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Sala konferencyjna MGCKSiT 
szybko wypełniła się odzieżą, 
kocami, środkami higieny i czy-
stości oraz żywnością. Zgroma-
dzone rzeczy, przed wysłaniem, 
należało jednak posegregować, 
spakować i opisać, aby ułatwić 
logistykę przekazywania darów. 
W tym celu do pomocy ruszyli 
wolontariusze, którzy ochoczo 

odpowiedzieli na prośbę Dyrek-
tora MGCKSiT Jacka Grusz-
czyńskiego, aby wspomóc w 
działaniu pracowników siewier-
skiego domu kultury.

Produkty ofiarowane przez 
mieszkańców Siewierza oraz 
gminnych sołectw dostarczo-
ne zostały m.in. do Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych. 

Stamtąd, w ramach rządowej po-
mocy humanitarnej, są zbiorczo 
dystrybuowane w miejsca wska-
zane przez struktury ukraińskie-
go państwa. Dary trafiają zatem 
zarówno do osób, które pozo-
stały na Ukrainie, jak również do 
tych, którzy uciekli stamtąd przed 
wojną do Polski, w tym do naszej 
gminy, zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem.

Zbiórka nie zakończyła się 
wraz z przekazaniem pierwszej 
partii pomocy rzeczowej. Pro-
dukty wciąż, na bieżąco można 
oddawać do Miejsko-Gminnego 

mieszkańcy gminy siewierz niosą pomoc uchodźcom z ukrainy

Rosyjska inwazja na Ukrainę wzbudziła wśród Polaków chęć 
niesienia pomocy naszym sąsiadom ze wschodu. Mieszkań-
cy Gminy Siewierz błyskawicznie przystąpili do zbiórki pro-
duktów pierwszej potrzeby, zorganizowanej przez samorząd  
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki  
w Siewierzu od poniedziałku 28 lutego.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz licznie zgromadzili się na siewierskim Rynku, aby zaprotestować przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Punktem zbiórki produktów pierwszej potrzeby było Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Następnie paczki przetransportowano do centrum logistycznego.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy  
uchodźcom z Ukrainy w gminie Siewierz 

znajdziesz po zeskanowaniu kodu QR.

c.d. na str. 2
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Centrum Kultury Sportu i Tury-
styki w Siewierzu przy ul. Sło-
wackiego 2a, skąd regularnie są 
przekazywane potrzebującym 
przez pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siewierzu.

Przypominamy, aby w ramach 
udzielanej pomocy nie pozby-
wać się rzeczy starych, używa-
nych czy zużytych, lecz przeka-
zywać rzeczy nowe, oryginalnie 
zapakowane. Aby pomoc była 
sprawna, szybka i skuteczna 
ważne jest, aby produkty przed 
oddaniem zostały posegregowa-
ne, co ułatwi ich pakowanie oraz 
dystrybucję.

Pragniemy jednocześnie po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom Gminy Siewierz, którzy 
bez wahania ruszyli z pomocą 
uchodźcom w ramach wielu od-
dolnych inicjatyw. Zachęcamy 
jednocześnie do włączenia się 
w działania pomocowe organizo-
wane przez siewierski samorząd, 
które są koordynowane przez 
służby państwowe, co umożliwia 
ich sprawną organizację na tak 
masową skalę.

Jak zawsze, mogliśmy również 
liczyć na strażaków-ochotników 
z gminnych jednostek OSP, któ-
rzy w ramach niesienia pomocy 

solidarnie przekazali swój sprzęt 
gaśniczy straży pożarnej z Ukra-
iny. Chęć udzielenia pomocy, jak 
również wszelkie potrzeby prze-
bywających na terenie naszej 
gminy uchodźców, można zgła-
szać pod adresem mailowym 
pomocukrainie@siewierz.pl.

Zagłębie razem dla Ukrainy
Jeden wspólny transport z po-

mocą dla Ukrainy – to wspólna 
decyzja prezydentów, starosty, 
burmistrzów i wójtów z terenu 
Zagłębia Dąbrowskiego. Do 
działania włączyły się także firmy 
Amazon oraz Raben.

Na terenie całego Zagłębia 
trwają zbiórki najpotrzebniej-
szych produktów, które trafiają 
na Ukrainę. W poszczególnych 
punktach odbywa się segregacja 
produktów, które później dostar-
czane są do centrum logistycz-
nego Amazon w Sosnowcu.

W Gminie Siewierz zbiórkę, 
oprócz Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki, 
prowadziły również szkoły pod-
stawowe. 

Przekazywane dary zostały 
podzielone na cztery główne ka-
tegorie: odzież i okrycie, środki 
higieny i czystości, żywność oraz 
inne. Przede wszystkim powinny 
to być rzeczy nowe i oryginalnie 
zapakowane.

Miasta i Gminy całego Zagłę-
bia Dąbrowskiego korzystają 
z pomocy specjalistów, którzy 
zajmują się profesjonalnym przy-
gotowaniem towarów do wysyłki. 
Gminy dostarczają już posegre-
gowane produkty do sosnowiec-
kiego oddziału Amazona. Na 
miejscu towar jest opisywany, 
rozmieszczony na paletach i 
profesjonalnie przygotowywany 
do transportu. Palety z centrum 
logistycznego Amazon odbiera 
firma Raben.

- Solidaryzujemy się z naszy-
mi ukraińskimi kolegami i całym 
Narodem Ukraińskim. Wykorzy-
stując nasze możliwości i zasoby 
podejmujemy konkretne dzia-
łania pomocowe. Polegają one 
nie tylko na zbiórce funduszy na 
rzecz Ukrainy i oferowaniu po-
mocy pracownikom Raben po-
chodzenia ukraińskiego, chcą-
cym przyjechać do Polski lub 
sprowadzić tu swoich bliskich. 
Robimy także to na czym zna-
my się najlepiej – dostarczamy 
towary tam, gdzie są potrzebne, 
wspierając lokalny samorząd w 
pomaganiu – komentuje Łukasz 
Pełko, dyrektor regionu Raben 
Logistics Polska.

Tak przygotowana pomoc uła-
twia jej ekspresowy transport do 
potrzebujących na Ukrainie, a w 

miejscu docelowym pozwala na 
łatwą identyfikację przesyłek.

- Ilość darów, która trafia na 
Ukrainę jest ogromna. To efekt 
pospolitego ruszenia wśród 
mieszkańców Zagłębia. Bardzo 
dużo darów trafia ze szkół. Jeste-
śmy dumni z naszych uczniów i 
ich opiekunów  – mówią wspól-
nym głosem samorządowcy.

Pierwszy, transport wyruszył w 
drogę już 3 marca br.

Protestowaliśmy na Rynku
Swoją solidarność z Ukrainą 

okazaliśmy również podczas de-
monstracji przeciwko rosyjskiej 
inwazji, która odbyła się w dniu 
28 lutego na siewierskim Rynku i 
zgromadziła wielu mieszkańców, 
potępiających rosyjskich agreso-
rów. Nie zabrakło również Ukra-
ińców. Wielu z nich ze łzami w 
oczach dziękowało za wsparcie 
ze strony Polaków, ale przede 
wszystkim martwiło się o swoich 
najbliższych. W swoim przemó-
wieniu Burmistrz Zdzisław Ba-
naś poinformował zgromadzo-
nych m.in. o formach pomocy 
uchodźcom zorganizowanych i 
koordynowanych przez siewier-
ski samorząd. Podczas demon-
stracji wybrzmiewały okrzyki 
„Wolna Ukraina!” i „Putin, precz 
z Ukrainy!”.

Red.

INFORMACJEINFORMACJE

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.  

Serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz wesołego Alleluja 
życzą

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Bochenek

Burmistrz Miasta i Gminy
Zdzisław Banaś

c.d. ze str. 1 „Mieszkańcy gminy...”

Dawny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołuchowicach został przygotowany jako miejsce zakwaterowania. W kwietniu zamieszkali w nim pierwsi uchodźcy z Ukrainy.
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Zadanie obejmuje opraco-
wanie dokumentacji dla krytej 
pływalni  z częścią rekreacyjno-
sportową, zapleczem technicz-
nym i infrastrukturą towarzyszą-
cą. Zaprojektowane zostanie 
również połączenie obiektu z ist-
niejącą halą sportową przy szko-
le z możliwością bezpośredniego 
przejścia do obiektu, bez wycho-
dzenia na zewnątrz.

W części hali basenowej za-
projektowane zostaną w szcze-
gólności:

niecka basenu sportowego • 
zgodnie z wymaganiami 
Polskiego Związku Pływac-
kiego tj. min. 6 torów o sze-
rokości 2,5 m każdy i długo-
ści min. 25 m,

basen rekreacyjny z • 
brodzikiem o zmiennej 
głębokości, z atrakcjami 
wodnymi np.: zjeżdżal-
nia, gejzery, bicze wodne, 
ścianka wspinaczkowa),
sauna wraz z natry-• 
skiem,
jacuzzi,• 
widownia z minimum 60 • 
miejscami.

Budynek zostanie zaprojek-
towany jako energooszczęd-
ny, efektywny, ekonomiczny, 
nowoczesny, funkcjonalny i 
ekologiczny, z niskim zapo-
trzebowaniem na energię, 
niskimi kosztami eksploatacji 
oraz z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii.

Oprócz wykonania komplek-
sowego projektu budowlanego 
umowa obejmuje również uzy-
skanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę i spra-
wowaniem nadzoru autorskie-
go w trakcie realizacji zadania. 
Łączne ryczałtowe wynagro-

dzenie Wykonawcy wyniesie 
brutto 220.785,00 zł. 

Planowany termin wykona-
nia projektu upłynie 30 grudnia 
2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

powstaje projekt krytej pływalni przy szkole podstawowej nr 1
W dniu 30 marca 2022 r. Gmina Siewierz podpisała umowę 

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej dla budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewie-
rzu. Wykonawcą przedmiotu umowy będzie firma Tiepłow Pra-
cownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jeszcze w tym roku ma powstać projekt budowy krytej pływalni w Siewierzu.

Zadanie obejmuje budowę 
jezdni o nawierzchni asfaltowej 
wraz z budową chodnika o na-
wierzchni z betonowej kostki 
brukowej oraz ścieżki rowerowej 
o nawierzchni asfaltowej. Na 
ulicy Chabrowej wybudowane 
zostaną zjazdy indywidualne 
oraz zjazd na ulicę Sadową, a na 
końcu drogi plac do zawracania. 
Wykonawca wykona odwodnie-
nie drogi, w tym w szczególno-
ści kanalizację deszczową na 
całym zakresie opracowania 
wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
oraz włączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ul. By-
tomskiej. Przebudowie oraz roz-
budowie zostanie poddana sieć 

wodociągowa. Wybudowane zo-
stanie nowe, energooszczędne 
oświetlenie uliczne z podziemną 
siecią kablową. Na zakończenie 
inwestycji Wykonawca wykona 
niezbędne prace wykończenio-
we i porządkowe.

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. 
Wykonawca zobowiązał się za-
kończyć prace do dnia 28 lute-
go 2023 r. Koszt robót wyniesie 
3.853.238,60 zł brutto.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

rozpoczęła się budowa drogi na ulicy chabrowej w siewierzu
Wykonawcą inwestycji, firma „DOMAX” z siedzibą w Borono-

wie, rozpoczęła budowę drogi gminnej na ulicy Chabrowej.

Trwają prace przy budowie drogi gminnej na ulicy Chabrowej.

Na podstawie umowy o udzie-
lenie dotacji celowej zmoderni-
zowana zostanie nawierzchnia 
drogowa na ulicach Podleśnej, 
Piastów i Przyszłości w Żelisła-
wicach oraz Podżarze w Dziew-
kach w celu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego  
w sołectwach.

