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Jedną z największych tego-
rocznych inwestycji, prowadzo-
nych przez samorząd Gminy 
Siewierz, jest przebudowa dróg 
na ulicach Radosnej i Szero-
kiej w Tuliszowie. Wykonawca 
aktualnie kończy wykonywać 
kanalizację deszczową. Trwa-
ją prace wodociągowe na ulicy 
Radosnej oraz prace drogowe 
na ulicy Szerokiej. Inwestycja 
zgodnie z umową powinna 
zostać zakończona do dnia 2 
października 2022 r.

Ku zakończeniu zmierzają 
roboty budowlane związane z 
dokończeniem przebudowy ul. 
Krakowskiej po poprzednim 
wykonawcy. Nowy wykonawca 
jest w trakcie wykonywania sta-
bilizacji drogi, montażu słupów 
oraz montażu krawężników 
drogowych. Termin zakończe-
nia robót zgodny z umową to 8 
lipca 2022 r.

Wykonywane są również in-
tensywne prace przy budowie 
drogi na ul. Chabrowej w Sie-

wierzu. Aktualnie trwają prace 
związane z siecią gazową oraz 
teletechniczną. Inwestycja ta 
powinna zostać zakończona 
do 28 lutego 2023 r.

Realizowane są prace przy 
budowie kanalizacji, przebudo-
wie i odwodnieniu dróg, a także 
przebudowie wodociągu na Pi-
woni w Siewierzu.

Wykonawca aktualnie pro-
wadzi prace na ulicy Kolejowej, 
związane z kanalizacją sani-
tarną, deszczową oraz roboty 
elektryczne. Na ulicy Strażac-
kiej trwają roboty drogowe.

W czerwcu zakończyć ma się 
budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej o nawierzchni asfaltowej w 
Gołuchowicach.

Ponadto realizowane są pra-
ce remontowe i budowlane na 
drogach zarządzanych przez 
Powiat Będziński.

W maju ułożono nową nakład-
kę asfaltową na ul. Podżarze w 
Dziewkach oraz na ul. Parkowej 
w Siewierzu. 

Wybudowany został również 
chodnik wraz z odwodnieniem 
przy ul. Dąbrowskiej w Wojkowi-
cach Kościelnych.

Prace modernizacyjne obejmą 
w tym roku także nawierzchnie 
dróg powiatowych w Żelisławi-
cach na ul. Piastów, ul. Przyszło-
ści i ul. Podleśnej, gdzie został 
już sfrezowany asfalt.

Red.

trwają prace budowlane na drogach gminnych i powiatowych

Wraz z nadejściem wiosny oraz korzystnej pogody wzrosła 
intensywność prac budowlanych i remontowych prowadzo-
nych na drogach gminnych i powiatowych w Gminie Siewierz. 
Postępy można zaobserwować „gołym okiem”. W galerii zdjęć 
prezentujemy przegląd inwestycji, dokumentujący stan prac 
zrealizowanych w ostatnim czasie.

Przebudowa dróg gminnych na ulicach Radosnej i Szerokiej w Tuliszowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Na ulicy Krakowskiej trwa wykonywanie stabilizacji drogi, montaż słupów oraz kończy się montaż krawężników drogowych.
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W Żelisławicach sfrezowano już nawierzchnię drogi powiatowej na ulicy Podleśnej. Remont obejmie również ulice Piastów i Przyszłości.

Trwają prace przy budowie drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu. Trwają roboty drogowe na ulicy Strażackiej na Piwoni w Siewierzu.

Przy ul. Dąbrowskiej w Wojkowicach Kościelnych wybudowano nowy chodnik. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołuchowicach o długości ok. 871 m.

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej na ul. Parkowej w Siewierzu. Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej na ul. Podżarze w Dziewkach.
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Umowa na pierwszą część 
zadania została podpisana z 
firmą „ECO-TEAM Sp. z o.o. 
Sp.k.” z siedzibą w Częstocho-
wie, na kwotę 6.360.909,90 
zł brutto. Przedmiot umowy 
obejmuje budowę 412 insta-
lacji solarnych wykorzystują-
cych kolektory słoneczne na 
potrzeby podgrzania ciepłej 
wody użytkowej dla budyn-
ków prywatnych mieszkańców 
Gminy Siewierz. 

W 412 budynkach mieszkal-
nych Wykonawca ma za zada-
nie rozbudować/przebudować 
istniejącą instalację ciepłej 
wody użytkowej z zastosowa-
niem zestawów solarnych, w 
tym kolektorów słonecznych. 
Realizacja projektu nastąpi w 
formule „Zaprojektuj i Wybu-
duj”. Wykonawca jest zobo-
wiązany do realizacji przed-
miotu umowy w terminie 10 
miesięcy od daty zawarcia 
umowy.

Umowa na drugą część 
przedsięwzięcia została pod-
pisana z firmą „ERGO EKO-
LOGIA Sp. z o.o.” z siedzi-
bą w Warszawie, na kwotę 
138 086,41 zł brutto. Przed-
miot tej umowy obejmuje bu-
dowę 6 instalacji grzewczych 
wykorzystujących kotły na bio-
masę na potrzeby centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej dla budynków pry-
watnych mieszkańców Gminy 
Siewierz. W 6 budynkach, w 
których zaistniała konieczność 
wymiany starego źródła ciepła 
należy rozbudować/przebu-
dować istniejącą instalację 
c.o. i c.w.u. z zastosowaniem 
kotłów na biomasę (pellet). 
Realizacja projektu również 
nastąpi w formule „Zaprojek-
tuj i Wybuduj”. Wykonawca 
jest zobowiązany zrealizować 
przedmiot umowy w terminie 6 
miesięcy od daty jej zawarcia. 
Wykonawcy obu firm przed-

stawili wnioski materiałowe 
do akceptacji. Firma ECO-TE-
AM przystąpiła do pierwszych 
prac projektowych.

Na realizację inwestycji 
Gmina otrzymała dofinanso-
wanie w ramach projektu pn. 
Budowa kolektorów słonecz-
nych i kotłów na biomasę na 
terenie Gmin Koziegłowy i 
Siewierz celem poprawy jako-
ści powietrza poprzez zwięk-
szenie udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w ramach mecha-
nizmu REACT-EU. 

W celu przyspieszenia 
terminu podpisania umowy 
pomiędzy Gminą Siewierz 
a właścicielem nierucho-
mości/inwestorem, prosimy 
Uczestników projektu o kon-
takt telefoniczny na numer:  
32 64 99 469, 32 64 99 473.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

wybrano firmy odpowiedzialne za montaż kolektorów 
słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy siewierz

W dniu 14 kwietnia br. Gmina Siewierz podpisała umowy 
na budowę kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na 
terenie Gminy Siewierz.  Zakres zadania został podzielony na 
dwie odrębne części.

W ramach zadania zamonotowanych zostanie 412 instalacji solarnych.

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

Szczegółowe zasady naboru 
zostały opisane w Warunkach 
naboru uzupełniającego na kotły 
na biomasę (pellet) o mocy 15 
kW i 25 kW w ramach projektu 
„Budowa kolektorów słonecz-
nych i kotłów na biomasę na te-
renie Gmin Koziegłowy i Siewierz 
celem poprawy jakości powie-
trza poprzez zwiększenie udzia-
łu OZE w wytwarzaniu energii” 
wraz z deklaracją uczestnictwa 
w projekcie oraz Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym są za-
mieszczone poniżej.

Wymianie źródła ogrzewania 
na kocioł na biomasę podlegać 
mogą wyłącznie kotły i piece 

opalane węglem oraz drewnem. 
Dotacji nie podlega wymiana 
ogrzewania gazowego, elek-
trycznego, olejowego, a także 
podłączonego do sieci ciepłow-
niczej. Wymianie podlegać nie 
może również kocioł 5 klasy.

Wysokość partycypacji 
Uczestnika w kosztach instalacji 
odnawialnych źródeł energii wy-
gląda następująco:

- co najmniej 15% kosztów bu-
dowy instalacji, w tym kosztów 
podatku VAT:

- przewidywana stawka po-
datku VAT dla instalacji monto-
wanych wewnątrz budynków 
mieszkalnych oraz w budyn-

kach mieszkalnych, których po-
wierzchnia użytkowa nie prze-
kracza 300 m2 – 8%;

- przewidywana stawka po-
datku VAT dla instalacji monto-
wanych na zewnątrz budynków 
mieszkalnych oraz w budyn-
kach mieszkalnych, których po-
wierzchnia użytkowa przekracza 
300 m2 – 23%.

Deklarację uczestnictwa w 
projekcie należy złożyć:

- osobiście w wersji papierowej 
(oryginalnie podpisanej) w Punk-
cie obsługi interesanta znajdują-
cym się na parterze w Urzędzie 
Miasta i Gminy Siewierz w dni 
robocze (od poniedziałku do piąt-
ku) w godzinach urzędowania,

- przesyłką pocztową na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, 
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 
Siewierz z dopiskiem „OZE – ko-
tły na biomasę” (decyduje data 
wpływu do Urzędu).

W przypadku współwłasności 
(współużytkowania wieczyste-

go) deklaracje uczestnictwa mu-
szą być wypełnione i podpisane 
przez wszystkich współwłaści-
cieli/współużytkowników wieczy-
stych, a stan prawny nierucho-
mości musi być uregulowany.

Budynek, w którym będzie 
montowany kocioł na bioma-
sę (pellet) nie może znajdować 
się w fazie budowy i musi być 
zamieszkały w sposób stały, a 
wszystkie zobowiązania finan-
sowe na rzecz gminy muszą być 
uregulowane.

Deklaracje uczestnictwa w 
projekcie złożone w inny sposób 
niż to przewidują Warunki nabo-
ru uzupełniającego i/lub poza po-
wyżej określonym terminem, nie 
będą rozpatrywane.

Informacje o projekcie można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32 64 99 469 Wydział Rozwoju, 
Inwestycji, Funduszy i Zamówień 
Publicznych tut. Urzędu.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

nabór uzupełniający na kotły na biomasę (pellet) o mocy 15 kw i 25 kw
W związku z realizowanym zadaniem polegającym na budo-

wie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii zapraszamy 
mieszkańców Gminy Siewierz do składania deklaracji uczest-
nictwa w projekcie w ramach uzupełniającego naboru na kotły 
na biomasę (pellet) o mocy 15 kW i 25 kW. Nabór uzupełniający 
prowadzony jest w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 
2022 r. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń w stosun-
ku do posiadanej ilości kotłów na biomasę (pellet), o wyborze 
Uczestników projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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Zadanie realizowała Firma 
MET Michał Piekarz z Katowic, 
która w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego 
złożyła najkorzystniejszą ofertę 
i wykonała zadanie za kwotę 
22.730,00 zł. Wykonane ogro-
dzenie wpływa na ogólną este-
tykę otoczenia oraz zabezpiecza 
nieruchomość przed dostępem 
osób trzecich. Należy również 
nadmienić, iż przed wykonaniem 
w/w zakresu prac Gmina Sie-
wierz  zobowiązana była do uzy-
skania pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 

w Katowicach, które ściśle okre-
ślało wzór ogrodzenia. Wymóg 
uzyskania pozwolenia Konser-
watora Zabytków wynika z faktu, 
iż przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się na terenie starego 
miasta Siewierza, w ramach śre-
dniowiecznego założenia miasta, 
wpisanego do rejestru zabytków 
decyzją wojewódzkiego konser-
watora zabytków pod numerem 
A/803/67 z dnia 20.12.1967 r.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

nowe ogrodzenie nieruchomości gminnej przy ul. kościuszki
W kwietniu wykonano prace polegające na wykonaniu nowe-

go ogrodzenia nieruchomości gminnej zlokalizowanej w Siewie-
rzu przy ulicy Kościuszki nr 8. 