W wyniku przeprowadzonego 
przetargu koszt realizacji zada-
nia wyniesie 1,23 miliona złotych. 
Remont nawierzchni zostanie 
wykonany jeszcze w 2022 roku.

Red.

drogi w Żelisławicach i dziewkach zostaną wyremontowane
W dniu 24 marca br. podczas XXXI sesji Rady Miejskiej  

w Siewierzu Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu 
pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego w wysokości 
300 tysięcy złotych na remont dróg powiatowych w sołec-
twach Żelisławice oraz Dziewki.
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Projekt obejmuje lokalizację 
7 nowych przepompowni oraz 
podłączenie wraz z wyposaże-
niem istniejącej przepompowni 
w ul. Rzecznej. Łączna długość 
projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
to ponad 24 km oraz kanalizacji 
deszczowej 4,61 km.

W ramach zadania pn.:„Opra-
cowanie kompletnej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
z uzyskaniem ostatecznych 
decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, zgłoszeń i innych decyzji 
niezbędnych dla budowy kana-
lizacji sanitarnej oraz budowy i 
przebudowy sieci wodociągowej 
w południowej części Gminy Sie-
wierz” firma „AKVO” Sp. z o.o. z 
Wrocławia uzyskała:

ostateczną decyzję Starosty • 
Będzińskiego z zatwierdze-

niem projektu budowlanego 
i udzieleniem pozwolenia na 
budowę,
ostateczną decyzję Wojewo-• 
dy Śląskiego z zatwierdze-
niem projektu budowlanego 
i udzieleniem pozwolenia 
na budowę dla budowy sie-
ci kanalizacji sanitarnej w 
granicach pasa drogowego 
drogi krajowej nr 78 oraz 
drogi krajowej nr 1,
ostateczną decyzję Wójta • 
Gminy Mierzęcice zezwala-
jącą na wycinkę 13 drzew 
kolidujących z inwestycją 
oraz wykonanie nasadzeń 
17 drzew.

Wykonawca przekazał Gminie 
Siewierz uzgodnienia, decyzje, 
oświadczenia oraz kompletną 
dokumentację. Sieć wodocią-
gowa zaprojektowana została 

na ulicy Granicznej, Kamiennej, 
Wygodnej, Wiosennej i Słonecz-
nej o długości ok 1,68 km. Pro-
jekt uwzględnia również prace 
odtworzeniowe nawierzchni dro-
gowych, wjazdów, chodników, 
ścieżek rowerowych i terenów 
zielonych.

Opracowanie projektu jest nie-
zbędnym etapem dla skanalizo-
wania kolejnej części Siewierza 
oraz sołectwa Gołuchowice. W 
ramach kanalizacji sanitarnej bę-
dziemy chronić wody gruntowe, 
lokalne rzeki oraz wpłyniemy na 

poprawę środowiska naturalne-
go w naszym otoczeniu.

Koszt całej dokumentacji 
wynosi 344.387,70 zł. 

Zgodnie z aktualną Wieloletnią 
Prognozą Finansową realizacja 
inwestycji zaplanowana jest na 
lata 2024-2026. Możliwość reali-
zacji inwestycji jest uzależniona 
od pozyskanych dofinansowań 
ze środków zewnętrznych przez 
Gminę Siewierz na realizację po-
wyższego zadania.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

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

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowane sieci kanali-
zacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na uli-
cach: Zagłębiowskiej, Krakowskiej, Długiej, Bocznej, Młyńskiej, 
Stawowej, Cmentarnej, Wiklinowej, Willowej, Kamiennej, Wy-
godnej, Wiosennej, Słonecznej, Wiśniowej, Górnej, Granicznej, 
Rzecznej w Siewierzu oraz w miejscowości Gołuchowice.

Ponadto Gmina Siewierz mo-
bilizuje Wykonawcę zadania do 
nadrobienia zaległości i opóźnień 
w zakresie prac sanitarnych, wo-
dociągowych, elektrycznych i 
drogowych dotyczących całej 
inwestycji. 

Zakończenie realizacji zada-
nia planowane jest do 15 czerw-
ca 2022 r. Urząd Miasta i Gmi-

ny Siewierz oraz Zakład Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych w 
Siewierzu przypominają o możli-
wości podłączenia części nieru-
chomości do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej na Piwoni. 
Możliwość podłączenia dotyczy 
budynków przy: ul. Źródlanej, ul. 
Zdrojowej, ul. Nowej, części ul. 
Kieleckiej od posesji nr 42 do nr 

100 (od ronda), części ul. Kolejo-
wej od nr 1 do nr 11.

W celu podłączenia się do ka-
nalizacji sanitarnej należy pobrać 
z UMiG Siewierz (osobiscie - po-
kój nr 38 lub za pomocą e-maila: 
inwestycje@siewierz.pl) mapę 
z naniesioną siecią kanalizacji 
sanitarnej przyłączanej posesji 
oraz „Warunki techniczne wyko-
nania przyłącza kanalizacyjnego 
na nieruchomości odbiorcy”, a 
następnie zatwierdzić w ZUWiK 
w Siewierzu przebieg przyłącza 
kanalizacyjnego na terenie pry-
watnym do budynku. Prosimy o 

zgłaszanie się mieszkańców.
Ponadto informujemy 

mieszkańców o możliwości 
przejazdu przez działki firmy 
AIR PRODUCTS Sp. z o.o. 
pomiędzy ulicą Kolejową  
a Kielecką w Siewierzu. W 
dniu 24 marca 2022 r. zostało 
zawarte porozumienie pomiędzy 
Gminą Siewierz, a Spółką która 
wyraziła zgodę na nieodpłatny 
przejazd dla mieszkańców i Wy-
konawcy.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

wznowiono prace przy budowie kanalizacji na piwoni w siewierzu

Wykonawca inwestycji wznowił prace przy budowie kanali-
zacji oraz przebudowie i odwodnieniu dróg na tzw. „Piwoni”. 
Aktualnie wykonywane są prace związane z przebudową wo-
dociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejo-
wej, Wąskiej i Strażackiej w Siewierzu. Wykonawca układa 
również nawierzchnię z kostki brukowej na ulicy Nowej.

Na ulicy Nowej trwa układanie nawierzchni z kostki brukowej. Utworzony przejazd pomiędzy ul. Kolejową a ul. Kielecką.
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W dniu 2 grudnia 2021 r. Gmi-
na Siewierz podpisała umowę na 
realizację powyższego zadania. 

W ramach zadnia będzie wy-
konana m. in.:

przebudowa drogi gminnej • 
na ulicy Radosnej w Tuli-
szowie na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Szeroką do 
skrzyżowania z ulicą Spa-
cerową, w tym wykonanie 
jezdni z obustronnymi ście-
kami wraz z jednostronnym 
chodnikiem, poboczami, 
zjazdami indywidualnymi, 
zjazdami publicznymi - 
przebudowa drogi na ulicy 
Gwiezdnej w Tuliszowie na 
odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Radosną do grani-
cy skrzyżowania z ulicami 

Świerkową i Dębową, w 
tym wykonanie jezdni o na-
wierzchni z kostki brukowej 
z obustronnymi ściekami z 
kostki,
przebudowa drogi gmin-• 
nej na ulicy Szerokiej w 
Tuliszowie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Ra-
dosną do skrzyżowania z 
ulicami Widokową i Hekta-
ry, w tym wykonanie jezdni 
z obustronnymi ściekami 
z kostki granitowej wraz z 
jednostronnym chodnikiem, 
ścieżką rowerową, pobocza-
mi, zjazdami indywidualnymi 
oraz zjazdami publicznymi, 
budowa odwodnienia dróg • 
w tym w szczególności bu-
dowa kanalizacji deszczo-

wej oraz zbiornika retencyj-
no – rozsączającego,
przebudowa i budowa sieci • 
wodociągowej,
budowa energooszczędne-• 
go oświetlenia ulicznego,
budowa kanału technolo-• 
gicznego.

Koszt realizacji inwestycji wy-
nosi 6.871.808,42 zł. 

Termin realizacji planowany 
jest do dnia 2 października br.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa przebudowa drogi gminnej na ulicy radosnej, szerokiej 
i gwiezdnej w tuliszowie

Wykonawca tj. HUCZ Sp. z o. o. Sp. K. rozpoczął prace od wy-
cinki wszystkich kolidujących drzew z inwestycją na podstawie 
uzyskanych zezwoleń. Aktualnie trwają prace przy kanalizacji 
deszczowej na ulicy Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie oraz ro-
boty elektryczne na ulicy Szerokiej. 

W Tuliszowie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem umowy jest opra-
cowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla 
realizacji inwestycji polegającej 
na remoncie i termomodernizacji 
budynku gminnego położonego 
w Kuźnicy Warężyńskiej w celu 
poprawy efektywności energe-
tycznej budynku. 

Zaprojektowana zostanie nowa 
elewacja i ocieplenie budynku w 
taki sposób, aby zwiększyć este-
tykę elewacji. Fundamenty bu-
dynku zostaną zaizolowane. Pla-
nuje się wymianę warstw dachu 
wraz z wykonaniem docieplenia, 

wymianą orynnowania oraz ob-
róbkami blacharskimi. Konstruk-
cja dachu zostanie wzmocniona 
a kominy wyremontowane. 

Stolarka okienna i drzwiowa 
zostanie wymieniona. Zaprojek-
towana zostanie nowa instalacja 
odgromowa oraz nowy zbiornik 
na nieczystości ciekłe. 

Biuro projektowe zakończyło 
prace projektowe z dniem 12 
kwietnia 2022 r. Wcześniej Za-
mawiający - samorząd Gminy 
Siewierz - otrzymał wizualizację 
elewacji budynku. Koszt wyko-
nania projektu wraz z nadzorem 

autorskim w trakcie realizacji in-
westycji to 12.200,00 zł brutto.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

remont budynku gminnego połoŻonego w kuźnicy waręŻyńskiej
W dniu 21 lutego Gmina Siewierz podpisała umowę na opra-

cowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla poprawy efektywności energetycznej budynku gminnego 
położonego w Kuźnicy Warężyńskiej 7 z Wykonawcą – firmą 
„Pracownia Projektowa Struktura PP” z siedzibą w Mikołowie.  

Przypominamy, że w 2021 r. 
odstąpiono od realizacji umowy 
z winy wykonawcy - firmy Jun-
kobud Sp. z o.o. - z wartością 
przerobu: 1,6 mln zł. Następnie 
zawarto umowę z nowym wyko-
nawcą na dokończenie przebu-
dowy ul. Krakowskiej od Rynku 
do mostu na odcinku o długości 
ok. 400 metrów, obejmującą bu-
dowę jezdni asfaltowej, chod-
ników z płyt granitowych oraz 
chodników z kostki betonowej 

(w okolicy parkingu przy zamku) 
oraz zagospodarowanie skweru 
między ul. Krakowską i Ludo-
wą. Koszt dokończenia zadania 
to 5,2 mln zł. Dofinansowanie 
wynosi 3,26 mln zł z EFRR w 
ramach RPO Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 oraz 
409 tys. zł z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

przebudowa ulicy krakowskiej
Trwa przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu. Główny zakres 

prac obejmuje aktualnie budowę kanalizacji deszczowej.

Wizualizacja przedstawiająca zaprojektowaną elewację budynku gminnego.
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Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe mi-

nimum I stopnia, preferowane z 
zakresu z ochrony środowiska, 
energetyki, źródeł ciepła, budow-
nictwa, OZE.

2. znajomość ogólnej sytuacji 
dot. środowiska i stanu jakości 
powietrza w regionie i kraju;

3. znajomość Programu 
ochrony powietrza i uchwały an-
tysmogowej dla województwa 
śląskiego;

4. mobilność, gotowość do po-
dróży służbowych, pracy w tere-
nie i pracy zdalnej;

5. umiejętność szybkiego 
uczenia się, kreatywność, nie-
szablonowe myślenie, elastycz-
ność w działaniach;

6. gotowość do podnoszenia 
kwalifikacji i odbycia obowiązko-
wych rocznych studiów podyplo-
mowych;

7. komunikatywność, umiejęt-
ność wystąpień publicznych oraz 
organizowania i prowadzenia 
spotkań;

8. nastawienie na realizację 
celów;

9. umiejętność syntetycznego 
myślenia i planowania działań;

10. komunikatywna znajomość 
języka angielskiego – w mowie i 
piśmie;

11. biegła znajomość obsługi 
komputera (w tym MS Office) i 
urządzeń biurowych;

12. prawo jazdy kat. „B”.
Zakres zadań na stanowisku:

1. przygotowanie indywidu-
alnego planu i harmonogramu 
działania,

2. realizacja zadań zgodnie z 
przyjętym planem działania;

3. aktywny udział przy opraco-
waniu, aktualizacji bądź realizacji 
gminnych strategii służących po-
prawie jakości powietrza zawar-
tych w programie ograniczania 
niskiej emisji i planie gospodarki 
niskoemisyjnej;

4. wsparcie realizacji Progra-

mu ochrony powietrza i uchwały 
antysmogowej dla województwa 
śląskiego;

5. inicjowanie działań i inwe-
stycji służących poprawie jako-
ści powietrza oraz ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych;

6. pozyskiwanie zewnętrznego 
wsparcia finansowego dla gminy, 
które umożliwi:

- realizację zadań w postaci 
inwestycji i działań, ukierun-
kowanych na redukcję emisji 
zanieczyszczeń i podniesienie 
efektywności energetycznej,

- podniesienie świadomości 
społecznej związanej z zanie-
czyszczeniem powietrza,

- realizację programów po-
mocowych dla mieszkańców, 
nastawionych na redukcję emisji 
zanieczyszczeń;

7. wsparcie mieszkańców gmi-
ny w zakresie pozyskiwania do-
tacji do wymiany źródeł ciepła i 
podniesienia efektywności ener-
getycznej budynków, a w tym:

- udzielanie informacji o do-
stępnych formach wsparcia,

- pomoc w prawidłowym wy-
pełnieniu wniosku o dotację;

8. doradztwo w zakresie wy-
miany źródeł ciepła i podniesie-
nia efektywności energetycznej 
budynków, w tym m. in. pomoc 
w doborze optymalnego źródła 
ciepła;

9. prowadzenie wszechstron-
nej edukacji mieszkańców w 
zakresie poprawy jakości powie-
trza, a w tym:

- organizacja spotkań z miesz-
kańcami, zajęć edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, happeningów 
i innych wydarzeń, służących re-
alizacji zadań;

- opracowanie i publikacja 
materiałów informacyjno – edu-
kacyjnych w mediach społecz-
nościowych oraz na stronie inter-
netowej gminy,

- podejmowanie działań ma-
jących na celu dotarcie do osób, 

które nie korzystają z powszech-
nie dostępnych środków przeka-
zu, np. do osób starszych;

10. prowadzenie sprawoz-
dawczości merytorycznej i fi-
nansowej w zakresie realizacji 
projektu zintegrowanego LIFE 
„Śląskie. Przywracamy błękit” w 
tym m. in.

- opracowywanie raportów, ze-
stawień i sprawozdań,

- planowanie i monitorowanie 
budżetu projektu;

11. stała i ścisła współpraca z 
Beneficjentem Koordynującym 
oraz Związkiem Gmin i Powia-
tów Subregionu Północnego 
Województwa Ślaskiego;

12. współpraca z pracowni-
kiem odpowiedzialnym za spo-
rządzanie sprawozdań z realiza-
cji Programu ochrony powietrza 
dla województwa śląskiego;

13. przygotowywanie postę-
powań o udzielenie zamówień 
publicznych dotyczących działań 
informacyjno – edukacyjnych, 
przewidzianych w projekcie (w 
ramach budżetu gminy),

14. ukończenie studiów pody-
plomowych finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej oraz 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
poprzez udział w różnych for-
mach dokształcania;

15. udział w cyklicznych spo-
tkaniach ekodoradców organizo-
wanych przez Beneficjenta Ko-
ordynującego lub Związek Gmin 
i Powiatów Subregionu Północ-
nego Województwa Ślaskiego;

16. aktywny udział w kontro-
lach palenisk pod kątem prze-
strzegania uchwały antysmogo-
wej i zakazu spalania odpadów.

17. bieżąca analiza działań 
proekologicznych i monitorowa-
nie realizacji wskaźników projek-
tu oraz proponowanie działań, 
zwiększających efektywność 
wdrażania projektu;

18. realizacja innych zadań 
wynikających z celów.

Informacja o formie 
zatrudnienia i warunkach 

pracy na stanowisku:
- umowa na czas określony z 

możliwością przedłużenia
- wymiar czasu pracy – 1 etat,
- miejsce wykonywania pracy: 

teren Gminy Siewierz
Miejsce i termin złożenia 

dokumentów:
Oferty należy składać w za-

mkniętych kopertach z dopi-
skiem ,,EKODORADCA” na 
adres: Urząd Miasta i Gminy 
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 
42-470 Siewierz.

Termin składania ofert upływa 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. o go-
dzinie 15:30.

Konkurs zostanie przeprowa-
dzony w dwóch etapach:

- I etap – sprawdzenie ofert 
pod względem formalnym bez 
udziału kandydatów,

- II etap – rozmowy kwalifika-
cyjne z kandydatami, spełniają-
cymi wymogi formalne.

O terminie rozmów kwalifika-
cyjnych kandydaci zostaną po-
informowani drogą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail lub 
telefonicznie. Złożonych ofert nie 
odsyłamy. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32 64 99 447.

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

nabór na stanowisko ekodoradcy
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza nabór na sta-

nowisko Ekodoradcy w ramach projektu zintegrowanego 
LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja 
programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w 
Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

Wymagania niezbędne, które 
powinien spełniać kandydat:

1. Wykształcenie wyższe w 
rozumieniu przepisów o szkol-

nictwie wyższym, o kierunku 
budownictwo, inżynieria środo-
wiska, instalacje elektryczne lub 
pokrewne.

2. Wiedza z zakresu prak-
tycznego stosowania przepisów 
prawa, w szczególności ustawy 
Prawo budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi, Prawo zamó-
wień publicznych.

3. Znajomość procesu inwe-
stycyjnego.

4. Znajomość programu do 
kosztorysowania.

5. Biegła znajomość obsługi 
komputera (w tym pakietu Micro-
soft Office).

6. Prawo jazdy kategorii „B”.

nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza nabór na wol-

ne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa 
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

c.d. na str. 7
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Umiejętności dodatkowe
/ mile widziane:

1. Umiejętność pracy w ze-
spole, dyspozycyjność i komuni-
katywność.

2. Zdolność do organizacji 
pracy własnej.

3. Dokładność i staranność w 
wykonywaniu obowiązków.

4. Zdolność szybkiego ucze-
nia się.

5. Umiejętność poprawnego 
formułowania treści pism urzę-
dowych.

6. Kultura osobista.
7. Możliwość korzystania z 

samochodu prywatnego do ce-
lów służbowych.

Zakres zadań do realizacji 
na stanowisku pracy:

1) Zapewnienie przygotowa-
nia dokumentacji budowlano-
wykonawczych dla inwestycji 
gminnych w ramach działań wy-
działu, w tym między innymi:

- opracowywanie zapytań 
ofertowych na wykonanie pro-
jektu w przypadku projektów, do 
których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych,

- przygotowywanie materia-
łów do przeprowadzania po-
stępowań w trybie zamówień 
publicznych, w celu wyłonienia 
projektanta,

- sporządzanie i aktualizacja 
kosztorysów inwestorskich,

- koordynowanie wykonywa-
nia prac projektowych, kontrola 

postępu prac i ich zgodności z 
warunkami i założeniami zlece-
nia,

- kompletowanie niezbędnej 
dokumentacji formalno-prawnej,

- przygotowywanie zgłoszeń 
robót budowlanych,

- przygotowywanie wniosków 
o pozwolenie na budowę.

2) Sprawdzanie dokumentacji 
projektowych dotyczących inwe-
stycji gminnych, w tym czuwa-
nie nad aktualnością uzgodnień, 
decyzji i warunków.

3) Prowadzenie i nadzór nad 
realizacją inwestycji gminnych 
finansowanych w ramach środ-
ków będących w dyspozycji wy-
działu, w tym między innymi:

- opracowywanie zapytań 
ofertowych na wyłonienie wyko-
nawcy w przypadku inwestycji, 
do których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych,

- przygotowywanie materia-
łów do przeprowadzania po-
stępowań w trybie zamówień 
publicznych w celu wyłonienia 
wykonawcy,

- realizacja inwestycji zgod-
nie z umowami, dokumentacją i 
projektami budowlanowykonaw-
czymi,

- nadzór i koordynacja realizo-
wanych inwestycji,

- reprezentowanie inwestora 
na budowie poprzez sprawowa-
nie kontroli zgodności jej realiza-
cji z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej,

- nadzór nad osobami pełnią-
cymi funkcję inspektorów nad-
zoru inwestorskiego,

- przygotowywanie i prowa-
dzenie narad koordynacyjnych 
na terenie budowy,

- nadzorowanie i monitoro-
wanie jakości oraz bezpieczeń-
stwa wykonywania robót bu-
dowlanych na budowie, w tym 
wbudowanych materiałów, a 
w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budow-
lanych wadliwych,

- nadzorowanie i monitorowa-
nie umów o podwykonawstwo 
i akceptowanie podwykonaw-
ców,

- rozpoznawanie i raportowa-
nie opóźnień, zagrożeń i kontro-
la postępu robót budowlanych w 
stosunku do założeń inwestycji,

- sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych ulegających za-
kryciu lub zanikających,

- bieżąca analiza ponoszo-
nych kosztów i ich zgodności z 
założonym budżetem oraz spo-
rządzanie OT,

- uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych, czę-
ściowych i końcowych.

4) Sprawowanie nadzoru nad 
robotami związanymi z usuwa-
niem wad i usterek.

5) Udział w przeglądach i od-
biorach pogwarancyjnych.

6) Uzyskiwanie pozwoleń na 
użytkowanie obiektów, realizo-
wanych w ramach inwestycji 
gminnych.

7) Koordynowanie projektów 
pod kątem wymogów wniosków 
o dofinansowanie.

8) Udział w rozliczaniu projek-
tów z instytucjami dofinansowu-
jącymi.

9) Realizacja innych zadań 
związanych z planowaniem i re-
alizacją inwestycji gminnych.

Miejsce i termin złożenia 
dokumentów:

Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z dopi-
skiem ,,Nabór – RIFZP - Pod-
inspektor ds. budownictwa” na 
adres: Urząd Miasta i Gminy 
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 
42-470 Siewierz.

Termin składania ofert upływa 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. o go-
dzinie 15:30. 

Konkurs zostanie przeprowa-
dzony w dwóch etapach: I etap 
– sprawdzenie ofert pod wzglę-
dem formalnym bez udziału 
kandydatów, II etap – rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami, 
spełniającymi wymogi formalne. 
O terminie rozmów kwalifikacyj-
nych kandydaci zostaną poinfor-
mowani drogą elektroniczną na 
wskazany adres e-mail lub te-
lefonicznie. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

Więcej szczegółów oferty 
znajdziesz na stronie: https://
siewierz.pl/urzad/oferty-pracy

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

Wymagania niezbędne, które 
powinien spełniać kandydat:

1. Wykształcenie wyższe w 
rozumieniu przepisów o szkol-
nictwie wyższym, o kierunku 
budownictwo, inżynieria środo-
wiska, instalacje elektryczne lub 
pokrewne.