Prace były wykonywane na 
następujących placach zabaw: w 
Kuźnicy Warężyńskiej, w Warę-
żynie, w Karsowie, Wojkowicach 
Kościelnych (obok remizy OSP),  
w Tuliszowie, w Siewierzu przy 
ul. Mostowej,  przy ul. Bema, w 
Parku Miejskim przy ul. Żwirki i 
Wigury, w Czekance, w Brudzo-
wicach – Krzanowie oraz w No-
wej Wiosce. Zakres prac wynika 
z usterek stwierdzonych pod-
czas przeglądu  urządzeń  zain-
stalowanych na placach zabaw, 
który był wykonany w marcu br. 
Prace były skupione na malo-
waniu elementów drewnianych,  
usuwaniu ognisk korozji na ele-
mentach metalowych, wymianie 
uszkodzonych elementów i uzu-
pełnianiu braków. Na placach za-

baw w Karsowie, w Wojkowicach 
Kościelnych, w Siewierzu przy ul. 
Mostowej oraz w Brudzowicach, 
pod urządzeniami, które tego 
wymagały,  zostały zabudowane 
nowe podłoże bezpieczne.  Pra-
ce wykonała firma HOKA HEY 
Piotr Snaczke z Chorzowa, któ-
ra została wyłoniona w drodze 
postępowania  prowadzonego 
w formie zapytania ofertowego.  
Koszt remontu został wyceniony 
na kwotę 49.113,90 zł brutto. 

Niestety, pomimo ponoszenia 
corocznie sporych wydatków na 
bieżące remonty i odnawianie 
urządzeń zlokalizowanych na 
placach zabaw, koszty ich utrzy-
mania, w stanie zapewniającym 
ich bezpieczne użytkowanie 
przez naszych najmłodszych 

mieszkańców, stale rosną. Wy-
nika to, niestety, nie tylko z fak-
tu, że placów zabaw i urządzeń 
ciągle przybywa ale także z czę-
sto spotykanymi aktami wanda-
lizmu. Dbajmy więc wspólnie o 
nasze place zabaw, które należą 

do najpiękniejszych w naszym 
regionie. Wszelkie zauważone 
usterki można zgłaszać telefo-
nicznie do Urzędu Miasta i Gmi-
ny Siewierz pod nr 326499459.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

wiosenne remonty na placach zabaw w gminie siewierz
W maju zakończono wiosenne prace remontowe na pla-

cach zabaw, będących w utrzymaniu Gminy Siewierz. 

Budynek świetlicy został 
zaprojektowany jako obiekt 
1-kondygnacyjny, niepodpiwni-
czony. Posiada dach płaski, o 
kącie nachylenia połaci dacho-
wej 3º. Konstrukcja budynku 
została zaprojektowana jako 
tradycyjna z pustaków cera-
micznych. Na parterze znajduje 
się hol, pomieszczenie biurowe, 
wc męskie/dla osób niepełno-
sprawnych, wc damskie, zaple-
cze kuchenne, pomieszczenie 
porządkowe, świetlica oraz po-

mieszczenie gospodarcze, wc 
z dostępem z zewnątrz. Obiekt 
jest przystosowany do samo-
dzielnego poruszania się osób 
niepełnosprawnych. Powierzch-
nia użytkowa budynku wynosi 
95,64 m2, a kubatura 463,88 m3. 
Budynek zaprojektowano w dal-
szej części działki z dojazdem po 
utwardzonym terenie i z miejsca-
mi parkingowymi, w tym jedno 
dla niepełnosprawnych. 

Koszt wykonania dokumenta-
cji to 34.611,60 zł, który został 

poniesiony w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Zgodnie z Wieloletnią Progno-
zą Finansową inwestycja jest 

planowana na lata 2023-2024.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

mamy dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w warężynie
Wykonawca zakończył opracowanie kompletnej dokumenta-

cji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Wa-
rężynie wraz z zagospodarowaniem terenu. W dniu 4 kwietnia 
2022 r. Projektant tj. GRZYBUD Paweł Grzybek z Radomska uzy-
skał ostateczną decyzję Starosty Będzińskiego o pozwoleniu 
na budowę i zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu 
i projektu architektoniczno-budowlanego. 

Wizualizacja budynku świetlicy wiejskiej w Warężynie.

Nieruchomość leży w obrębie średniowiecznego układu urbanistycznego Rynku.

W Wojkowicach Kościelnych wykonano m.in. bezpieczną nawierzchnię.
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Dotacja na utworzenie pra-
cowni stanowić będzie 77% 
kosztów realizacji całego za-
dania.

„Zielona Pracownia” zosta-
nie wyposażona w niezbędne, 
różnorodne i ciekawe pomoce 
dydaktyczne sprzyjające pro-
cesowi uczenia się: zestawy do 
badania wody, gleby i powie-
trza, pojemniki do obserwacji 
owadów, komorę kompostową, 
kompasy, zestawy doświad-
czalne z zakresu astronomii 
i oznaczania owadów, mikro-
skop stereoskopowy, preparaty 
mikroskopowe trwałe (zoologia, 
briologia, mykologia, licheno-
logia, genetyka), modele 3D 
(wirusy, czaszka z mózgiem, 
układ mięśniowy, neuron, rdzeń 
kręgowy, DNA, białko, poziomi-
ce 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, obleniec, 
larwy tasiemca, szkielet ryby, 
szkielet żaby, szkielet jasz-
czurki, szkielet żółwia i szkielet 
nietoperza, kolekcja roślin, ko-

lekcja zwierząt i kolekcja 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 doniczko-
wymi różnych gatunków (zie-
listką, skrzydłokwiatem, anana-
sowatymi, fikusem, paprotką, 
Marantą i Epipremnum). Rośli-
ny zamontowane w niekonwen-
cjonalny sposób – na ścianie 
– w postaci ogrodu wertykalne-
go, wpłyną na rozwijanie umie-
jętności uprawy i pielęgnacji 
roślin doniczkowych, ale też 
na estetykę pomieszczenia, 
samopoczucie przebywających 
tu uczniów, ale także na jakość 
powietrza w pracowni.

Pracownia pod nazwą „Aka-
demia Ekologiczna” wyposa-
żona zostanie również w nowe 
meble. Zakupione zostaną: 
szafy oraz szafki zamykane, w 
których przechowywane będą 
pomoce dydaktyczne, zesta-
wy badawcze i dokumentacja 
przedmiotowa; regały i prze-

szklone witryny do ekspozycji 
modeli 3D oraz okazów natu-
ralnych; długie stanowisko do 
mikroskopowania z taboretami 
obrotowymi. Nad stanowiskiem 
zawieszony zostanie ciąg prze-
szklonych witryn z ekspozycją 
pomocy do mikroskopowania i 
preparatów makroskopowych 
w pleksi. Pomiędzy blatem 
mikroskopowym, a wiszącymi 
witrynami naklejona zostanie 
fototapeta z przyciągającym 
wzrok motywem.

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 sześcioką-
tów do pracy grupowej lub też 
w duży owal do pracy zbiorowej 
uczniów. Na przedniej ścianie, 
obok tablicy kredowej, zawie-
szony zostanie monitor interak-
tywny; na biurku nauczyciela 
ustawiony zostanie laptop, 
który będzie można połączyć z 
kamerą mikroskopową.

Tak wyposażona pracownia 
przyrodniczo-ekologiczna bę-
dzie służyć przede wszystkim 
rozwojowi uczniów w zakresie 
kompetencji przyrodniczych i 
świadomości ekologicznej, ale 
także będzie dumą całej spo-
łeczności szkolnej.

Red.

otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie „zielonej pracowni” 
w szkole podstawowej nr 1 w siewierzu 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o udzieleniu do-
finansowania w wysokości 40 tysięcy złotych na budowę „Zielo-
nej Pracowni” w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu.

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

Budynek krytej pływalni, 
zgodnie z przedstawioną kon-
cepcją został zaprojektowa-
ny przy budynku istniejącej 
Szkoły Podstawowej od ulicy 
Sosnowej połączony za po-
mocą łącznika na wysokości 
parteru i piętra (z komuni-
kacją przy Hali Sportowej). 
Główne wejście do pływalni 
będzie od ulicy Sosnowej. 
Przy budynku od strony po-
łudniowo-wschodniej będzie 
zaprojektowany parking (po-
nad 50 miejsc w tym również 
dla niepełnosprawnych) oraz 
zatoka dla autobusów. Bryła 
obiektu została zaplanowana 
w kształcie zbliżonym do pro-

stokąta z optymalizacją pod 
kątem strat ciepła, kosztów 
budowy, ze schludną i nowo-
czesną architekturą. Na parte-
rze usytuowany został zespół 
wejściowy, zespół basenowy z 
niezbędnym zapleczem oraz 
zespół szatniowo-sanitarny. 
W części basenowej zaprojek-
towany został basen sportowy 
z podnoszonym dnem i z sze-
ścioma torami, basen rekre-
acyjny, brodzik dla dzieci, dwie 
wanny jacuzzy, dwie sauny, 
widownia, pomieszczenie dla 
ratownika. Na piętrze zgodnie 
z koncepcją będzie się znaj-
dować sala do zajęć sporto-
wych wraz z przebieralniami. 

W piwnicy zaprojektowano 
pomieszczenia techniczne i 
pomieszczenia dla personelu. 

Budynek będzie w pełni 
dostosowany dla korzystania 
przez osoby niepełnospraw-

ne. 
Termin realizacji dokumen-

tacji projektowej zgodnie z 
umową to 30 grudnia 2022 r.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa opracowywanie dokumentacji dla krytej pływalni przy 
szkole podstawowej nr 1 w siewierzu

W dniu 30 marca br. została podpisana umowa na opraco-
wanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu z firmą 
Tiepłow Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Warszawy. Projek-
tanci aktualnie dostarczyli dokumentację dla dwóch wariantów 
koncepcyjnych i oczekujemy na  zaprezentowanie i omówienie. 

Projekt zagospodarowania terenu pod budowę krytej pływalni w Siewierzu.



6 OChRONA śROdOwIskA

Zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach, gminy są obowiązane 
osiągnąć poziom przygotowania 
do ponownego użycia i recyklin-
gu odpadów komunalnych w wy-
sokości co najmniej:

20% wagowo - za rok 2021,• 
25% wagowo - za rok 2022,• 
35% wagowo - za rok 2023,• 
45% wagowo - za rok 2024,• 
55% wagowo - za rok 2025,• 
56% wagowo - za rok 2026 • 
itd. aż do 65% wagowo 
- za rok 2035 i za każdy  

kolejny rok).
Poziom przygotowania do po-

nownego użycia i recyklingu od-
padów komunalnych oblicza się 
jako stosunek masy odpadów 
komunalnych przygotowanych 
do ponownego użycia i podda-
nych recyklingowi do masy wy-
tworzonych odpadów komunal-
nych.

Przy obliczaniu poziomu przy-
gotowania do ponownego użycia 
i recyklingu odpadów komunal-
nych nie uwzględnia się innych 
niż niebezpieczne odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych sta-
nowiących odpady komunalne.

Za 2021 r. Gmina Siewierz 

osiągnięcie celów związanych z poziomem recyklingu zagrożone
Gospodarujmy odpadami, tak aby było ich jak najmniej, a jeśli 

już zostaną wytworzone mogły być poddane przetworzeniu. 