2. Co najmniej 3 letni staż pra-
cy lub prowadzenie działalności 
gospodarczej przez okres co naj-
mniej 3 lat o charakterze zgod-
nym z ogłoszonym naborem.

3. Wiedza z zakresu prak-
tycznego stosowania przepisów 
prawa, w szczególności ustawy 
Prawo budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi, Prawo zamó-
wień publicznych.

4. Znajomość procesu inwe-
stycyjnego.

5. Znajomość programu do 
kosztorysowania.

6. Biegła znajomość obsługi 
komputera (w tym pakietu Micro-
soft Office).

7. Prawo jazdy kategorii „B”.
Zakres zadań do realizacji  

na stanowisku pracy:
1) Zapewnienie przygotowania 

dokumentacji budowlano-wyko-
nawczych dla inwestycji gmin-
nych w ramach działań wydziału, 
w tym między innymi:

- opracowywanie zapytań ofer-
towych na wykonanie projektu w 
przypadku projektów, do których 
nie stosuje się ustawy Prawo za-
mówień publicznych,

- przygotowywanie materiałów 
do przeprowadzania postępowań 
w trybie zamówień publicznych, 
w celu wyłonienia projektanta,

- sporządzanie i aktualizacja 
kosztorysów inwestorskich,

- koordynowanie wykonywa-

nia prac projektowych, kontrola 
postępu prac i ich zgodności z 
warunkami i założeniami zlece-
nia,

- kompletowanie niezbędnej 
dokumentacji formalno-prawnej,

- przygotowywanie zgłoszeń 
robót budowlanych,

- przygotowywanie wniosków 
o pozwolenie na budowę.

2) Sprawdzanie dokumentacji 
projektowych dotyczących inwe-
stycji gminnych, w tym czuwanie 
nad aktualnością uzgodnień, de-
cyzji i warunków.

3) Prowadzenie i nadzór nad 
realizacją inwestycji gminnych 
finansowanych w ramach środ-
ków będących w dyspozycji wy-
działu, w tym między innymi:

- opracowywanie zapytań 
ofertowych na wyłonienie wyko-
nawcy w przypadku inwestycji, 
do których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych,

- przygotowywanie materiałów 
do przeprowadzania postępowań 

w trybie zamówień publicznych 
w celu wyłonienia wykonawcy,

- realizacja inwestycji zgodnie 
z umowami, dokumentacją i pro-
jektami budowlanowykonawczy-
mi,

- nadzór i koordynacja realizo-
wanych inwestycji,

- reprezentowanie inwestora 
na budowie poprzez sprawowa-
nie kontroli zgodności jej realiza-
cji z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej,

- nadzór nad osobami pełnią-
cymi funkcję inspektorów nadzo-
ru inwestorskiego,

- przygotowywanie i prowa-
dzenie narad koordynacyjnych 
na terenie budowy,

- nadzorowanie i monitoro-
wanie jakości oraz bezpieczeń-
stwa wykonywania robót bu-
dowlanych na budowie, w tym 
wbudowanych materiałów, a w 

nabór na stanowisko inspektora ds. budownictwa
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. budownictwa w Wy-
dziale Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych  
w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

c.d. ze str. 6 „Nabór...”

c.d. na str. 8
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szczególności zapobieganie za-
stosowaniu wyrobów budowla-
nych wadliwych,

- nadzorowanie i monitorowa-
nie umów o podwykonawstwo i 
akceptowanie podwykonawców,

- rozpoznawanie i raportowa-
nie opóźnień, zagrożeń i kontro-
la postępu robót budowlanych w 
stosunku do założeń inwestycji,

- sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych ulegających zakry-
ciu lub zanikających,

- bieżąca analiza ponoszo-
nych kosztów i ich zgodności z 
założonym budżetem oraz spo-

rządzanie OT,
- uczestniczenie w próbach 

i odbiorach technicznych, czę-
ściowych i końcowych.

4) Sprawowanie nadzoru nad 
robotami związanymi z usuwa-
niem wad i usterek.

5) Udział w przeglądach i od-
biorach pogwarancyjnych.

6) Uzyskiwanie pozwoleń na 
użytkowanie obiektów, realizo-
wanych w ramach inwestycji 
gminnych.

7) Koordynowanie projektów 
pod kątem wymogów wniosków 
o dofinansowanie.

8) Udział w rozliczaniu projek-
tów z instytucjami dofinansowu-

jącymi.
9) Realizacja innych zadań 

związanych z planowaniem i re-
alizacją inwestycji gminnych.

Miejsce i termin złożenia 
dokumentów:

Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z dopi-
skiem ,,Nabór – RIFZP - Inspek-
tor ds. budownictwa” na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 
Siewierz.

Termin składania ofert upływa 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. o go-
dzinie 15:30.

Konkurs zostanie przeprowa-
dzony w dwóch etapach: I etap 

– sprawdzenie ofert pod wzglę-
dem formalnym bez udziału 
kandydatów, II etap – rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami, 
spełniającymi wymogi formalne. 
O terminie rozmów kwalifikacyj-
nych kandydaci zostaną poin-
formowani drogą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail lub 
telefonicznie. Złożonych ofert nie 
odsyłamy

Więcej szczegółów oferty 
znajdziesz na stronie: https://sie-
wierz.pl/urzad/oferty-pracy

Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich

Rok 2022 tradycyjnie roz-
poczęliśmy spotkaniem no-
worocznym. Spotkanie to, w 
którym  uczestniczyła duża 
liczba seniorów, uświetnione 
zostało profesjonalnym wy-
stępem kościelnego chóru 
„BARKA”, działającym przy 
parafii pw. NSPJ w Siewierzu 
pod kierownictwem organisty 
– Grzegorza Kolasy. Chór wy-
konał kilka popularnych i mniej 
znanych kolęd. Występ ten 
został przyjęty z dużym zainte-
resowaniem. Następnie dziew-
czyny z UTW z wielką werwą, 
w bajecznie kolorowych stro-
jach zaprezentowały nam ryt-
miczne tańce nowoczesne, 
za które otrzymały ogromne 
brawa. W miesiącu marcu, z 

okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 
przeżyliśmy coś niezwykłego, 
zostaliśmy zauroczeni wystę-
pem zespołu „TRIO MIO AMO-
RE”, w skład którego wchodzą: 
Andrzej Kaim, Grzegorz Płka 
i Karol Hadrych. Repertuar 
tego zespołu wyzwolił w nas 
radość. Cała sala śpiewała 
znane piosenki wraz z zespo-
łem. Wspaniałe samopoczucie 
towarzyszyło nam także pod-
czas występu niezastąpionego 
Zespołu Śpiewaczego KGW 
Leśniaki - pod kierownictwem 
Grzegorza Piłki. Zespół za-
prezentował nam przyśpiew-
ki ludowe oraz współczesne 
piosenki. Ostatnim punktem 
bogatego  programu arty-
stycznego był  solowy występ 

akordeonisty, członka nasze-
go Związku – pana Zbigniewa 
Wójcika, który poprzez koncert 
upamiętnił 70-lecie swojej gry 
na tym instrumencie. 

Przed nami możliwość wzię-
cia udziału w bogatym progra-
mie naszego oddziału PZERI 
w Siewierzu. Znajdują się w 
nim propozycje ciekawych 
wycieczek jedno i kilkudnio-

wych, wczasów rehabilitacyj-
nych, wyjazdu zagranicznego. 
Dokładnych informacji można 
zasięgnąć na naszej stronie in-
ternetowej. Mamy nadzieję, że 
w tym roku będzie nam dane 
zrealizować cały zaplanowany 
harmonogram działania.

Lidia Zaremba
PZERI w Siewierzu

emeryci z gminy siewierz kontynuują swą aktywną działalność
Żyjemy  w trudnym okresie. Codziennie jesteśmy atakowani 

stresującymi, niepokojącymi informacjami. Wpływają one nieko-
rzystnie na nasze samopoczucie. Odczuwanie samotności, brak 
poczucia bezpieczeństwa to pierwszy krok do depresji, do zamy-
kania się w czterech ścianach. Tej sytuacji stara się zaradzić Pol-
ski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu, pro-
ponując ciekawe spędzenie wolnego czasu, aby mimo wszystko 
mieć kontakt z drugim człowiekiem i cieszyć się życiem. 

W wydarzeniu wzięli udział 
mieszkańcy Miasteczka Sie-
wierz Jeziorna. Odwiedziły nas 
również Biedronki, Pszczółki i 
Misie z osiedlowego Żłobka i 
Przedszkola Jezioraczek, którzy 
już od najmłodszych lat uczą się 
troski o naturę oraz dbałości o 
dobro naszej planety. 

Wszystkie wykorzystane drze-
wa pochodzą z utworzonej ostat-
nio w Jeziornej szkółki leśnej. 
Drzewka wysadzone zostały z 

obszarów, na których i tak rosnąć 
by nie mogły – tych przeznaczo-
nych pod budowy domów i inne 
inwestycje. Wśród gatunków, ja-
kie występują na naszym terenie 
są m.in. klony, dęby czy brzozy.

Nowe nasadzenia pojawiły się 
wokół boiska, na którym na co 
dzień trenują młodzi piłkarze z 
UKS Jeziorna. Każde drzewko 
posadzone podczas akcji zy-
skało swojego patrona lub pa-
tronów, a ich nazwiska zostaną 

umieszczone na symbolicznych 
tabliczkach. Bardzo dziękujemy 
za udział w akcji i już teraz za-

praszamy za rok!

Miasteczko Siewierz Jeziorna

akcja sadzenia drzew w miasteczku siewierz jeziorna
W sobotę 26 marca w Miasteczku Siewierz Jeziorna odbyła 

się coroczna akcja sadzenia drzew. Podczas akcji posadzi-
liśmy około 30 drzew, które będą pochłaniać ponad 200 kg 
dwutlenku węgla rocznie.

c.d. ze str. 7 „Nabór...”

Noworoczne spotkanie seniorów Oddziału Rejonowego PZERI w Siewierzu.

Podczas akcji posadzono około 30 drzew.
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Gościem honorowym wyda-
rzenia był bp Grzegorz Kaszak. 
Na widowni zasiedli również 
przedstawiciele samorządu: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisław Banaś, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Barbara 
Bochenek, Zastępca Burmistrza 
Damian Dawczyński, Wicesta-
rosta Będziński Dariusz Walusz-
czyk oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Jan Mucha.

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Tury-
styki w Siewierzu we współpra-
cy z parafią pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Siewierzu 
oraz organizacją Rycerzy Kolum-
ba, działającą przy parafii. Au-
torem scenariusza i reżyserem 
koncertu była Irena Kmiecik.

Podczas koncertu wybrzmiało 
13 pieśni z repertuaru współ-
czesnych artystów, które wyko-
nali soliści: Karina Sornik, Aneta 
Machura, Andrzej Kaim, Karol 
Hadrych i Grzegorz Węglarz. 
Śpiewy przeplatane były rozwa-
żaniami rekolekcyjnymi, które 
odczytywali narratorzy: Irena 
Kmiecik, Olga Myrta, Mariusz 
Machura i Grzegorz Węglarz. 

- W tak trudnych czasach, jak 
te które przeżywamy obecnie, 
gdy obok nas spadają bomby, 
człowiek potrzebuje takich chwil, 
jak ta dzisiejsza, jak ten koncert, 
które skłaniają nas do refleksji 
nad tym, co w życiu jest najważ-
niejsze. Dzięki naszym wspania-
łym artystom, dzięki wspaniale 
dobranym tekstom, pieśniom i 
piosenkom, obrazom i dekoracji, 

mieliśmy okazję się zastanowić 
nad tym, co tak naprawdę się 
liczy - zauważył bp Grzegorz Ka-
szak, dziękując artystom za po-
uczający występ. Koncert „Wiel-
kopostna Zaduma” wpisał się w 
obchody jubileuszu 30-lecia Die-
cezji Sosnowieckiej. 