Przypominamy, że ze zbiórki 
wyłączone są:

odpady szkodliwe i niebez-• 
pieczne (farby, lakiery, kleje, 
oleje, smary, rozpuszczalni-
ki, środki ochrony roślin, itp. 

oraz opakowania po tych 
odpadach),
odpady ogrodowe (gałęzie, • 
liście, trawa, itp.),
odpady remontowe (gruz • 
budowlany, wata szklana, 

papa, okna, kabiny pryszni-
cowe, umywalki itp.),
części samochodowe (zde-• 
rzaki, lusterka, kołpaki, itp.),
odpady tekstyliów i odzieży,• 
zużyte opony.• 

W ramach zbiórki odbierane 
są m. in. następujące odpady 
wielkogabarytowe:

meble domowe (stoły, szafy, • 
krzesła, sofy, wersalki, fotele 
itp.),
elementy wyposażenie • 

mieszkań (dywany, wykła-
dziny, materace, itp.),
meble ogrodowe (drewnia-• 
ne i z tworzyw sztucznych),

Ponadto zbierane są również 
zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne np. żelazka, su-
szarki, telewizory, komputery, 
telefony, radioodbiorniki, kalkula-
tory, pralki, lodówki itp.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

apelujemy o niewystawianie odpadów remontowo-budowlanych 
podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

W związku z rozpoczętą 30 maja zbiórką odpadów wielkoga-
barytowych, elektrycznych i elektronicznych apelujemy o niewy-
stawianie odpadów remontowo-budowlanych (np. okien, drzwi, 
ościeżnic, podłóg, ceramiki sanitarnej). Ponadto prosimy, aby 
nie umieszczać sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukry-
tego pod odpadami wielkogabarytowymi, lecz w oddzielnym, 
widocznym miejscu. 

Prosimy, aby właściciele 
nieruchomości położonych 

przy drogach wyłączonych z 
ruchu z powodu przebudowy 

wystawiali pojemniki i worki 
z odpadami w miejscach, do 
których będzie możliwy do-
jazd pojazdów (śmieciarek).

Wystawione w ten sposób 

kosze prosimy o oznakowa-
nie numerem porządkowym 
nieruchomości.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

utrudnienia w odbiorze odpadów z powodu przebudowy dróg
Z uwagi na trwające prace związane z przebudową dróg w 

Gminie Siewierz, m.in. na ul. Krakowskiej i Chabrowej w Siewie-
rzu oraz Radosnej, Gwiezdnej i Szerokiej w Tuliszowie, a także 
na Piwoni, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów.

Sytuacja jest trudna do zrozu-
mienia biorąc pod uwagę fakt, iż 
właściciele nieruchomości mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz 
możliwości w postępowaniu z 
odpadami komunalnymi wytwo-
rzonymi na nieruchomości w ra-
mach ponoszonej opłaty.

Należy pamiętać, że za wywóz 
odpadów odpowiedzialny jest ich 
właściciel. Tak często nie jest. W 
przypadku usuwania odpadów 
podrzuconych, konsekwencje 
ponoszą właściciele   nierucho-
mości na których znajdują się te  
odpady, a  gdy są to tereny gmin-
ne, mieszkańcy danej gminy. 

,,Dzikie wysypiska’ wymuszają  
na gminach akcję ich usuwania 
na koszt wszystkich podatników.

 Z roku na rok Gmina Siewierz 
zmuszona jest do usuwania co-
raz większej ilości podrzucanych 
odpadów, a co za tym idzie, do 
wydatkowania na  ten cel coraz 

więcej środków, które pochodzą 
z opłat wnoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości objętych 
systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Nasilenie takich zdarzeń po-
wodować będzie, że stawka za 
odbiór i utylizację odpadów bę-
dzie rosnąć i to nie tylko z powo-
du wzrostu kosztów ich odbioru  
i zagospodarowania przez firmę 
w ramach zawartej z Gminą Sie-
wierz  umowy, ale z uwagi na 
konieczność usuwania podrzu-
canych odpadów.

Wszyscy powinni mieć świa-
domość, że koszt usunięcia 
odpadów z miejsc nieprzezna-
czonych do ich składowania jest 
znacznie większy, niż koszt utyli-
zacji tych samych odpadów, gdy 
zostaną przekazane do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych lub wystawio-
ne przed nieruchomość.

Prawidłowa gospodarka odpa-
dami zaczyna się tak naprawdę 
w naszych głowach. Ważne jest 
to co kupujemy i w jakich ilo-
ściach, to jak zagospodarujemy 
odpad wytworzony przez nas. 

Jeżeli mamy jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące gospo-
darki odpadami,  poszukajmy  
informacji w tym zakresie  na 
stronie: www.siewierz.pl/miasto/
gospodarowanie-odpadami lub 
poprośmy o pomoc pracow-
ników Referatu Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miasta i Gminy Sie-
wierz. Wszystkie zaś osoby bę-
dące świadkami w procederze 

wyrzucania odpadów w niedo-
zwolonych miejscach prosimy 
o niezwłoczne poinformowanie 
o zaistniałej sytuacji Komisariat 
Policji, jak również o zgłoszenie 
do Urzędu. Należy zapisać jak 
najwięcej informacji identyfikują-
cych sprawcę, takich jak rejestra-
cja samochodu, dane osobowe, 
itp. Pomocne są również zdjęcia 
lub filmy pokazujące takie zda-
rzenie oraz podanie godziny i 
miejsca zdarzenia. 

Prawo przewiduje surowe kary 
za podrzucanie odpadów!

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

„wielka orkiestra śmieciowej pomocy” gra w gminie siewierz
Mimo, że od kilu lat mieszkańcy Polski mają możliwość prze-

kazania odpadów komunalnych w ramach zorganizowanych 
przez  gminy systemów, nie maleje ilość odpadów podrzucana 
do przydrożnych rowów, na pola, czy też do lasu. Wyrzucane 
są meble, butelki, opony, gruz, papa oraz inne odpady, w tym 
niebezpieczne. To działania nielegalne i karalne. 

Za podrzucane śmieci wszyscy zapłacimy więcej, w ramach systemu odbioru odpadów.

c.d. na str. 7
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Pomoc jest udzielana między 
innymi w formie: 

Jednorazowego świadcze-• 
nia pieniężnego w wys. 
300,00 zł. na osobę, prze-
znaczonego na utrzymanie, 
w szczególności na pokry-
cie wydatków na żywność, 
odzież, obuwie, środki hi-
gieny osobistej oraz opła-
ty mieszkaniowe. Do dnia 
31.05.2022 r. świadczenie 
wypłacono dla 359 obywa-
teli Ukrainy na łączną kwotę 
107 700 zł.;

Świadczeń rodzinnych – do • 
dnia 31.05.2022 r. wypłaco-
no kwotę 23 156,68 zł.;
Posiłku dla dzieci w szkole i • 
przedszkolu – pomoc doraź-
na w formie jednego gorące-
go posiłku przyznana zosta-
ła dla 14 dzieci z Ukrainy.

W aktywną pomoc dla uchodź-
ców włączyli się mieszkańcy 
Miasta i Gminy Siewierz, którzy 
od początku wybuchu konfliktu 
zbrojnego na terenie Ukrainy 
zapewnili zakwaterowanie i wy-
żywienie dla ok. 380 obywateli 

Ukrainy. Mieszkańcy naszej 
gminy, którzy goszczą w swoich 
domach uchodźców z Ukrainy, 
mogą ubiegać się o zwrot po-
noszonych kosztów. Do chwili 
obecnej do tut. Ośrodka wpły-
nęło 99 wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego przy-
sługującego z tytułu zapewnie-
nia zakwaterowania i wyżywie-
nia obywatelom Ukrainy, łączna 
kwota wypłaconych na ten cel 
świadczeń to 283 680 zł.

Gmina Siewierz zapewnia za-
kwaterowanie i wyżywienie dla 
obywateli Ukrainy w byłym ośrod-
ku szkolno wychowawczym w 
Gołuchowicach, gdzie przygo-
towano 50 miejsc noclegowych. 

W okresie od 6 kwietnia br. w 
ośrodku zamieszkiwało 79 osób, 
które kierowane były przez Wy-
dział Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Starostwa Powiatowego 
w Będzinie. Osoby, którym udało 
się usamodzielnić, tj. podjąć za-
trudnienie oraz znaleźć lokal do 
wynajęcia, opuszczają ośrodek 
zwalniając miejsce dla nowych 
gości. Obecnie w ośrodku prze-
bywa 50 osób. Zadania realizo-
wane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siewierzu na rzecz 
pomocy Ukrainie finansowane 
są ze środków budżetu państwa 
w ramach Funduszu Pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

realizacja wsparcia na rzecz obywateli ukrainy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje pomoc 

dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium Ukrainy.

W związku z pozyskaniem 
dotacji na realizację  Programu 
„Korpus Wsparcia Seniora” na 
rok 2022 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Siewierzu prowadzi na-
bór uczestników do Programu.

Celem programu jest popra-
wa poczucia bezpieczeństwa 
oraz możliwość samodzielne-
go funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych 
przez dostęp do tzw. „opieki na 
odległość”.  W ramach progra-

mu zakwalifikowani seniorzy 
otrzymają nieodpłatnie opaskę 
bezpieczeństwa wraz z usługą 
obsługi systemu polegającego 
na sprawowaniu przez centrum 
monitoringu całodobowej opieki 
na odległość. Do udziału w pro-
gramie będą kwalifikowani se-
niorzy zamieszkujący na terenie 
Gminy Siewierz w wieku 65 lat i 
więcej, którzy mają problemy z 
samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność, prowadzą-
cy samodzielne gospodarstwo 
domowe lub mieszkający z 
osobami, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego 
wsparcia.

W związku z powyższym za-
praszamy mieszkańców Gmi-
ny Siewierz, zainteresowanych 
ofertą do kontaktu z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Siewierzu 
w celu zgłaszania chęci skorzy-
stania z programu. Przewidywa-
na liczba miejsc – 38 osób. Wię-
cej informacji na temat realizacji 
Programu oraz dokumenty zgło-
szeniowe dostępne są na stronie 

internetowej www.siewierz.pl 
oraz w siedzibie Ośrodka - Sie-
wierz ul. Żwirki i Wigury 16. Zgło-
szenia do programu można do-
konać również telefonicznie pod 
nr telefonu: 32 67 41 683 lub 32 
64 99 493. Prosimy o zgłaszanie 
się osób zainteresowanych do  
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Siewierzu w godzinach urzędo-
wania Ośrodka, tj.:

poniedziałek, środa,  • 
czwartek - 07.30-15.30, 
wtorek - 07.30-17.00,• 
piątek - 07.30-14.00.• 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

nabór uczestników do programu „korpus wsparcia seniorów”
Informujemy o prowadzonym naborze uczestników do 

udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej – „Korpus Wsparcia Seniora” w zakresie usługi Teleopie-
ki na rok 2022 

Oszuści dzwonią do swoich ofiar, podają się za policjantów i 

informują swoich rozmówców, o 
wypadkach samochodowych, w 
których brały udział osoby z ich 
rodzin lub podają się za pracow-
ników banku, alarmując, że ktoś 

chciał ukraść z konta ich pie-
niądze. To kolejne tego rodzaju 
przypadki oszustw, gdzie prze-

kolejne próby oszustw w gminie! seniorze, nie daj się oszukać! 
W ostatnim czasie oszuści próbują okraść mieszkańców na-

szego powiatu metodą „na policjanta i wnuczka”. Ostrzegamy 
przed tą popularną metodą działania przestępców.

osiągnęła poziom 20,93% co 
oznacza, że ustawowy obowią-
zek został wypełniony. Niemniej 
jednak, z uwagi na fakt, że za rok 
2022 poziom ma być znacznie 
wyższy istnieje zagrożenie, że 
nie zostanie on osiągnięty. W 
takiej sytuacji na Gminę zostanie 
nałożona kara finansowa.

Zgodnie z przepisami, sys-
tem gospodarowania odpadami 
komunalnymi finansowany jest 
przez właścicieli nieruchomości 
nim objętych. A więc w sytuacji 
dodatkowych kosztów systemu, 
jakim jest kara, wzrosną stawki 
opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów.

Aby uniknąć kar, Gmina musi 
zwiększyć ilość odpadów, któ-

re można poddać ponownemu 
użyciu i recyklingowi oraz ograni-
czać ilości wytwarzanych odpa-
dów. To, czy tak będzie, zależy 
od prowadzonej przez właścicieli 
nieruchomości gospodarki odpa-
dami.

Odpady produkuje każdy. Ale 
to ile ich będzie, jakie i czy bę-
dzie można je ponownie użyć, to 
zależy od naszych działań.

Przede wszystkim wytwarzaj-
my jak najmniej odpadów, np.:

zanim coś kupimy, to zasta-• 
nówmy się, czy na pewno 
jest to nam potrzebne lub 
czy sprzęt, który nam się 
zepsuł możemy naprawić i 
dalej go używać,
nie kupujmy produktów, • 
które są opakowane w kilka 
pudełek,

nie używajmy reklamówek • 
jednorazowych i woreczków 
foliowych,
jeśli możemy, to kupujmy • 
produkty w opakowaniach 
zwrotnych,
niepotrzebne rzeczy jeśli są • 
dobre nie wyrzucajmy ale 
przekażmy innym.

Jeśli już wytworzony został od-
pad postąpmy z min prawidłowo, 
czyli między innymi:

oddajmy go, jeśli tylko to • 
możliwe, jako odpad segre-
gowany wystawiając w wor-
kach przed nieruchomość 
lub odwożąc do PSZOK-u,
odpady biodegradowalne • 
kompostujmy w kompo-
stownikach a wytworzony 
kompost wykorzystujmy w 
ogrodzie.

Pamiętajmy, że prawidłowa 
segregacja odpadów jest obo-
wiązkiem każdego. Odpady przy 
odbiorze przez podmiot wykonu-
jący usługę w ramach zawartej 
z Gminą umowy podlegają kon-
troli. Konsekwencją stwierdzonej 
nieprawidłowej segregacji odpa-
dów jest naliczenie wyższej opła-
ty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów w danym miesiącu. W 
Gminie Siewierz stawka opłaty 
podwyższonej wynosi 66,00 zł od 
osoby. Czyli, jeśli nieruchomość 
zamieszkują 4 osoby, opłata za 
miesiąc w którym stwierdzono 
nieprawidłową segregację wy-
nosić będzie 66,00 zł x 4 os = 
264,00 zł.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

c.d. ze str. 6 „Osiągnięcie celów...”

c.d. na str. 9
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Członkowie zespołu z wielką 
radością przygotowywali się do 
jubileuszowego spotkania, które 
z uwagi na obostrzenia związa-
ne z pandemią koronawirusa od-
było się z rocznym opóźnieniem. 
Podczas spotkania Jubilaci za-
prezentowali się w pięknym sty-
lu, wykonując utwory z repertu-
aru znanych i lubianych artystów 
polskiej sceny muzycznej. Przy 
tak wyjątkowej okazji nie mogło 
zabraknąć życzeń, prezentów i 
gratulacji. Wyrazy uznania dla 
zespołu złożyli: Burmistrz Miasta i 
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, 
Przewodniczący Spółki Leśno-
Gruntowej Sylwester Rzepecki, 
Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury Sportu i Tury-
styki Jacek Gruszczyński oraz 
dr Anna Bednarska-Czerwińska. 

Jak na prawdziwy jubileusz przy-
stało były również dwa okazałe 
torty i lampka szampana.

Zespół wokalny „Siewierza-
nie” powstał przy MGCKSiT w 
Siewierzu w 2016 roku z inicja-
tywy Emilii Bednarskiej. Instruk-
torem muzycznym został Karol 
Hadrych. Od samego początku 
swojej działalności zespół ak-
tywnie uczestniczy w życiu kultu-
ralnym Miasta i Gminy Siewierz. 
Występuje podczas różnorod-
nych imprez okolicznościowych. 
Artystyczna działalność zespołu 
w znaczący sposób przyczynia 
się do popularyzacji i rozwijania 
amatorskiej działalności arty-
stycznej wśród lokalnej spo-
łeczności. Zespół ma na swoim 
koncie wiele osiągnięć - jest 
laureatem konkursów, m.in.: 

Jurajskiego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Łazach, Regional-
nego Przeglądu Pieśni Pasyjnej 
i Pokutnej w Koziegłówkach 
oraz Wojewódzkiego Festiwa-
lu Piosenki dla Seniorów - Jura 
Senior Festival w Porębie. Licz-
ne występy, koncerty na impre-
zach lokalnych i ponadlokalnych 
oraz przeglądach i festiwalach, 
świadczą o dobrym promowaniu 

kulturalnego wizerunku Gminy 
Siewierz.

Zespołowi wokalnemu „Sie-
wierzanie” składamy serdeczne 
gratulacje z okazji jubileuszu 
5-lecia. Miniony czas działalności 
artystycznej to wspaniała historia 
wypełniona sukcesami i wieloma 
występami.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

jubileusz 5-lecia zespołu wokalnego „siewierzanie”
W poniedziałek, 9 maja zespół wokalny „Siewierzanie”, który 

działa przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turysty-
ki w Siewierzu, obchodził swój jubileusz.

Z wielką ciekawością i nadzie-
ją na aktywny wypoczynek oraz 
miłe spędzenie dwóch tygodni 
w gronie  znajomych osób w 
słynnej uzdrowiskowej,  górskiej 
miejscowości  wyjeżdżaliśmy 
2 kwietnia 2022 roku do Iwoni-
cza-Zdroju. Zakwaterowani w 
ośrodku rehabilitacyjno-wypo-
czynkowym ‘’WATRA’’ od razu 
po obiedzie ruszyliśmy wszyscy 
w teren, aby poznać najbliższą 
okolicę.

Na początku  turnusu każdy z 
nas odbył wizytę u lekarza, któ-
ry po konsultacji zlecił nam co 
najmniej dwa zabiegi dziennie, 
które w przypadku naszej gru-
py, zajmowały czas do obiadu. 
Popołudnia zaś wypełniały nam 
spacery po okolicy, co dla niektó-
rych z nas  było sentymentalnym 
powrotem do miejsc, w których 
już byli w latach poprzednich.

Miłym akcentem było zorga-
nizowanie przez gospodarzy 
ośrodka na rozpoczęcie i za-
kończenie turnusu uroczystych 
kolacji przy muzyce i tańcach. 
Również miejscowe Biuro Tu-
rystyczne przygotowało wiele 
ciekawych atrakcji. Na początek 
zorganizowano nam spacer po 
Iwoniczu,  podczas którego prze-
sympatyczna przewodniczka 
oprowadzała nas po miastecz-
ku, wskazując miejsca godne 
zobaczenia i odpowiednie dla 
nas do wędrówek. Jednocześnie 

opowiadała nam  o ciekawych 
obiektach i pomnikach przyrody. 
Obejrzeliśmy  stary i nowy ko-
ściół parafialny, zatrzymaliśmy 
się pod dębem Bartek - jednym 
z największych na Podkarpaciu. 
Spacerowaliśmy po parku zdro-
jowym i jego ciekawych miej-
scach, byliśmy  m.in. w pijalni 
wód mineralnych, przy tężniach 
oraz nad legendarnym  jezior-
kiem  Bełkotka. Wszystkie te 
miejsca odwiedzaliśmy jeszcze 
wielokrotnie podczas naszych 
codziennych wędrówek. Kilka 
osób z naszej grupy uczestni-
czyło też w wycieczkach, np. 
do Miszkolca i Koszyc (Węgry, 
Słowacja), Dukli, Sanktuarium 
Maryjnego. Osoby te wróciły  za-
dowolone, pełne głębokich  prze-
żyć i niezapomnianych wrażeń, 
a wspomnienia z obecności w 
tych  niezwykłych miejscach po-
zostaną na długo w pamięci.

 Najbardziej rozrywkową i naj-
weselszą atrakcją była Biesiada 
Zbójnicka prowadzona przez 
górala z Ustronia. W biesiadzie, 
oprócz naszej grupy, uczestni-
czyło także wiele innych osób z 
różnych ośrodków wypoczynko-
wych i sanatoryjnych. Wspólne 
śpiewy pieśni góralskich, bie-
siadnych i cygańskich przepla-
tane były przez prowadzącego 
humorystycznymi dowcipami, 
żartami, anegdotami i konkur-
sami góralskimi. Tak więc przy 

piwku, chlebku ze smalcem i ki-
szonym ogórku upłynął radośnie 
ten niezwykły wieczór zakończo-
ny odśpiewaniem przez naszą 
grupę piosenki ‘’Od Siewierza 
jechał wóz’’, za co otrzymaliśmy 
gromkie brawa.

 W pogodne, słoneczne i cie-
płe dni chodziliśmy do parku 
zdrojowego, aby odwiedzać pi-
jalnię wód, kupić regionalne pa-
miątki, odpocząć na parkowych 
ławeczkach, a nawet próbować 
wystawiać twarz do słońca.

W ostatni dzień (a był to Wielki 
Piątek) wielu z nas doznało zgo-
ła innych przeżyć, przeżyć zwią-
zanych z udziałem w niezwykłej 

drodze krzyżowej, która prowa-
dziła na górę Cyrenejka. Nieste-
ty, jak to bywa, wszystko co miłe i 
przyjemne szybko się kończy, tak 
i nasz pobyt w Iwoniczu-Zdroju 
dobiegł końca i w Wielką Sobotę 
wypoczęci, zrelaksowani, zado-
woleni, cali i zdrowi wróciliśmy 
do domu.

 Teraz myślimy już o kolejnych 
wyjazdach tych krótszych i tych 
dłuższych, bliższych i dalszych, 
a nawet zagranicznych. Mamy 
nadzieję, że marzenia te szybko 
się spełnią.

Marianna Maltazar
PZERI w Siewierzu

siewierscy emeryci na wczasach w iwoniczu-zdroju
Pełne wrażeń dwa tygodnie od 2 do 16 kwietnia emeryci ze 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Siewierzu spędzili 
na wczasach rehabilitacyjnych w Iwoniczu-Zdroju.

Członkowie Zespołu wokalnego „Siewierzanie”.

Członkowie PZERI uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Iwoniczu-Zdroju.
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Kurs odbył się w dwóch 
terminach od 24.04.2022 do 
07.05.2022 i od  08.05.2022 do 
21.05.2022 w Palermo we Wło-
szech. W szkoleniu uczestniczy-
ło 22 studentów UTW.