Transmisję na żywo prze-
prowadziła lokalna telewizja 
internetowa ITV Siewierz. Za-
pis koncertu można znaleźć 
na stronie: https://www.face-
book.com/iTVSiewierz/vide-
os/2564893156975826!

Red.

„wielkopostna zaduma” w miejsko-gminnym centrum kultury 
sportu i turystyki w siewierzu

W sobotę 2 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się koncert pod 
tytułem „Wielkopostna Zaduma”. 

Koncert odbył się w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. 

W XXIX Finale Miejsko-
Gminnego Konkursu Recy-
tatorskiego uczestniczyło 16 
wykonawców, wyłonionych w 
eliminacjach szkolnych i środo-
wiskowych. 

Po wysłuchaniu prezentacji 
recytatorskich, na które składa-
ły się: 1 utwór poetycki (wiersz) 
i 1 fragment prozy oraz prezen-
tacji w kategorii „wywiedzione 
ze słowa” i wnikliwym doko-
naniu oceny pod względem 
doboru repertuaru, interpretacji 
utworu, kultury słowa i ogólne-
go wyrazu artystycznego, Jury 
wyłoniło zwycięzców.

W kategorii: szkoła podsta-
wowa kl. „0”-III: I miejsce - nie 

przyznano; II miejsce ex aequo 
- Gabriela Leśniczek (ZSP w 
Żelisławicach), Agata Wierz-
bicka (ZSP w Wojkowicach 
Kościelnych); III miejsce - Mar-
cel Gruszka (SP w Brudzowi-
cach).

W kategorii: szkoła pod-
stawowa kl. IV-VI: I miejsce 
- nie przyznano; II miejsce ex 
aequo - Amelia Chmiest (ZSP 
w Wojkowicach Kościelnych), 
Nel Urbańczyk (SP nr 1 w Sie-
wierzu); III miejsce ex aequo 
- Wiktoria Katolik (ZSP w Żeli-
sławicach), Marcin Góra (SP w 
Brudzowicach).

W kategorii: szkoła podsta-
wowa kl. VII - VIII: I miejsce - nie 

przyznano; II miejsce - Michali-
na Góral (SP nr 2 w Siewierzu); 
III miejsce - Klaudia Lebiocka 
(SP w Brudzowicach). Wyróż-
nienie: Alicja Drygalak (ZSP w 
Wojkowicach Kościelnych), Lia 
Skalska (SP nr 1 w Siewierzu).

W kategorii: szkoła podsta-
wowa kl. IV-VI - „WYWIEDZIO-
NE ZE SŁOWA”: I miejsce - nie 
przyznano; II miejsce - Iga Łu-
kasik (ZSP w Żelisławicach); III 
miejsce ex aequo - Zuzanna 
Dzieło (SP w Brudzowicach), 
Anna Adamczyk (SP nr 1 w 
Siewierzu).

W kategorii: szkoła pod-
stawowa kl. VII - VIII -„WY-
WIEDZIONE ZE SŁOWA”: I 
miejsce - Nadia Białas (ZSP 
w Wojkowicach Kościelnych); 
II miejsce - nie przyznano; III 
miejsce - nie przyznano. 

Wyróżnienie - Marcel Satora 
(SP nr 1 w Siewierzu).

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymają nagrody rzeczo-
we oraz pamiątkowe dyplomy.

Zajęcie I miejsca w XXIX 
Finale Miejsko-Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego 
jest równoznaczne z zakwa-
lifikowaniem się do udziału w 
Eliminacjach Regionalnych 
Konkursu Recytatorskiego dla 
szkół podstawowych „MAŁY 
OKR 2022” organizowanych w 
Katowicach.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział w konkur-
sie, a laureatom gratulujemy i 
życzymy powodzenia w Elimi-
nacjach Regionalnych.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

za nami Finał miejsko-gminnego konkursu recytatorskiego
15 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Tu-

rystyki w Siewierzu odbył się XXIX Finał Miejsko-Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczny konkurs miał formę 
on-line i odbywał się bez udziału publiczności.

Na ręce Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Siewierzu Bar-
bary Bochenek przekazał symbo-
liczny bukiet kwiatów, jako wyraz 
wdzięczności za zaangażowanie 
oraz nieocenioną pracę kobiet w 
życiu społecznym i rodzinnym.

W tym roku dla Pań został 
przygotowany spektakl pod ha-

słem ,,Powróćmy jak za dawnych 
lat…” , który przeniósł widzów w 
magiczne lata dwudzieste i lata 
trzydzieste XX wieku. W spekta-
klu wystąpili aktorzy zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu „PEK”.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

gminny dzień kobiet w klimacie retro!
8 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Tury-

styki w Siewierzu obchodzono Dzień Kobiet. Uroczystość roz-
poczęła się wystąpieniem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 
Zdzisława Banasia, który złożył wszystkim zgromadzonym w 
sali widowiskowej kobietom najserdeczniejsze życzenia.
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Planowana „zielona pracow-
nia” pod nazwą „Akademia 
Ekologiczna” wyposażona zo-
stanie w nowe meble. Zakupio-
ne zostaną: szafy oraz szafki 
zamykane, w których przecho-
wywane będą pomoce dydak-
tyczne, zestawy badawcze i 
dokumentacja przedmiotowa; 
regały i przeszklone witryny 
do ekspozycji modeli 3D oraz 
okazów naturalnych; długie 
stanowisko do mikroskopowa-
nia z taboretami obrotowymi. 
Nad stanowiskiem zawieszony 
zostanie ciąg przeszklonych 
witryn z ekspozycją pomocy 
do mikroskopowania i prepara-
tów makroskopowych w pleksi. 
Pomiędzy blatem mikroskopo-
wym, a wiszącymi witrynami 
naklejona zostanie fototapeta 
z przyciągającym wzrok moty-
wem.

Sala zostanie wyposażona 
w nowe, niestereotypowe, bo 
trapezowe ławki uczniowskie 
dwuosobowe oraz oryginalne 
ergonomiczne krzesła. Kształt 
ławek ułatwi szybką zmianę 
funkcjonalną pracowni – moż-
na je układać w kształcie łuko-

watym do samodzielnej pracy 
uczniów, w kształcie sześcio-
kątów do pracy grupowej lub 
też w duży owal do pracy zbio-
rowej uczniów.

Na przedniej ścianie, obok 
tablicy kredowej, zawieszony 
zostanie monitor interaktywny; 
na biurku nauczyciela ustawio-
ny zostanie laptop, który bę-
dzie można połączyć z kamerą 
mikroskopową.

Pracownia zostanie wyposa-
żona w niezbędne, różnorodne 
i ciekawe pomoce dydaktyczne 
sprzyjające procesowi uczenia 
się: zestawy do badania wody, 
gleby i powietrza, pojemniki do 
obserwacji owadów, komorę 
kompostową, kompasy, zesta-
wy doświadczalne z zakresu 
astronomii i oznaczania owa-
dów, mikroskop stereoskopo-
wy, preparaty mikroskopowe 
trwałe (zoologia, briologia, 
mykologia, lichenologia, ge-
netyka), modele 3D (wirusy, 
czaszka z mózgiem, układ 
mięśniowy, neuron, rdzeń krę-
gowy, DNA, białko, poziomice 
i warstwice), preparaty ma-
kroskopowe w pleksi (kwiaty, 

kwiatostany, blaszki liściowe, 
systemy korzeniowe, odnóża 
owadów, poczwarki owadów 
rozwój motyla, rozwój konika 
polnego i rozwój żaby, oble-
niec, larwy tasiemca, szkielet 
ryby, szkielet żaby, szkielet 
jaszczurki, szkielet żółwia i 
szkielet nietoperza, kolekcja 
roślin, kolekcja zwierząt i ko-
lekcja fauny morskiej), globusy 
indukcyjne i globus z trasami 
odkrywców geograficznych.

Na ścianie z oknami powsta-
nie nowatorski ogród wertykal-
ny. Pomiędzy oknami zawie-
szone zostaną cztery specjalne 
zestawy osłonek naściennych 
z łącznie 48 roślinami donicz-
kowymi różnych gatunków 
(zielistką, skrzydłokwiatem, 
ananasowatymi, fikusem, pa-
protką, Marantą i Epiprem-
num). Rośliny zamontowane 

w niekonwencjonalny sposób 
– na ścianie – w postaci ogro-
du wertykalnego, wpłyną na 
rozwijanie umiejętności upra-
wy i pielęgnacji roślin donicz-
kowych, ale też na estetykę 
pomieszczenia, samopoczucie 
przebywających tu uczniów, 
ale także na jakość powietrza 
w pracowni.

Tak wyposażona pracownia 
przyrodniczo-ekologiczna pn. 
Akademia Ekologiczna będzie 
służyć przede wszystkim roz-
wojowi uczniów w zakresie 
kompetencji przyrodniczych i 
świadomości ekologicznej, ale 
także będzie dumą całej spo-
łeczności szkolnej.

Katarzyna Nowak
Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Księstwa Siewierskiego
w Siewierzu

w szkole nr 1 w siewierzu powstanie „zielona pracownia”
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księ-

stwa Siewierskiego w Siewierzu wzięła udział w konkursie Zielo-
na Pracownia – Projekt 2022 organizowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Jury konkursu wyłoniło 55 najbardziej ciekawych i warto-
ściowych projektów zielonych pracowni - wśród nich znalazł się 
projekt złożony przez siewierską szkołę.

Wizualizacja projektu Zielonej Pracowni, która ma powstać w SP nr 1 w Siewierzu.

Głównym celem projektu jest 
rozwój i zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej w Gminie Siewierz. 
Zostało utworzonych dodatko-
wych 25 miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci, które 
dotychczas nie korzystały z edu-
kacji przedszkolnej, dając moż-
liwość powrotu na rynek pracy 
i aktywizacji zawodowej części 
rodziców, którzy ze względu na 
sprawowanie opieki  nad dziec-
kiem musieli zrezygnować z pra-
cy zawodowej. Oferta edukacyj-

na przedszkola została również 
poszerzona o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyj-
ne dzieci, głównie o szczegól-
nych potrzebach edukacyjnych 
z zakresu profilaktyki dysleksji, 
arteterapii oraz integracji senso-
rycznej. Zajęciami tymi zostało 
objętych 66 dzieci.

Realizacja zajęć odbywa 
się na zasadzie jedno dziecko 
równa się jedno zadanie, czyli 
dziecko nie może brać udziału w 
dwóch lub więcej zajęciach rów-
nocześnie. Dzieci biorą udział w 

następujących zajęciach:
Integracja Sensoryczna – do 

tych zajęć zostały zakwalifikowa-
ne dzieci na podstawie wywiadu z 
rodzicem poprzedzonego obser-
wacją wychowawcy grupy, które 
wykazują się przynajmniej jedną 
z cech: obniżone lub wzmożone 
napięcie mięśniowe, opóźniony 
rozwój motoryki dużej, opóźnio-
ny rozwój motoryki małej, zabu-
rzenia równowagi, opóźniony 
rozwój mowy, trudności w ucze-
niu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu 
itd., w zajęciach uczestniczy 16 
dzieci, 4 grupy po 4 osoby, po 2 
godziny tygodniowo dla grupy. 
Zajęcia odbywają się w sali do 
Integracji Sensorycznej, wypo-
sażonej między innymi w ramach 
realizacji projektu. 