Organizatorem szkolenia był 
Erasmus Learning Academy – 
ośrodek szkoleniowy mający 
siedzibę we Włoszech, który 
koncentruje się między innymi  
na projektowaniu i wdrażaniu 
kursów szkoleniowych dla  stu-
dentów UTW przy wsparciu 
programów europejskich, w 
szczególności Erasmus +. Pro-
jekt współfinansowała Unia Eu-

ropejska.
Dzięki kursowi Erasmus+ 

studenci UTW zdobyli wiedzę 
i narzędzia dotyczące pracy 
zespołowej i zarządzania ze-
społem, zarządzania konflikta-
mi, zarządzania spotkaniami i 
komunikacji poprzez konkretne 
sesje praktycznej nauki, zdobyli 
także praktyczne umiejętności 
skutecznego prowadzenia i za-
rządzania grupami oraz poprawy 
dynamiki budowania zespołu 
wewnątrz organizacji, jaka jest 
UTW. Nauczyli się i przećwiczyli 
narzędzia do zarządzania kon-
fliktami i doskonalili umiejętności 

rozwiązywania problemów. Do-
wiedzieli się, jak stawiać czoła 
stereotypom i osobistym uprze-
dzeniom, aby wspierać antydy-
skryminacyjne i integracyjne śro-
dowisko pracy. Zdobyli wiedzę i 
praktyczne informacje na temat 
wystąpień publicznych, technik 
komunikacji i stylów uczenia 
się. Odkryli znaczenie empatii 
i jej rolę w kształtowaniu relacji 
międzyludzkich, dowiedzieli się, 
co oznacza przywództwo i jaka 
rolę odgrywa inteligencja emo-
cjonalna, czym jest  asertywność 
jako klucz do skutecznej komu-
nikacji, odkryli strategię radzenia 
dobie w sytuacjach stresowych 
i konfliktowych. Walczyli ze ste-
reotypami i pokonywali tremę 
podczas publicznych wystąpień. 

Poznali także język i kulturę Sy-
cylii i Włoch. 

Kurs był intensywny i wymagał 
dużego nakładu pracy studen-
tów . Zakończył się egzaminem 
i ceremonią certyfikacji.

W czasie pobytu na Sycylii, 
największej wyspie na Morzu 
Śródziemnym,  studenci nasze-
go  UTW podczas aktywności 
kulturalnych organizowanych w 
ramach kursu odwiedzili najważ-
niejsze zabytki Palermo i zwie-
dzili pobliskie miejscowości, m. 
in. Monreale, Cefalu, próbowali 
regionalne potrawy sycylijskie ta-
kie jak spaghetti, pizza i risotto. 

Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Siewierzu

członkowie utw w siewierzu podnoszą swoje kompetencje
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu uczest-

niczyli w kursie z zakresu „Efektywne zarządzanie grupą” w ra-
mach projektu „Mobilność kadry drogą do podniesienia kompe-
tencji w zakresie efektywnego zarządzania organizacją”.

Wydawnictwo Co-Libris, które 
sama założyła, jest odpowiedzią 
na poszukiwanie nowej drogi 
życiowej po wielu latach pracy 
w biznesie na linii Francja-Pol-
ska, jest również sposobem na 
dzielenie się książkowymi fa-
scynacjami oraz indywidualnym 
spojrzeniem na świat. Co-Libris 
wystartowało w 2018 roku z 
pierwszą książką pt. „Powiedz 
mi, co Cię boli – powiem Ci, dla-
czego” Michela Odoula. Druga 
książka Stephane Allixa nosi ty-

tuł „Gdy byłem kimś innym”.
Joanna Wójcik–Gehin podczas 

spotkania w bibliotece przedsta-
wiła czytelnikom tajniki medytacji 
Vipassana oraz kulisy powsta-
wania wydawnictwa Co-Libris. 
Znajomość języka francuskiego 
pozwalała tłumaczce czytać inte-
resujące ją książki, które się jesz-
cze w Polsce nie ukazały, ale nie 
miała możliwości dyskutowania 
o nich z przyjaciółmi. Stąd zro-
dził się pomysł, aby takie książki 
tłumaczyć i w Polsce wydawać. 

I tak rozpoczęła się działalność 
wydawnictwa Co-Libris, a sama 
bohaterka spotkania niezwykle 
ciekawie opowiedziała czytel-
nikom jak wygląda proces tłu-
maczenia i wydawania książek. 
Autorka podkreśliła, że swój ży-
ciowy sukces zawdzięcza rodzi-
com. Mama Alicja to wokalistka 
zespołu Sonitus, a tata Zbigniew 
to znany akordeonista. 

Plany wydawnicze, szczegóły 
medytacji i odosobnienia, zawi-
łości warsztatu tłumacza to tylko 
niektóre tematy o których dysku-
towali z Joanną Wójcik–Gehin 
czytelnicy siewierskiej biblioteki. 
Na zakończenie miał miejsce re-
cital akordeonowy w wykonaniu 

Zbigniewa Wójcika, taty tłumacz-
ki. Artysta zachwycił publiczność 
wrażliwością muzyczną, piękną 
barwą dźwięku i różnorodnością 
artykulacyjną. Joanna Wójcik-
Gehin już zapowiedziała wydanie 
kolejnych książek. Zatem cze-
kamy na nie z niecierpliwością i 
życzymy sukcesów. Siewierska 
biblioteka posiada pozycje książ-
kowe tłumaczone i wydane przez 
Joannę Wójcik–Gehin. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-
nych czytelników do sięgnięcia 
po lekturę tych książek.

Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Siewierzu

spotkanie z joanną wójcik–gehin w siewierskiej bibliotece
Siewierska biblioteka jako jeden ze swoich priorytetów uzna-

je promowanie lokalnych twórców. W związku z tym w dniu 6 
kwietnia miało miejsce spotkanie z Joanną Wójcik-Géhin – tłu-
maczką, wydawcą, absolwentką UJ i Sorbony, adeptką jogi i me-
dytacji Vipassana, mieszkanką gminy Siewierz.

W 2015 roku relacjonował 
przebieg kampanii prezydenc-
kiej i parlamentarnej, będąc 
najmłodszym reporterem 
akredytowanym na wieczo-
rach wyborczych. Specjalizuje 
się w tematyce sportowej, od 
wielu lat komentując najważ-
niejsze wydarzenia sportowe. 

Jego głos można było usły-
szeć między innymi podczas 
relacji z takich dyscyplin, jak 
narciarstwo klasyczne czy ko-
larstwo. Zajmuje się także te-
matyką kulturalną. Obsługiwał 
liczne festiwale muzyczne i 
filmowe. W latach 2013–2015 
był redaktorem naczelnym 

portalu Juventum.pl. Za jego 
kadencji serwis stał się naj-
większym miejscem wymiany 
opinii młodych ludzi w kraju. 
Jest autorem licznych wywia-
dów z postaciami z pierwszych 
stron gazet. W 2015 roku uka-
zał się „Tryptyk warszawski”, 
stanowiący zapis jego intym-
nych i osobistych rozmów z 
powstańcami warszawskimi.

Przemysław K. Paszowski 
po raz pierwszy spotkał się z 
czytelnikami w swoim rodzin-

nym mieście przedstawiając 
m.in. kulisy powstania książki 
„Pragnę, kocham, nienawi-
dzę”. Jej głównym bohaterem 
jest Krzysztof, którego losy są 
lekko i barwnie opisane przez 
autora, przez co czytelnik po-
strzega go na swój sposób, 
poznając historię jego życia. 
Młodość Krzysztofa przypadła 
na czas Solidarności i stanu 
wojennego. Dziś, po latach, 

spotkanie autorskie z przemysławem k. paszowskim
12 maja 2022 roku siewierską bibliotekę odwiedził dzien-

nikarz telewizyjny i radiowy, pochodzący z Siewierza, Prze-
mysław K. Paszowski, który od kilku lat mieszka i pracuje w 
Warszawie.  Zajmuje się obsługą najważniejszych wydarzeń 
krajowych i zagranicznych.

c.d. na str. 10

stępcy wykorzystują wrażliwość 
i granie na emocjach starszych 
osób, by okraść ich z pieniędzy, 
dlatego wszyscy powinniśmy za-
chować czujność. Pamiętajmy o 
kilku podstawowych zasadach:

Po otrzymaniu takiego tele-• 

fonu od razu się rozłącz, nie 
czekaj! Zadzwoń na Policję 
w celu weryfikacji.
Policja nigdy nie prosi o • 
przekazanie pieniędzy i ni-
gdy nie dzwoni z takim żą-
daniem!
Policja nigdy nie informuje • 
telefonicznie o prowadzo-

nych działaniach! Jeżeli 
odebrałeś taki telefon bądź 
pewien, że dzwoni oszust!
Nigdy w takich sytuacjach • 
nie przekazuj pieniędzy, nie 
podpisuj dokumentów, nie 
zakładaj kont w banku, nie 
przekazuj swoich danych, 
numerów PIN i haseł!

Po takiej rozmowie natych-• 
miast zadzwoń do kogoś 
bliskiego na znany Ci numer 
i opowiedz o tym zdarzeniu 
oraz poinformuj Policję.

Komisariat Policji 
w Siewierzu

c.d. ze str. 7 „Kolejne próby...”
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Jury, w składzie Jacek Grusz-
czyński – dyrektor Miejsko-
Gminnego Centrum Sportu i Tu-
rystyki w Siewierzu, Aleksandra 
Młynarska – dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Woj-
kowicach Kościelnych, Kamila 
Dróżdż – absolwentka studiów 
I stopnia Edukacji artystycznej 
w zakresie sztuki muzycznej, 

wokalistka, laureatka wielu kon-
kursów (pod pseudonimem arty-
stycznym Milla możemy śledzić 
jej twórczość w telewizji TVS; 
w 2018 wydała debiutanckiego 
maxisingla, a obecnie kończy 
prace nad swoją dużą płytą, któ-
ra ukaże się jeszcze w tym roku), 
Mariusz Torbus – nauczyciel mu-

zyki oraz Katarzyna Waluszczyk 
– nauczyciel języka angielskiego, 
oceniało dobór repertuaru, walo-
ry wokalne, wymowę, interpre-
tację utworu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 

Konkurs podzielono na trzy 

XV regionalny konkurs piosenki angielskiej
Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz odbył się w tym roku już 
po raz XV. I etap – przesłuchania konkursowe – miał miejsce 
11 maja 2022 r. 

rozlicza się z przeszłością. 
Co się wówczas wydarzyło? 
Czego żałuje? Na te i inne 
pytania odnośnie bohaterów 
książki odpowiadał autor po-
wieści podczas spotkania w 
bibliotece.

Dziennikarz przedstawił rów-
nież tajniki pracy w mediach. 
Usłyszeliśmy wiele wspania-
łych anegdot dotyczących 
pracy w środkach masowego 
przekazu, ale też ciekawostki 
związane z osobistościami ze 
świata muzyki czy sportu, z 
którymi przeprowadził wywia-
dy. Dziennikarz bardzo miło 
wspominał wywiad z Krzysz-
tofem Krawczykiem, próbując 
odnaleźć odpowiedź na pyta-

nie „Skąd bierze się taka po-
pularność artysty wśród mło-
dzieży?”

Na zakończenie czytel-
nicy zasypali Przemysława 
K. Paszowskiego  licznymi 
pytaniami odnośnie planów 
na przyszłość oraz rozwo-
ju osobistego. W spotkaniu 
uczestniczyło liczne grono 
czytelników, rodzina, znajomi. 
Była też grupa wsparcia, którą 
tworzyli przyjaciele z czasów 
dzieciństwa i nauki w liceum. 

Cieszymy się, że młody sie-
wierzanin zaistniał w świecie 
mass mediów i udało mu się 
zrobić karierę w stolicy, a sie-
wierska biblioteka miała przy-
jemność go gościć. 

 Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych czytelni-

ków do sięgnięcia po lektu-
rę  książki „Pragnę, kocham, 
nienawidzę” oraz śledzenia 
nowych pomysłów i projektów 

młodego autora.

Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Siewierzu

c.d. ze str. 9 „Spotkanie autorskie...”

Uczestnicy spotkania autorskiego w siewierskiej bibliotece.

Uczniowie, jako przyszli czy-
telnicy, poznali siewierską bi-
bliotekę, jej księgozbiór,  zasady 
dbania o książki i  korzystania z 
biblioteki, wypożyczania (obec-
nie komputerowego) książek.  
Wysłuchali opowieści o wizycie 
lisa Fenka w bibliotece i książki 
odkrywającej tajniki zawodu ma-
rynarza. Ilustrowali również śre-
dniowieczne inicjały. A następnie, 
ubrani w marynarskie czapki, 
pod wodzą  gościa, prawdziwego 
marynarza Krzysztofa Kocota, w 
rytm morskiej piosenki, wyruszyli 
na spotkanie. 

Nasz gość,  w galowym, białym 
stroju oficerskim, opowiedział 
dzieciom, jak przed dwudziestu 
laty zaczęła się jego przygoda 
z morzem, o swojej pracy na 
statku, która polega m.in. na 
zajmowaniu się chłodnictwem, 
klimatyzacją. Krzysztof Kocot 
opłynął kulę ziemską już cztery 

razy. Początkowo jako mecha-
nik, a następnie jako oficer. Zało-
ga statku, na którym pływa, liczy 
560 osób, a statek zabiera nawet 
6000 pasażerów. Rejsy odbywa-
ją się nocami, a w ciągu  dnia 
pasażerowie zwiedzają kolejne 
porty. Odwiedził wiele miejsc na 
świecie, był nawet tam, gdzie 
byli piraci. Został zasypany przez 
dzieci gradem pytań na temat 
swojej pracy i życia na morzu i 
na wszystkie wyczerpująco i cie-
kawie odpowiadał. 

Pytania z jakimi musiał się 
zmierzyć gość to m.in.: jak na-
leży postępować, gdy na statku 
wybuchnie pożar, jaki był jego 
najdłuższy rejs, czy jest coś bar-
dziej niebezpiecznego od rekina, 
jakie ryby, meduzy widział. Opo-
wiedział, skąd się biorą nazwy 
statków i jak wygląda nadawanie 
im imienia. Ile statek zabiera ze 
sobą ludzi, co znajduje się na 

statku i co się stanie, gdy trafi się 
pasażer na gapę. Jak długo trwa 
zwykle rejs – nawet kilka miesię-
cy. Najczęściej pływają nocami, 
w  dzień pasażerowie zwiedzają 
porty, do których zawita statek. 
Gdy statek wpływa do danego 
portu, jest tam w sposób uroczy-
sty witany, często ze śpiewem, 
tańcem, muzyką. Marynarz po-
kazał dzieciom filmik przedsta-
wiający statek, na którym pływa i 
odwiedzane miejsca np. Karaiby, 
Maderę, Bahamy. Dzieci wysnu-
wały swoje teorie m.in. na temat 
katastrofy Titanica.

Krzysztof Kocot zwrócił uwagę 

dzieciom, jak ważna jest nauka w 
ogóle, a zwłaszcza języków, jeśli 
chcą  w życiu osiągnąć sukces.

Na koniec wszyscy ucznio-
wie zostali uroczyście pasowani 
na czytelników biblioteki przez 
marynarza Krzysztofa Kocota. 
Otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
książki, zakładki i słodycze.

Mamy nadzieję, że siewierska 
biblioteka zyska w nich wiernych 
czytelników, a być może niektó-
rzy z nich w przyszłości staną się 
marynarzami.

Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna w Siewierzu

marynarskie pasowanie na czytelnika w bibliotece
Podczas XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewie-
rzu odbyła się ważna uroczystość: Marynarskie Pasowanie na 
Czytelnika Biblioteki uczniów klasy pierwszej i drugiej ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. Gościem specjalnym spotkania 
był marynarz Krzysztof Kocot senior oficer refrigeration engine-
er. Krzysztof Kocot obecnie pływa na statku Bolette firmy Fred 
Olsen Cruise Line. Życie mu upływa na miesiącach spędzanych 
na morzu i na lądzie z rodziną.

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

c.d. na str. 11
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kategorie wiekowe. W I kate-
gorii wiekowej zaprezentowali 
się uczniowie klas I-III SP, w II 
kategorii - uczniowie klas IV-VI, 
natomiast w III kategorii wieko-
wej wystąpili uczniowie klas VII 
– VIII.  Spośród ponad 50 mło-
dych artystów Jury wybrało tych 
najlepszych. 

16 maja odbył się II etap kon-
kursu - Koncert Laureatów - pod-
czas którego finaliści mogli jesz-
cze raz zaprezentować swoje 
utwory, Jury oficjalnie ogłosić 
werdykt, a zaproszeni goście 
oraz uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyć w niezapomnia-
nym koncercie. W Koncercie 
Laureatów udział wzięli zapro-
szeni goście: Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz pan Zdzisław 
Banaś, Zastępca Burmistrza 
pan Damian Dawczyński, Rad-
ni Miasta i Gminy Siewierz oraz 
dyrektorzy placówek kulturalno-
oświatowych z terenu naszej 
gminy. Po koncercie pan Bur-
mistrz Zdzisław Banaś wraz z 
przewodniczącym Jury panem 
Jackiem Gruszczyńskim oraz 
panią dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wojkowicach 
Kościelnych wręczyli nagrody i 
dyplomy. Jest nam niezmiernie 
miło, że zawsze możemy liczyć 
na pomoc Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz pana Zdzisława 
Banasia, który wspiera wszel-
kie inicjatywy związane z roz-
wijaniem pasji i zainteresowań 
młodzieży, i również w tym roku 
ufundował nagrody dla zwycięz-
ców. Podziękowania kierujemy 
również do Rady Rodziców na-
szej szkoły, która ufundowała 
puchary dla zwycięzców. Oto 
laureaci tegorocznej edycji:

Nagrodę Grand Prix otrzymały 
Julia i Maja Gajda, SP Kroczyce

W pierwszej kategorii: klasy 
I – III SP: 

I miejsce – Hanna Mucha, 
MGOK Żarki,

II miejsce – Agata Wierzbicka, 
ZSP Wojkowice Kościelne,

III miejsce – ex aequo – Anna 
Gębala, SP nr 2 Siewierz oraz 
Anna Kazimiera Staszkiewicz, 
SP nr 23 Sosnowiec.

W drugiej kategorii klasy IV – 
VI SP najlepiej zaprezentowali 
się: 

I miejsce – Nela Dorobisz, 
Studio Pięknego Głosu „VIVO” 

Zawiercie,
II miejsce – ex aequo – Marta 

Lubiszewska SP nr1 9 Sosno-
wiec oraz Filip Robak, PSP Aka-
demia Młodych Sosnowiec,

III miejsce – Miłosz Dawczyń-
ski, ZSP w Wojkowicach Kościel-
nych.

Wyróżnienia:
Magdalena Wydrzyńska, SP 

nr 6 Sosnowiec,
Kinga Madej, MGCKSiT Sie-

wierz,
Lena Bulska, Artystyczne Stu-

dio Muzyczne Lgota Górna.
W trzeciej kategorii: klasy VII – 

VIII SP: 
I miejsce – Lena Kasperczyk i 

Julia Palian, MDK im. Jaworznia-

ków, Jaworzno
II miejsce – ex aequo Zuzan-

na Kocot, SP nr 1 Siewierz oraz 
Patrycja Wojciechowska, SP nr 9 
Będzin,

III miejsce – ex aequo – Nadia 
Białas, PMDK Będzin oraz Ana-
stazja Broniszewska SP im. Św. 
Jana De la Salle Częstochowa.

Wyróżnienia:
Anna Krzykawska MGCKSiT 

Siewierz,
Nadia Widera, PMDK Będzin.
Serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojkowicach kościelnych

c.d. ze str. 10 „XV Regionalny...”

Konferencja odbyła się pod 
hasłem „Zainwestujmy w naszą 
planetę”. Jej celem było upo-
wszechnianie wiedzy na temat 
ochrony środowiska, podnosze-
nie świadomości ekologicznej, 
poznanie zagrożeń środowiska 
naturalnego i rozbudzenie od-
powiedzialności za jego stan, 
kształtowanie właściwej postawy 
wobec środowiska naturalnego.

W konferencji udział wzięli 
uczniowie zewszystkich szkół 
z terenu Gminy Siewierz. Pod 
opieką swoich nauczycieli, przy-
gotowali prezentacje multime-
dialne na następujące tematy: 
„Wykorzystujemy odnawialne 
zasoby przyrody, bo inwestu-
jemy w Ziemię” – Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Księstwa 
Siewierskiego w Siewierzu; 
„Segregujemy odpady, bo in-
westujemy w Ziemię” – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Siewierzu; 

„Chronimy bioróżnorodność, bo 
inwestujemy w Ziemię” – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych im. Jana Pawła II 
w Siewierzu; „Zapobiegamy glo-
balnemu ocieplaniu klimatu, bo 
inwestujemy w Ziemię” – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Żelisła-
wicach; „Chronimy przyrodę, bo 
inwestujemy w Ziemię” – Szkoła 
Podstawowa w Brudzowicach; 
„Chronimy wody, gleby i powie-
trze, bo inwestujemy w Ziemię” – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wojkowicach Kościelnych.

Prezentacje zostały opubliko-
wane w serwisie YouTube.

Celem 13. Gminnego Konkursu 
Ekologicznego było upowszech-
nianie wiedzy na temat ochrony 
środowiska w Gminie Siewierz, 
kształtowanie u dzieci i młodzie-
ży świadomości ekologicznej 
przy równoczesnym rozwijaniu 
wrażliwości artystycznej, kształ-

towanie i promowanie postaw 
sprzyjających trosce o środowi-
sko, uświadomienie zagrożeń 
środowiska oraz docenianie war-
tości przyrodniczych, krajobrazo-
wych i estetycznych najbliższej 
okolicy. Konkurs adresowany 
był do uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych  
z terenu Gminy Siewierz. 

Komisja konkursowa oceniła 
prace uczniów pod kątem umie-
jętności obserwacji świata, po-
mysłowości, kreatywności, ory-
ginalności, estetyki wykonania, 
ładunku emocjonalnego pracy 
oraz zgodności z tematem. Lau-
reatami konkursu zostali:

W kategorii: praca plastyczna 
„Chronimy przyrodę Ziemi” w 
grupie uczniów klas 1 – 3 szkoły 
podstawowej: I miejsce – Mał-
gorzata Wyszyńska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Księstwa 
Siewierskiego w Siewierzu, II 
miejsce – Maria Wyszyńska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu, III miejsce – Blanka Ma-
mak ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Siewierzu.

W kategorii: fotografia „Wio-
senna szata Ziemi” w grupie 
uczniów klas 4 – 6 szkoły pod-

stawowej: I miejsce –  Fabian 
Wojdyła z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Żelisławi-
cach, II miejsce – Hanna Wró-
bel ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Księstwa Siewierskiego w 
Siewierzu, III miejsce – Szymon 
Misiak z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Wojkowicach 
Kościelnych.

W kategorii: fotografia „Nie-
powtarzalne piękno Ziemi” w 
grupie uczniów klas 7 – 8 szkoły 
podstawowej oraz uczniów szkół  
ponadpodstawowych: I miejsce 
–  Oliwia Antkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Księstwa 
Siewierskiego w Siewierzu, II 
miejsce – Amelia Machura z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych im. Jana Pawła 
II w Siewierzu, III miejsce – Bar-
tosz Trzcionka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Księstwa Siewier-
skiego w Siewierzu.

Wszyscy zwycięzcy otrzymają 
pamiątkowe dyplomy, nagrody 
rzeczowe oraz drobne upominki 
ufundowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz.