Profilaktyka Dysleksji – do 

tych zajęć zakwalifikowano 
dzieci, które wykazują się przy-
najmniej jedną z następujących 
cech: słabą sprawnością rucho-
wą w zakresie całego ciała, małą 
sprawnością manualną, zabu-
rzoną koordynacją wzrokowo-
ruchową, zaburzonym rozwojem 
postrzegania wzrokowego i pa-
mięci wzrokowej, opóźnionym 
rozwojem mowy, utrzymującą 
się oburęcznością, opóźnie-
niem orientacji w schemacie 
ciała i przestrzeni. W zajęciach 
uczestniczy 20 dzieci, 4 grupy 
po 5 osób, po jednej godzinie 
tygodniowo dla grupy. Zajęcia 
są organizowane w gabinecie lo-
gopedycznym. Do realizacji tych 
zajęć także zakupiono w ramach 

publiczne przedszkole w siewierzu realizuje projekt ze środków 
europejskiego Funduszu społecznego 

Publiczne Przedszkole w Siewierzu realizuje projekt unijny w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rozwój edukacji przed-
szkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podnie-
sienie jakości edukacji przedszkolnej”. Projekt realizowany jest 
w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

c.d. na str. 11
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realizacji projektu niezbędne po-
moce dydaktyczne.

Arteterapia - do zajęć tych zo-
stały zakwalifikowane dzieci, któ-
re wykazują się przynajmniej jed-
ną z następujących cech: mają 
trudności w odnalezieniu się w 
grupie, są wycofane społecznie, 
z problemami emocjonalnymi, 
a także wykazujące zaintere-
sowanie sztuką. W zajęciach 
uczestniczy 30 dzieci, 3 grupy 

po 10 osób, po jednej godzinie 
dla grupy tygodniowo. Zajęcia 
organizowane są w sali do zajęć 
ruchowych.

Nauczyciele biorąc udział w 
projekcie podnoszą swoje kwali-
fikacje i kompetencje zawodowe 
poprzez udział w szkoleniach 
(11 nauczycieli) oraz studiach 
podyplomowych (8 nauczycieli). 
Po ukończeniu studiów nauczy-
ciele pracujący w przedszkolu 
będą wykwalifikowaną kadrą 
specjalistów, którzy będą mogli 

prowadzić zajęcia z dziećmi po-
siadającymi specjalne potrzeby 
edukacyjne. Nauczyciele reali-
zują następujące kierunki stu-
diów: „Pedagogika Korekcyjna”, 
„Wczesne Wspomaganie Roz-
woju Dziecka”, Integracja Senso-
ryczna”, „Gimnastyka Korekcyjna 
z promocją zdrowia”, „Surdope-
dagogika”, „Wspieranie rozwoju 
i edukacja osób ze spektrum au-
tyzmu”, „Edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną – Oligofrenopedago-

gika”, „Nauczanie języka angiel-
skiego w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej”, „Pedagogika 
zabawy z rytmiką”.

Całkowity planowany koszt 
realizacji projektu to 494 359,69 
zł, w tym aż 85 % , czyli kwota 
420 205,73 zł pochodzić będzie 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

INFORMACJE

Agnieszka Łepki jest absol-
wentką pedagogiki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach istudiów 
podyplomowych na Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 
Mieszka w Trzebiesławicach, 
dzielnicy Dąbrowy Górniczej. 
Od roku 1997 zawodowo zwią-
zana jest z pomocą społeczną, 
obecnie jako zastępca dyrektora 
Dziennego Domu „Senior-WI-
GOR” w Dąbrowie Górniczej. 
Prywatnie mama dorosłej córki. 
Jej pasją są książki, samochody, 
podróże i grzybobranie. Jako na-
stolatka pisała „do szuflady” i po 
wielu latach wróciła do pisania. 
Zadebiutowała w roku 2019 wy-
dając powieść „Inna”. 

Spotkanie w bibliotece po-
święcone było książce „Na wła-
snych warunkach”. Jest to po-
wieść obyczajowa ze szczyptą 

dramatu i sporą dawką humoru. 
Książka, która w doskonały spo-
sób przedstawia relacje mające 
odzwierciedlenie w naszych ro-
dzinach. Autorka ukazuje w niej 
portret współczesnej kobiety, 
która potrafi postawić na swoim 
oraz spełniać marzenia. Powieść 
wciąga czytelnika już od pierw-
szych stron. Bohaterki książki 
przeszły długą drogę, aby móc 
żyć na własnych warunkach. 
Książka zmusza do refleksji nad 
własnymi relacjami rodzinnymi 
i zdolnością do asertywności. 
Po powieść powinny sięgnąć 
zwłaszcza kobiety nieszczęśliwe  
w związkach i te, które nie wie-
dzą co zrobić ze swoim życiem.

Agnieszka Łepki przybliżyła 
sylwetki głównych bohaterów 
oraz opowiedziała o zamyśle 
książki. Ukazała kulisy powsta-

wania powieści i niełatwej pracy 
twórczej. Ujawniła, skąd czerpie 
pomysły i inspiracje oraz jak dzia-
ła polski rynek wydawniczy. Jak 
zaznaczyła sama autorka, spo-
tkanie w siewierskiej bibliotece, 
było jej pierwszym publicznym 
wystąpieniem, na którym promo-
wała własne dzieło. Tym bardziej 
poczuliśmy się wyróżnieni jako 
biblioteka, że to właśnie u nas 
miało ono miejsce.

Autorka podkreśliła w powie-
ści „Na własnych warunkach”, że 
Siewierz i okolice są doskona-
łym miejscem do zamieszkania. 
Warto wspomnieć, że bohatero-
wie książki „wybrali Siewierz ze 

względu na jego urodę i usytu-
owanie” bowiem „małe miastecz-
ko z pięknym rynkiem spełniało 
ich wymagania”. Jest to niewąt-
pliwie doskonała promocja na-
szej miejscowości.

Agnieszka Łepki  już zapo-
wiedziała powstanie kolejnych 
książek. Zatem czekamy na nie 
z niecierpliwością i życzymy suk-
cesów, a naszych Czytelników 
zachęcamy do sięgnięcia po tę 
pozycję.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

c.d. ze str. 10 „Publiczne przedszkole...”

Łączna kwota dofinansowania 
przyznanego naszym placów-
kom wynosi 41.500 złotych:

Odział Przedszkolny w • 
Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Siewierzu – 2.5000,00 zł
Publiczne Przedszkole w • 

ZSP w Wojkowicach Ko-
ścielnych – 3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w • 
Siewierzu – 4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bru-• 
dzowicach – 4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. • 

Henryka Sienkiewicza w Że-
lisławicach – 4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 • 
im. Księstwa Siewierskiego 
w Siewierzu – 12.000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. • 
M. Skłodowskiej Curie w 
Wojkowicach Kościelnych – 
12.000,00 zł

Biblioteki szkolne i przedszko-
la będą mogły przeznaczyć po-

zyskane środki między innymi na 
zakup nowości wydawniczych 
dla dzieci w wieku 3–6 lat, zakup 
czytników e-booków, nowych 
elementów wyposażenia, sprzę-
tu komputerowego i oprogramo-
wania oraz organizację spotkań 
autorskich, wystaw i konkursów.

Red.

szkolne biblioteki doFinansowane z narodowego programu 
rozwoju czytelnictwa 2.0 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 szkoły i przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Siewierz otrzymały wsparcie finansowe z 
przeznaczeniem na wzbogacenie swoich księgozbiorów.

spotkanie autorskie z pisarką agnieszką łepki w bibliotece
W dniu 15 marca 2022 roku do siewierskiej biblioteki zawitała 

autorka książki „Na własnych warunkach” Agnieszka Łepki. In-
spiracją do spotkania stało się przypadkowe natrafienie przez 
bibliotekarkę Olgę Wykusz na książkę, której akcja dzieje się 
m.in. w Siewierzu. Rzadko się bowiem zdarza, że Siewierz po-
jawia się na kartach powieści obyczajowych dla kobiet. Autorka 
wspomina w niej kilka znanych wszystkim miejsc m.in. zamek, 
stodoły, plac zabaw, popularny sklep z sukienkami. Przeczytana 
powieść zmobilizowała nas do nawiązania kontaktu z pisarką i 
zorganizowania spotkania.  

Akcja jednej z książek autorki - Agnieszki Łepki - toczy się w Siewierzu.
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Większość osób w połowie 
drogi do tego sukcesu rezygnuje 
z dalszej walki, ale Ci najwytrwal-
si, którzy wierzą w siłę swoich 
marzeń, potrafią swój upragnio-
ny cel osiągnąć.

Do tego zaszczytnego grona 
z pewnością można zaliczyć 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Księstwa Siewierskiego 
w Siewierzu, którzy od począt-
ku roku szkolnego poświęcili 
mnóstwo czasu i energii, żeby 
zmierzyć się z niełatwymi eta-
pami Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych. Aby zakwa-
lifikować się do III etapu tych 
konkursów, trzeba wykazać się 
zasobem wiadomości znacznie 
wykraczającym poza podstawę 
programową, a w dobie trwają-
cej pandemii i zdalnych lekcji, nie 
było to zadanie łatwe. Ponadto 
trzeba było sprostać codziennym 
szkolnym obowiązkom.

Ale było o co zawalczyć, gdyż 
Laureaci Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych orga-
nizowanych przez Śląskie Kura-
torium Oświaty w Katowicach z 
zakresu jednego z przedmiotów 
objętych egzaminem ósmokla-
sisty, na podstawie zaświadcze-
nia stwierdzającego uzyskanie 
tytułu, są zwolnieni z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu,. 
Zwolnienie jest równoznaczne z 
uzyskaniem z egzaminu ósmo-
klasisty z danego przedmiotu 
najwyższego wyniku. Ponad-
to  są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej.

Przywileje uczniów, którzy 
uzyskali tytuł Finalisty Woje-
wódzkich Konkursów Przedmio-
towych, dotyczą dodatkowych 7 
punktów podczas rekrutacji do 
szkoły ponadpodstawowej, cho-
ciaż muszą zmierzyć się jeszcze 
z egzaminem ósmoklasisty.

Po najwyższy laur -  tytuł „Lau-
reata” w SP1 w Siewierzu się-
gnęła Julia Przybyła, uczennica 
kl. 8a, która w roku szkolnym 
2021/2022 nie będzie musia-
ła zdawać egzaminu z języka 
polskiego, uzyskując awansem 
maksymalną liczbą punktów z 
tego egzaminu. Julia do kon-
kursu przygotowywała się pod 
opieką nauczyciela języka pol-
skiego – Agnieszki Sularz. War-
to  przypomnieć, że Julka już w 
ubiegłym roku wywalczyła tytuł 
„Laureata” z historii.

Tytuł „Finalisty” uzyskali nato-
miast w tym roku:

z języka polskiego:• 
- Dominika Niemiec, uczennica 

kl. 8a, która do konkursu przygo-
towywała się wraz z opiekunem  
- Agnieszką Sularz;

- Hanna Rusak, uczennica kla-
sy 8c, która pracowała z nauczy-
cielką Eweliną Owczarek.

z geografii pod czujnym • 
okiem nauczycielki Ewy 
Karmańskiej-Kocznur:

- Mikołaj Janas z klasy 7a;
- Oliwia Antkiewicz z klasy 8a.

z chemii z nieocenioną po-• 
mocą  nauczycielki Jolanty 
Serwy:

- Alicja Pawełczyk z klasy 8b;
- Alicja Głowacka z klasy 8d.
Wszystkim uczniom, którzy w 

tak imponujący sposób sięgnęli 
po najwyższe laury, gratulujemy!!! 
Bez wątpienia tytuły te świadczą 
o ich wytrwałości, zdolnościach 
i talentach, ale również o nie-

zwykłej wrażliwości, sumienno-
ści, skromności i pokorze, którą 
wykazali, przygotowując się do 
tych konkursów wraz ze swoimi 
opiekunami. 