Katarzyna Nowak
Siewierskie Towarzystwo 

Ekologiczne „WAWRZYNEK”

„zainwestujmy w naszą planetę” – gminne obchody światowego 
dnia ziemi 2022 

W ramach gminnych obchodów Dnia Ziemi 2022 odbył się 
13. Gminny Konkurs Ekologiczny oraz 13. Gminna Konferencja 
Ekologiczna dla Młodzieży – oba wydarzenia miały postać zdal-
ną. Organizatorem konkursu i konferencji była Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciami objął Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Siewierz Zdzisław Banaś, a patronat merytoryczny – Siewier-
skie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”.

Laureaci XV Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej.
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1 maja mury warowni wypeł-
niły się ludźmi oraz muzyką. 
Od godziny 14:30 prowadzone 
były warsztaty kreatywne dla 

najmłodszych. O godzinie 16:00 
na zamkowej scenie pojawiła 
się Orkiestra Reprezentacyjna 
Miasta i Gminy Siewierz wraz z 

solistami, która zagrała koncert 
zatytułowany „Wspomnienia 
tamtych lat”. W repertuarze zna-
lazły się polskie przeboje, m.in. 
Zbigniewa Wodeckiego. Koncert 
orkiestry urozmaicił występ sie-
wierskich mażoretek. 

O 18:00 na scenę wszedł Ze-
spół NIVEL, który zaprezentował 
szeroki repertuar muzyki instru-
mentalnej, etno i folk. Nie zabra-
kło również przebojów muzyki 
popowej i rockowej.

Red.

muzyczna majówka na zamku siewierskim
Tegoroczny długi weekend majowy stał się okazją do oficjalne-

go rozpoczęcia sezonu turystycznego na zamku w Siewierzu. 

Filip od najmłodszych lat 
przedszkolnych przejawiał zdol-
ności muzyczne. Swoje pierw-
sze kroki w nauce śpiewu stawiał 
pod okiem Pani Marleny Labo-
chy w studiu wokalnym działają-
cym w Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki w 
Siewierzu. Obecnie kontynuuje 
naukę w Studiu Artystycznym 
Banda Rabanda w Chorzowie 
oraz w Młodzieżym Ośrodku 
Pracy Twórczej w Dąbrowie 
Górniczej. Mimo młodego wie-
ku - w grudniu ukończył 10 rok 
życia - ma już w swoim dorobku 
wiele muzycznych sukcesów.

W 2021 roku zdobył ponad 
40 nagród i tytułów na konkur-
sach wokalnych o zasięgu mię-
dzynarodowym, ogólnopolskim 
oraz regionalnym! Spośród 
zdobytych laurów warto wymie-
nić m.in. I miejsce na Festiwalu 
Wielkopolski Paradise - Interna-
tional Contest Ostrów Wielko-
polski, w ramach którego Filip 
otrzymał jedną z trzech nagród 
głównych w postaci nominacji do 
bezpłatnego udziału w Między-
narodowym Festiwalu Piosenki 
w Gruzji 2022.  Szczególnym 
docenieniem było wyśpiewane 
III miejsce (w kategorii 10-13 lat) 
w XVIII Europejskim Integracyj-
nym Festiwalu Piosenki Dzięcię-
cej Intermuza, gdzie Dyrektorem 

artystycznym i Przewodniczą-
cym Jury był Jacek Cygan. 

Rok 2021 przyniósł Filipowi 
również udział w Finałach dwóch 
bardzo znaczących konkursów 
Ogólnopolskich – Festiwalu Pio-
senek Jana Wojdaka, gdzie Filip 
wyśpiewał wyróżnienie oraz Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej Wy-
graj Sukces w Tarnobrzegu.

Czas pandemii to również 
czas licznych konkursów wokal-
nych krajowych i zagranicznych 
przeprowadzonych w formie on-
line. Najciekawszym osiągnię-
ciem w tym zakresie było Grand 
Prix na Międzynarodowym Kon-
kursie Sztuki i Kultury Golden 
- Century w Dubaju czy też I 
miejsce na Festiwalu Christmas 
Confessions w Bułgarii.

Jednym z największych wo-
kalnych doświadczeń dla Filipa 
był tytuł Finalisty w prestiżowym 
IX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Krakowie, 
który odbył się 9 stycznia 2022 
w Nowohuckim Centrum Kultu-
ry. Na cały Festiwal napłynęło 
ponad 1200 zgłoszeń z całej 
Polski, z czego w kategorii wie-
kowej do 12 lat aż 368! Z tej gru-
py wybrano 19 finalistów, w tym 
Filipa. 

Wśród najważniejszych osią-
gnięć należy wymienić: Grand 
Prix na 40. Ogólnopolskim Festi-

walu Piosenki Dziecięcej im. Ta-
deusza Paprotnego, Grand Prix 
na XXIII Wojewódzkich Prezen-
tacjach Artystyczny w Gliwicach, 
I miejsce na VII Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki World 
Song, gdzie po raz pierwszy 
Filip sam sobie akompaniował, 
II miejsce na na XIX Integracyj-
nym Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej Intermuza pod dyrekcją 
Jacka Cygana. Filip otrzymał 
również nominację do 42. Mię-
dzynarodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca w 
Koninie gdzie będzie reprezen-
tował naszą gminę.

Młody wokalista ciągle się roz-
wija i w tym roku czekają go ko-
lejne muzyczne wyzwania. Każ-
dy festiwal czy konkurs przynosi 
nowe doświadczenie na scenie i 
nowe inspiracje. Jak sam mówi 
śpiew daje mu wiele wrażeń, 
radości, a koncerty, na które jest 
zapraszany, dają wiele niezapo-
mnianych przeżyć. W przyszło-
ści chciałby komponować swoją 
własna muzykę i pisać teksty.

Z przyjemnością będziemy 
śledzić rozwój talentu Filipa i ob-
serwować jego występy dla na-
szej lokalnej społeczności. 

Red.

sukcesy młodego wokalisty
Filip Robak jest młodym mieszkańcem Wojkowic Kościelnych. 

Z sukcesami reprezentuje naszą gminę podczas wielu festiwali, 
przeglądów i konkursów. Coraz częściej jego występy możemy 
oglądać również podczas lokalnych wydarzeń i uroczystości.

Filip Robak z Majką Jeżowską na 40. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

Występ siewierskich mażoretek na zamkowym dziedzińcu. Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz z grupą mażoretek.
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Łącznie do eliminacji powia-
towych zgłoszonych zostało 22 
uczestników. Wśród licznie zgro-
madzonych opiekunów, rodzi-
ców i przedstawicieli jednostek 
OSP obecni byli: Poseł na Sejm 
RP Pani Barbara Dolniak, Wice-
starosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk, Radny Rady Powiatu 
Będzińskiego dh Rafał Kocot, 
Wójt Gminy Psary Tomasz Sa-
dłoń, przedstawiciel Nadleśnic-
twa Siewierz Radosław Kubik, 
Komendant Komisariatu Policji 
w Siewierzu podinsp. Rafał Bań-
ski, Komendant Powiatowy PSP 
w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz 
Spera oraz Prezes Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Bę-
dzinie, Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś.

Nad prawidłowym przebie-
giem eliminacji czuwało jury w 
składzie st. kpt. Krystian Biesia-
decki – przewodniczący, dh Olga 
Brzozowska, dh Sylwia Filipczyk, 
dh Andrzej Machura oraz dh Ma-
riusz Myrta. Po części pisemnej 
składającej się z zestawu py-
tań testowych, uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się ze sprzę-
tem stanowiącym wyposażenie 

jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siewierzu. Do finału 
ustnego zakwalifikowani zosta-
li zdobywcy pięciu pierwszych 
miejsc w każdej grupie wieko-
wej.

Wyniki końcowe kwalifikacji 
przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa I miejsce – 
Wiktoria Katolik - ZSP Żelisławice 
gm. Siewierz, II miejsce – Marcin 
Góra – OSP Dziewki gm. Sie-
wierz, III miejsce – Wiktor Musia-
lik - SP nr w Brudzowicach gm. 
Siewierz, IV miejsce – Wojciech 
Nadolski - SP w Siemoni gm. 
Bobrowniki, V miejsce – Jakub 
Dulik – ZSP w Dobieszowicach 
gm. Bobrowniki

II grupa wiekowa I miejsce – 
Maria Jędrzejewska - ZSP Żeli-
sławice gm. Siewierz, II miejsce 
– Oliwia Antkiewicz – SP nr 1w 
Siewierzu gm. Siewierz, III miej-
sce – Patrycja Łukasik – ZSP w 
Wojkowicach Kościelnych gm. 
Siewierz, IV miejsce – Lena Mi-
tas - ZSP w Dobieszowicach gm. 
Bobrowniki, V miejsce – Lena 
Krawczyk – ZSP w Dobieszowi-
cach gm. Bobrowniki

III grupa wiekowa I miejsce 
– Magdalena Borówka - OSP 

Żelisławice gm. Siewierz, II miej-
sce – Marta Góra - OSP Dziewki 
gm. Siewierz, III miejsce – Prze-
mysław Merta - OSP Żelisławice 
gm. Siewierz, IV miejsce – Domi-
nik Kasza - OSP Bobrowniki gm. 
Bobrowniki, V miejsce – Domini-
ka Bogórska - OSP Bobrowniki 
gm. Bobrowniki

Powyższe wyniki potwierdzają 
wysoki poziom wiedzy i wyszko-
lenia reprezentantów Gminy Sie-
wierz. Uzyskane lokaty to efekt 
dużego wysiłku młodzieży, jak 
również nauczycieli i opiekunów, 
którzy w odpowiedni sposób 
zachęcają do podwyższania 
wiedzy w tym zakresie. Nie bez 
znaczenia pozostaje działalność 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, w których młodzież może 
rozwijać swoje pasje i zaintere-
sowania nie tylko w obszarze 
ochrony przeciwpożarowej. Na 

szczególne uznanie zasługują 
reprezentanci Gminy Siewierz 
zdobywcy pierwszych miejsc: 
Wiktoria Katolik i Maria Jędrze-
jewska - ZSP Żelisławice oraz 
Magdalena Borówka z OSP 
Żelisławice, którzy reprezento-
wali powiat będziński w Finale 
Wojewódzkim OTWP w dniu 21 
maja br. w Opatowie w powiecie 
kłobuckim.

Nagrody dla zwycięzców ufun-
dowali: Zarząd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Będzinie, 
Starostwo Powiatowe oraz Nad-
leśnictwo Siewierz. Patronat nad 
turniejem objął Starosta Będziń-
ski Sebastian Szaleniec.

Komendant gminny 
ds. ochrony przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

powiatowe eliminacje otwp „młodzież zapobiega pożarom”
Wysoki poziom wiedzy zaprezentowali uczestnicy Powia-

towych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce 18 
maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turysty-
ki w Siewierzu. Zgodnie z regulaminem, prawo uczestnictwa 
w eliminacjach na poziomie powiatowym uzyskali zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych w 
eliminacjach gminnych.

Do rywalizacji w turnieju 
uczestnicy przystąpili w trzech 
kategoriach wiekowych: Gr. I – 
uczniowie szkól podstawowych 
klasy I-VI, Gr. II – uczniowie 
szkól podstawowych klasy VII – 
VIII oraz Gr. III – uczniowie szkół 
ponad podstawowych.

W pierwszej części uczestnicy 
zmierzyli się z zestawem pytań 
testowych przygotowanych przez 
KP PSP w Będzinie. Zgodnie z 
regulaminem do etapu ustnego 
zakwalifikowało się po 5 uczest-
ników z każdej grupy wiekowej, 
którzy otrzymali największa licz-
bę punktów. W części ustnej 
każdy z finalistów odpowiadał na 

trzy pytania z wylosowanego ze-
stawu pytań. Nad prawidłowym 
przebiegiem eliminacji czuwało 
jury pod przewodnictwem przed-
stawiciela Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Będzinie kpt. Krystiana Biesia-
deckiego.