Współpraca nauczyciel – 
uczeń, wspieranie zaintereso-
wań, fascynacji i pasji to również 
klucz do sukcesu. Dlatego też 
gratulacje należą się nauczy-
cielom, którzy wraz z uczniami 
dzielnie „walczyli” o te zaszczyt-
ne tytuły: 

Gratulujemy Rodzicom! Bez 
wsparcia, motywacji i stworzenia 
odpowiednich warunków do na-
uki dziecku trudno jest osiągnąć 
sukces.

Agnieszka Sularz
Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Księstwa Siewierskiego
w Siewierzu

imponujące sukcesy uczniów szkoły podstawowej nr 1 w siewierzu
Sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Jest wynikiem cięż-

kiej pracy, ogromnej motywacji, często poświęcenia i wyma-
ga dłuższego czasu. To nic innego, jak marzenie z dłuższym 
terminem realizacji 

Uczniowie SP nr 1 w Siewierzu mogą poszczycić się wyjątkowymi sukcesami.

Pracownicy Gyncentrum 
pracowali przez 7 dni w tygo-
dniu i wykonywali zarówno te-
sty antygenowe jak i RT-PCR, 
na podstawie wystawionego 
skierowania przez NFZ oraz 
prywatnie. W okresie od 10 lu-

tego do 29 marca br. wykonano 
295 testów (ze skierowaniem).  
W związku z utrzymującym się 
spadkiem liczby zakażeń korona-
wirusem, zniesieniem obostrzeń 
sanitarnych oraz zmniejszoną 
liczbą hospitalizacji związanych 

z COVID-19, minister zdrowia 
wprowadził zmiany w sprawie 
zasad finansowania testów w 
kierunku koronawirusa. Obecnie 
o wykonaniu testu przez pacjen-
ta z objawami, które mogą być 
wywołane zakażeniem korona-
wirusem, decyduje lekarz POZ. 
Testy dla pacjentów nadal będą 
bezpłatne. Zgodnie z informacją 
znajdującą się na stronie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, od 
1 kwietnia br. nie można zrobić 

bezpłatnego testu w kierunku 
COVID-19 w aptekach, labora-
toriach oraz moblinych punktach 
wymazowych (szczegóły na stro-
nie https://www.nfz.gov.pl/).

W związku z wprowadzeniem 
zmian, o których mowa wyżej 
informujemy, że punkt pobrań na 
obecność wirusa SARS CoV-2 w 
Siewierzu przy ul. Słowackiego 
został zamknięty.

Zdrowie publiczne

zamknięcie punktu pobrań na obecność wirusa sars-coV-2
W dniu 10 lutego br. samorząd Gminy Siewierz we współpracy 

z Gyncentrum Laboratoria Genetyczne Sp. z o. o. w Katowicach 
zorganizował w Siewierzu punkt wymazowy COVID-19. Punkt 
został usytuowany na parkingu obok budynku byłego Publicz-
nego Przedszkola przy ul. Słowackiego 1. 

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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Zgodnie z art. 124. ustawy 
o ochronie przyrody „zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szu-
warów”, a zgodnie z art. 131 
tej ustawy, „kto (…) wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki (…) 
– podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Art. 30 ustawy o la-
sach mówi, że „w lasach oraz 
na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 
m od granicy lasu, zabrania 
się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeń-
stwo, a w szczególności (…) 
m.in. wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”.

Za podpalenia grożą sank-
cje: zgodnie z art. 82 Kodek-
su wykroczeń – kara aresztu, 
nagany lub grzywny do 5 tys. 
zł, a zgodnie z art. 163. par. 
1 Kodeksu karnego (kto spro-
wadza zdarzenie, które za-
graża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać 
pożaru) – kara pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 
Podpalanie traw należy zgła-
szać pod numer alarmowy 
112. To kwestia bezpieczeń-
stwa ludzi, mienia i zwierząt.

Narzędziem karania dys-
ponuje również Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Zakaz wypalania gruntów 

rolnych to jeden z warunków, 
który zobowiązani są prze-
strzegać rolnicy ubiegający 
się o płatności bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe w 
ramach PROW 2014-2020. 
Brak ich przestrzegania może 
doprowadzić do zmniejszenia 
wszystkich rodzajów dopłat 
o 3%. Wysokość kary może 
jednak wzrosnąć. Za udowod-
nione umyślne wypalanie traw 
ARiMR może obniżyć każdy z 
rodzajów płatności bezpośred-
nich aż o 20%, a w zupełnie 
skrajnych przypadkach stwier-
dzenia uporczywego wypalania 
traw, Agencja może pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok.

Rolnictwo
Wypalanie traw nie jest efek-

tywnym sposobem „odnawia-
nia” gleby: ziemia zostaje wyja-
łowiona, a nie użyźnia się; nie 
dochodzi do naturalnego roz-
kładu resztek roślinnych; prze-
rywany jest proces formowania 
się próchnicy; do atmosfery 
przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących 
truciznami.

Temperatura powstała pod-
czas spalania niszczy wszelkie 
życie na powierzchni oraz we-
wnątrz gruntu. Giną wtedy by-
tujące w glebie zwierzęta, owa-
dy oraz wiele mikroorganizmów 
glebowych, które są niezbędne 
do wytwarzania próchnicy.

Zwierzęta
Wysoka temperatura towa-

rzysząca wypalaniu traw jest 
zabójcza dla niektórych ga-
tunków ptaków. Zniszczone 
zostają miejsca lęgowe ptaków 
gnieżdżących się na ziemi lub 
w strefie krzewów. Giną pisklę-
ta bażantów, kuropatw i skow-
ronków.

W płomieniach giną odlatu-
jące z łąki pszczoły i trzmie-
le. Powoduje to zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a 
w konsekwencji obniżenie plo-
nów roślin.

Wypalanie traw jest zgubne 
dla młodego potomstwa ssa-
ków, w tym młodych zajęcy. 
Giną  przypadkowo znajdujące 
się w zasięgu pożaru zwierzę-
ta leśne, takie jak sarny. Na 
śmierć w płomieniach narażo-
ne są także pożyteczne zwie-
rzęta kręgowe i bezkręgowe.

Ludzie
Wypalanie traw niesie za 

sobą bardzo duże niebezpie-
czeństwo rozniecenia pożaru. 
Szczególnie podczas wietrznej 
pogody trudno jest zapano-
wać nad kierunkiem i rozmia-
rem rozprzestrzeniającego się 
ognia, który w jednej chwili 
może opanować sąsiadujący 
las czy zabudowania gospo-
darcze.

W pożarach powstałych na 
skutek wypalania traw giną 
ludzie, często sami inicjatorzy 
tych działań. Zazwyczaj bezpo-
średnią przyczyną zgonu jest 
zawał serca, udar termiczny 
lub śmierć w płomieniach. 

Dym towarzyszący wypala-
niu traw może być uciążliwy dla 
kierowców.

Każda akcja gaszenia pożaru 
przez straż pożarną niesie ze 
sobą wydatki finansowe. Każdy 
wyjazd straży pożarnej do zda-
rzeń wynikających z wypalania 
traw, wydłuża czas interwencji 
tych służb w przypadku innych 
faktycznych zagrożeń życia 
czy mienia w innym miejscu.

W związku z powyższym 
apeluje się o rozsądek - wznie-
cając ogień naraża się życie 
swoje i innych, doprowadza do 
szkód i naraża na kary!

Strażacy i policjanci apelują 
– w przypadku zauważenia po-
żaru, powiadom straż pożarną 
lub policję! Razem zadbajmy o 
przyrodę i bezpieczeństwo w 
naszej okolicy, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.

Komendant gminny 
ds. ochrony przeciwpożarowej

apelujemy! stop wypalaniu traw! 
Strażacy, naukowcy i ekolodzy od lat alarmują i informują, że 

wypalanie traw działa na niekorzyść ziemi i wcale jej nie użyźnia 
jej. Jest to również niebezpieczny proceder zagrażający życiu 
i mieniu. Wypalanie traw jest zabronione i karalne. Grozi za to 
grzywna do 5000 zł, a także kary pobawienia wolności do lat 10.

Rozumiejąc te wyjątkowe 
potrzeby samorząd Gminy 
Siewierz udzielił wsparcia 
mieszkańcom naszej gmi-
ny, należącym do Polskiego 
Związku Niewidomych Koło w 
Będzinie zakupując artykuły 
dedykowane osobom z wadą 
wzroku, które będą pomocne 
w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz dbaniu o 
zdrowie. Wśród zakupionych 
artykułów znalazły się ciśnie-
niomierze, termometry i ze-

garki z funkcją głosową oraz 
wskaźniki poziomu cieczy i 
obrzeża do naczyń. Mamy 
nadzieję, że udzielona pomoc 
przyczyni się do ułatwienia 
życia osobom niewidomym 
i sprawi, że życie to, choć w 
niewielkim stopniu, stanie się 
lżejsze. Zakupione przedmio-
ty pozwolą na samodzielne 
wykonywanie czynności dnia 
codziennego i wzmocnią po-
czucie niezależności, które 
ma dla osób niewidomych 

podstawowe znaczenie w wy-
miarze zarówno praktycznym 
jak i psychicznym, stanowiąc 
również istotny element reha-

bilitacji społecznej.

Zdrowie publiczne

wsparcie dla osób niewidomych
Niektóre czynności dnia codziennego mogą przysparzać oso-

bom niewidomym pewne problemy. Korzystanie z różnego ro-
dzaju sprzętów i przedmiotów codziennego użytku jest czasem 
trudne, gdyż nie są one przystosowane do potrzeb niewidomych 
użytkowników.

Samorząd przekazał dla związku m.in. ciśnieniomierze, termometry i zegarki.
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Kwalifikacja wojskowa to obo-
wiązek dla wszystkich mężczyzn, 
ale też dla niektórych kobiet.

KTO MUSI SIĘ STAWIĆ 
PRZED KOMISJĄ?

W 2022 roku przed powiato-
wymi komisjami lekarskimi mają 
obowiązek stawić się:

mężczyźni urodzeni w 2003 • 
roku,
mężczyźni urodzeni w latach • 
1998 - 2002, którzy jeszcze 
nie posiadają kategorii zdol-
ności do czynnej służby woj-
skowej,
osoby urodzone w latach • 
2001 - 2002, które:

ze względu na stan zdro-• 
wia zostały uznane za 
czasowo niezdolne do 
służby wojskowej,
wnioskowały o zmianę • 
kategorii zdolności,

kobiety urodzone w latach • 
1998 - 2003, które posiada-
ją kwalifikacje przydatne do 

służby wojskowej,
osoby, które ukończy-• 
ły osiemnaście lat życia i 
zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej 
do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą 24 
lata życia.

W stosunku do osób wezwa-
nych, które nie stawią się do 
kwalifikacji wojskowej bez (uza-
sadnionej) usprawiedliwionej 
przyczyny będzie zarządzane 
przymusowe doprowadzenie 
przez Policję, może być nałożo-
na kara administracyjna w posta-
ci grzywny lub kara ograniczenia 
wolności.

DOKUMENTY - 
CO ZABRAĆ?

Osoby, które po raz pierwszy 
zostały wezwane do kwalifikacji 
wojskowej, powinny zabrać ze 
sobą:

dowód osobisty lub inny do-• 
kument potwierdzający toż-

samość,
dokumentację medyczną • 
(jeżeli taką posiadają),
aktualną fotografię o wymia-• 
rach 3 x 4 cm bez nakrycia 
głowy,
dokumenty potwierdzające • 
wykształcenie albo zaświad-
czenie o kontynuacji nauki 
oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwa-
lifikacji po raz kolejny, powinny 
zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny do-• 
kument potwierdzający toż-

samość,
dokumentację medyczną, • 
dotyczącą zmian w stanie 
zdrowia (w tym wyniki ba-
dań specjalistycznych prze-
prowadzonych w okresie 
ostatnich 12 miesięcy),
książeczkę wojskową.• 

Termin i miejsce pracy Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej:

04.04-02.05 – Powiato-• 
wa Komisja Lekarska dla  
powiatu będzińskiego –  
Będzin, ul. Promyka 26.

WKU w Będzinie

kwaliFikacja wojskowa w 2022 r.
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Siewierz 

już w dniach 20 - 21 kwietnia 2022 roku!

Cały program opiewa na kwotę 
ok. 76 mln zł. Projekt realizowa-
ny będzie do dnia 31.12.2027 r.

Projekt zakłada wdrożenie 
pełnego zakresu działań przewi-
dzianych do realizacji w Progra-
mie Ochrony Powietrza (POP) 
dla województwa śląskiego 
przyjętego uchwałą Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego z dnia 22 
czerwca 2020 r. W ramach pro-
jektu przewiduje się:

Utworzenie stanowisk eko-• 
doradców oraz ich prze-
szkolenie,
Utworzenie wojewódzkie-• 
go systemu eko-informacji 
mieszkańców,
Zwiększenie obszarów zie-• 
leni, zgodnie z założeniami 
POP Województwa Śląskie-
go,
Wsparcie wdrażania uchwa-• 
ły antysmogowej – monito-
ring emisji i badania próbek,
Działania na rzecz ograni-• 

czenia emisji transportowej,
Wypracowanie modeli • 
zmniejszenia oddziaływania 
środowiskowego w budyn-
kach użyteczności publicz-
nej,
Kampanię informacyjno-• 
edukacyjną.

Beneficjentem głównym pro-
jektu jest Województwo Śląskie, 
którego zadania realizuje Depar-
tament Projektów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego.

Partnerzy samorządowi to 
poszczególne subregionalne 
związki gmin i powiatów, a tak-
że 80 gmin zlokalizowanych na 
terenie województwa śląskiego. 
Z kolei w gronie partnerów mery-
torycznych znaleźli się: Politech-
nika Śląska, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla, Śląski Ogród 
Botaniczny oraz Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Tery-
torialnej TRITIA.

Do głównych zadań realizowa-
nych w ramach projektu należy 
podnoszenie świadomości eko-
logicznej poszczególnych grup 
odbiorców i utrwalanie dobrych 
praktyk poprzez realizację kam-
panii promocyjno-informacyjnej 
przez gminnych eko-doradców.

Każdy mieszkaniec będzie 
mógł liczyć ze strony eko-dorad-
cy na poradę w zakresie:

doboru urządzeń grzew-• 
czych,
wykorzystania odnawialnych • 
źródeł energii i działań w ob-

szarze poprawy efektywno-
ści energetycznej budynków 
(termomodernizacja),
dostępnych źródeł finanso-• 
wania przedsięwzięć ekolo-
gicznych,
weryfikacji wniosków o do-• 
finansowanie np. w ramach 
Programu Czyste Powie-
trze.

Eko-doradca będzie ponadto 
brał udział w kontrolach palenisk 
na terenie Gminy Siewierz.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

przystąpiliśmy do projektu liFe „śląskie. przywracamy błękit” 
W dniu 22.02.2022 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spo-

tkanie inaugurujące projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przy-
wracamy błękit”, podczas którego podpisano umowę o dofinan-
sowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wziął udział Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Samorządowcy z woj. śląskiego, którzy przystąpili do ekologicznego projektu LIFE.

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.



15INFORMACJE

Dzięki umowie podpisanej w 
dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy 
Gminą Siewierz a firmą TRA-
FIN OIL PL Sp. z o.o. z Ustronia 
mieszkańcy mają możliwość 
pozbycia się kolejnego odpadu 
i dbania o środowisko.

Przedstawiamy lokalizacje, 
w których będziecie mogli od-
dać zebrany w domu, zużyty 
olej i tłuszcz jadalny:

Siewierz, ul. Bema, przy • 
placu zabaw Nivea
Siewierz, ul. Ściegna 11, • 
PSZOK
Siewierz, ul. Żwirki i Wigu-• 
ry 16, UMiG
Siewierz, ul. Jeziorna, • 
osiedle
Leśniaki 75, przy remizie • 
OSP
Żelisławice, ul. Piastów 32, • 
przy remizie OSP
Brudzowice, ul. Szkolna 2, • 
przy Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym
Dziewki, ul. Niwy 2, przy • 
remizie OSP
Wojkowice Kościelne, ul. • 
Dąbrowska 2
Gołuchowice 82, przy re-• 
mizie OSP
Kuźnica Warężyńska, plac • 
zabaw przy orliku
Tuliszów, ul. Widokowa 2, • 
przy placu zabaw

Szczegółowe informacje 
wraz z mapą z lokalizacjami 
pojemników znajdują się na 
stronie www.segregujolej.pl

Jak segregować olej i 
tłuszcz?

Po pierwsze, aby można go 
było łatwo przetwarzać, a po 
drugie, aby uniknąć niedogod-
ności lub być może obrażeń 
podczas obsługi.

Doceniamy Twoją chęć se-
gregacji oleju i chcemy, aby 
segregacja była dla Ciebie jak 
najłatwiejsza. Pokażemy Ci pu-
łapki, na które warto uważać, 
abyś następnym razem nie 
zniechęcił się do sortowania. 
Czekamy również na Twoje 
spostrzeżenia i problemy, które 
napotkałeś podczas segrega-
cji. Warto pamiętać, że pod-
czas obchodzenia się z olejem 
mogą wystąpić urazy, zwłasz-
cza podczas dotykania gorą-
cego oleju, więc zobaczmy, jak 
bezpiecznie go segregować.

Zawsze wyrzucaj olej do 
kosza w szczelnie zamkniętej 
butelce PET. Ale jak olej wlać 
do PET?

Zasadniczo istnieją 2 opcje. 
Wlać bezpośrednio do PET lub 
przez „naczynie zastępcze”. 
Najpierw pierwsza opcja - bez-
pośrednio do butelki PET. Do 
segregacji nadaje się każda 
butelka PET - od klasycznej 
wody mineralnej, po słodzone 
napoje, soki, zużyty olej (po-
winna być łatwa do zamknię-
cia), po detergenty. Idealnie, 
jeśli butelka ma szeroką szyjkę 
(mrożona herbata, niektóre ro-
dzaje soków itp.), olej można 
do niej łatwiej wlać. W przypad-
ku pojemników na detergent 
istnieje ryzyko, że nie zmiesz-
czą się one wtedy w otworze 
pojemnika. Pewnością są więc 
klasyczne butelki PET z napo-
jów, w różnych objętościach. 
W przypadku gospodarstw 
domowych z mniejszą ilością 
oleju zalecamy nalewanie 
bezpośrednio do butelki. Zde-
cydowanie lepiej wlać olej do 
butelki przez lejek, zwłaszcza 
jeśli ma węższą szyjkę i musi-
my przelać większą ilość oleju. 
Jeśli olej zawiera wiele resztek 
jedzenia (np. z marynowanych 
warzyw lub smażenia i piecze-
nia), można je wyłapać przez 
sito. Jeśli utkną w lejku, mo-
żesz wepchnąć je do butelki, 
mogą jednak spowodować za-
tkanie lejka i rozlanie oleju. Za-
leca się użycie lejka z możliwie 
najszerszym otworem przepły-
wu. Olej powinien być wlewany 
do PET powoli i ostrożnie, tak 
aby nie wylewał się poza kra-
wędź lejka. Rozlany olej może 
sprawić wiele kłopotów. Nigdy 
nie wlewaj gorącego oleju do 
butelki PET, może się stopić i 
spalić!

Drugą opcją jest zebranie 
olejów i tłuszczów najpierw 
w „naczyniu zastępczym”, do 
którego olej prościej się wlewa, 
dodatkowo wytrzymuje on wyż-
sze temperatury oleju. Odpo-
wiednim pojemnikiem wydaje 
się być słoik o pojemności 0,7 
l z zakrętką. W takim naczyniu 
możesz zbierać olej, aż do mo-
mentu jego napełnienia i do-
piero wtedy wlać go do butelki 
PET. Nawet przy użyciu takie-
go naczynia należy zawsze 
pamiętać, aby gorący olej lub 
tłuszcz ostygł! Naczynie nale-
ży przechowywać w miejscu, 
w którym nie będzie przeszka-
dzać i gdzie nie ma ryzyka prze-
wrócenia się lub rozbicia (np. 

szafka pod zlewem, spiżarnia). 
Zaletą tej metody zbierania 
oleju jest to, że olej wlewa się 
do słoika znacznie łatwiej niż 
do butelki PET. Jeśli będziesz 
wlewać olej z frytkownicy lub 
z innego większego naczynia, 
uważaj, aby nie przepełnić bu-
telki. Uważaj również, aby nie 
rozlać oleju podczas końco-
wego przelewania. Powoli wle-
waj olej, aby mógł przepłynąć 
przez lejek. Wyciekający olej to 
nic przyjemnego. Podłoga lub 
zabudowa kuchenna pozosta-
ną wtedy tłuste od oleju, a olej 
może dostać się do najmniej-
szych spoin, a nawet zniszczyć 
drewnianą podłogę.

WSKAZÓWKA: Większe ilo-
ści oleju (np. z patelni) lepiej 
wlewać powoli, ale równomier-
nym strumieniem. Energiczne 
przechylanie garnka spowodu-
je wypłynięcie oleju z zewnątrz 
i kapanie dookoła naczynia.

WSKAZÓWKA: Zawsze miej 
pod ręką ręcznik papierowy lub 
chusteczkę higieniczną, aby 
móc szybko zetrzeć kapiący 
olej. Dla większego bezpie-
czeństwa dobrze jest również 
umieścić butelkę PET w zlewie. 
Wszelkie wycieki nie spowodu-
ją większych szkód.

Temat wlewania oleju do 

butelki PET jest całkiem zro-
zumiały. Ale co z tłuszczami, 
takimi jak masło, smalec czy 
utwardzone tłuszcze. Jak takie 
tłuszcze wlewać do PET? 

Gdy użyjesz słoika jako 
naczynie zastępcze, zdejmij 
tłuszcz za pomocą drewnianej 
łyżki. Problem może wystąpić 
podczas nalewania do butelki 
PET, gdzie kawałki tłuszczu 
mogą zatkać lejek. Rozwiąza-
niem jest wstawienie szklanki 
do kuchenki mikrofalowej na 
kilkadziesiąt sekund i pozosta-
wienie tłuszczu do rozpuszcze-
nia.

Zestalony tłuszcz można 
również podgrzać na patelni, 
w naczyniu do pieczenia lub 
garnku i wlać go do PET, gdy 
tylko się rozpuści. Tłuszcze 
rozpuszczają się zwykle w oko-
licach 40 °C, więc nie musisz 
się martwić o pęknięcia czy za-
padnięcie się butelki.

Niezależnie od wybranej me-
tody i butelki, po napełnieniu 
dobrze ją zamknij i zanieś do 
najbliższego pojemnika na olej, 
który znajdziesz na naszej ma-
pie. Butelkę PET wrzuć do po-
jemnika. Nigdy nie wlewaj oleju 
bezpośrednio do pojemnika.

www.segregujolej.pl

zacznij segregować z nami zuŻyty tłuszcz i olej jadalny!
W naszej gminie pojawiły się pojemniki przeznaczone do se-

gregacji tłuszczu i oleju jadalnego.

Dowiedz się dlaczego warto segregować oleje jadalne i tłuszcze.
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