Wyniki eliminacji przedstawia-
ją się następująco:

I grupa wiekowa
I miejsce – Marcin Góra - OSP 

Dziewki
II miejsce – Wiktor Musialik - 

Szkoła Podstawowa w Brudzo-
wicach

III miejsce – Wiktoria Katolik - 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Żelisławicach
IV miejsce – Jakub Cesak - 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych

V miejsce – Magdalena Bensel 
- Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych

II grupa wiekowa
I miejsce – Patrycja Łukasik - 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych

II miejsce – Oliwia Antkiewicz 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu

III miejsce – Maria Jędrzejew-
ska - Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Żelisławicach

IV miejsce – Zuzanna Stawic-
ka - Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Żelisławicach

V miejsce – Jakub Gryczka 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu

III grupa wiekowa
I miejsce – Magdalena Borów-

ka - OSP Żelisławice
II miejsce – Przemysław Merta 

- OSP Żelisławice
III miejsce – Marta Góra - OSP 

Dziewki
IV miejsce – Kacper Roch - 

OSP Żelisławice
V miejsce – Paulina Kaczma-

rek - ZSOiT  im. Jana Pawła II w 
Siewierzu

Po ogłoszeniu wyników odbyła 
się krótka ceremonia wręczenia 
dyplomów oraz nagród rze-
czowych. Laureaci pierwszych 
trzech miejsc w poszczególnych 
grupach wiekowych gminnych 
eliminacji turnieju otrzymali pra-
wo uczestnictwa w rozgrywkach 
na szczeblu powiatowym.

Red.

gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki było w 

dniu 17 maja br. miejscem zmagań uczestników gminnych elimi-
nacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszeni 
zostali uczestnicy reprezentujący placówki szkolne, Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z naszej gminy. 

Finaliści eliminacji powiatowych OTWP w III grupie wiekowej.
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Wydarzenie rozpoczęła 
msza święta koncelebrowana 
przez kapelana druhów OSP 
z powiatu będzińskiego księ-
dza dziekana Janusza Rako-
czego, księdza proboszcza 
Stanisława Straża, ks. prałata 
Stanisława Kocota i ks. Piotra 
Kocota. Oprawę muzyczną za-
pewniła Orkiestra Dęta OSP 
Brudzowice. 

W uroczystości, oprócz 
mieszkańców sołectwa Dziew-
ki oraz licznie zgromadzonych 
przedstawicieli organizacji spo-

łecznych, wzięli udział przed-
stawiciele władz państwowych 
i samorządowych - Posłowie 
na Sejm RP Rafał Adamczyk, 
Waldemar Andzel i Mateusz 
Bochenek, Wicestarosta Bę-
dziński Dariusz Waluszczyk, 
Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisław Banaś, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Jan Mucha, Radna Powiatu 
Będzińskiego Monika Pawłow-
ska-Dyszy, Radni Rady Miej-
skiej w Siewierzu Dorota 
Szybis i Krzysztof Wypiór, 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Siewierz Grzegorz Cekus oraz 
Komendant Powiatowy PSP 

mł. bryg. Arkadiusz Spera.

Red.

jubileusz 70-lecia osp dziewki
W sobotę 14 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewkach 

świętowała jubileusz 70-lecia istnienia. Podczas uroczystości 
nadano jednostce nowy sztandar, ufundowany przez samorząd 
Miasta i Gminy Siewierz oraz wręczono odznaczenia strażackie. 

Przekazanie nowego sztandaru dla jednostki OSP w Dziewkach.

Po mszy świętej uczestnicy 
udali się pod pomnik Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisław Banaś powitał 
wszystkich zebranych i wygłosił 
okolicznościowe przemówie-
nie. Wyjątkową oprawę święta 
zapewniła obecność pocztów 
sztandarowych oraz Orkiestry 
Dętej OSP Siewierz wraz z ma-
żoretkami.

W uroczystościach udział 
wzięli m.in. przedstawiciele 
władz państwowych i samo-
rządowych: Poseł na Sejm RP 

Waldemar Andzel, Senator RP 
Beata Małecka-Libera, Wice-
starosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Będzińskiego 
Jan Mucha, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Siewierzu 
Barbara Bochenek wraz z Rad-
nymi Rady Miejskiej, Radna 
Rady Powiatu Będzińskiegso 
Monika Pawłowska-Dyszy, soł-
tysi, przedstawiciele organiza-
cji społecznych działających na 
terenie gminy oraz przedstawi-
ciele placówek oświatowych i 
kulturalnych.

Wydarzeniu towarzyszyła 
parada samochodów zabytko-
wych i klasycznych, zorgani-
zowana przez siewierskiego 

pasjonata motoryzacji i kolek-
cjonera Tadeusza Sowę.

Red.

obchody święta narodowego trzeciego maja 2022 w siewierzu
W dniu 3 maja obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia 

pierwszej w Polsce i Europie a drugiej na świecie konsty-
tucji. Mieszkańcy miasta i gminy Siewierz uroczyście upa-
miętnili tę datę, biorąc udział w uroczystym pochodzie, by 
następnie w kościele pw. św. Macieja Apostoła, modlić się w 
intencji Ojczyzny. 

Składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Gmina Siewierz, w ramach 
drugiego naboru, złożyła do-
puszczalną liczbę trzech wnio-
sków na realizację prioryteto-
wych zadań.

Pierwsze ze zgłoszonych 
zadań dotyczyło infrastruktury 
drogowej i polegać będzie na 
przebudowie ulicy Kościuszki 
i Ludowej w Siewierzu. Drugi 
wniosek dotyczył budowy Cen-

trum Edukacji Ekologicznej, w 
którym swoją siedzibę ma mieć 
także Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki 
w Siewierzu. Zadanie to do-
tychczas nie uzyskało dofinan-
sowania.

Trzeci ze złożonych wnio-
sków - z wnioskowaną kwo-
tą dofinansowania ponad 64 
milionów złotych - dotyczył 

budowy kanalizacji sanitarnej 
oraz budowy i przebudowy sie-
ci wodociągowej w południo-
wo-wschodniej części Gminy 
Siewierz. Na realizację tego 
zadania Gmina posiada opra-
cowaną kompletną dokumen-
tację projektową wraz z pozwo-
leniami na budowę. W ramach 
realizacji projektu planuje się 

także wykonać modernizację 
istniejącej oczyszczalni ście-
ków, aby zwiększyć jej przepu-
stowość. Zadanie również nie 
otrzymało dofinansowania w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Programu Inwesty-
cji Strategicznych.

Red.

otrzymamy dofinansowanie na przebudowę ulicy kościuszki 
oraz ulicy ludowej w siewierzu

30 maja ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji 
Strategicznych. Zgłoszone przez Gminę Siewierz zadanie, pole-
gające na przebudowie ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uzyska dofinansowanie w 
kwocie 4.999.850,00 zł. Zadanie to jest konieczne do wykonania, 
ze względu na duże obciążenie ruchem, jakie aktualnie występu-
je na tych ulicach w związku z przebudową ulicy Krakowskiej.
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Nie ulega wątpliwości, że 
jednostka była kiedyś jedną z 
prężniej działających w gmi-
nie, czego dowodem było jej 
funkcjonowanie w ramach 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, do którego 
zostały włączone tylko 3 naj-
bardziej aktywne jednostki z 12 
działających na terenie gminy 
Siewierz. 

Niestety, po rezygnacji z 
funkcji prezesa jednostki dh. 
Wacława Świebody w dniu 18 
marca 2018 roku zauważalne 
jest obniżenie poziomu aktyw-
ności, mobilności i zaangażo-
wania członków jednostki. 

Niezaprzeczalnym przykła-
dem jest statystyka prowadzo-
na przez KP PSP w Będzinie 
i zauważalny spadek ilości in-
terwencji prowadzonych przez 
OSP Piwoń.

Udział w działaniach OSP Pi-
woń na przestrzeni ostatnich lat 
przedstawia się następująco:

2018 rok – 10 interwencji
2019 rok - 3 interwencje
2020 rok – 1 interwencja
2021 rok - 2 interwencje
W tym samym okresie jed-

nostka, pomimo alarmowania, 
z różnych powodów nie wyjeż-
dżała do zdarzeń: w 2018 roku 
– 5 razy, w 2019 – 8 razy, w 
2020 – 6 razy. Dla przykładu 
pozostałe jednostki OSP z 
terenu gminy Siewierz włą-
czone do KSRG wyjeżdżały 
rocznie do zdarzeń średnio 
około 100 razy.

Nie jest również prawdą, że 
jednostka uczestniczyła ostat-
nio w dużym pożarze lasu w 
Miasteczku Sląskim, jak wy-
nikało z radiowego reportażu. 
Na dzień 31.12.2018 roku jed-
nostka nie spełniała minimal-
nych wymagań dotyczących 
poziomu wyszkolenia i upraw-
nień osób biorących bezpo-
średni udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto wszystkie ostatnie 
inspekcje gotowości operacyj-
nej zakończone były wynikiem 

niedostatecznym. 
Rażącym niedopełnieniem 

obowiązków przez osoby od-
powiedzialne za utrzymanie 
sprzętu w gotowości bojowej 
był brak przeglądu technicz-
nego przez ponad rok dla 
średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego Renault, co 
eliminowało możliwość dys-
ponowania tego pojazdu do 
zdarzeń. 

Konsekwencją tych zda-
rzeń było dobrowolne podjęcie 
przez walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze w dniu 
9 września 2021 roku uchwa-
ły o wystąpienie jednostki ze 
struktur KSRG. Decyzją Ko-
mendanta Głównego PSP z 
dniem 1 maja 2022 roku jed-
nostka została wyłączona z 
KSRG.

Szereg wątpliwości budzi 
również zarządzanie jednost-
ką. Po zmianie zarządu w 
2018 roku nie wystąpiono do 
Krajowego Rejestru Sądowe-
go o zmianę, co eliminowało 
jednostkę z ubiegania się o 
wszelkiego rodzaju dotacje, 
a uzyskane w nieprawidłowy 
sposób dotacje musiały zostać 
zwrócone. 

Ponadto przedstawiciele 
jednostki nie uczestniczą w 
uroczystościach państwo-
wych i kościelnych, a w okre-
sie trwania pandemii Covid-19 
jednostka nie włączyła się w 
gminne akcje dostarczania 
ulotek mieszkańcom, dostar-
czania żywności osobom po-
trzebującym, transportu osób 
na szczepienia, ani samej ak-
cji „Szczepimy się z OSP”, w 
których uczestniczyły pozosta-
łe jednostki. 

Od 2018 roku przedstawi-
ciele jednostki OSP Piwoń 
nie uczestniczą w naradach i 
posiedzeniach Zarządu Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP oraz 
w seminariach. Jednostka nie 
była również reprezentowana 
w zawodach sportowo-pożar-
niczych w 2019 roku.

Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, iż jednostka posiada 
na swoim wyposażeniu średni 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy Renault, lekki samochód 
gaśniczy Peugeot Boxer, 
sprzęt hydrauliczny, aparaty 
powietrzne, agregaty prądo-
twórcze, pompy szlamowe, 
piły spalinowe i wiele innego 
sprzętu, który generuje kosz-
ty utrzymania, przeglądów i 
legalizacji.

Gmina Siewierz, zgodnie 
z ustawą, dofinansowywała 
funkcjonowanie jednostki OSP 
w zakresie utrzymania goto-
wości bojowej. 

Koszty poniesione przez 
samorząd na funkcjonowa-
nie jednostki OSP Piwoń, na 
które składają się m.in. zakup 
materiałów i wyposażenia, za-
kup energii, gazu i wody, prze-
glądy samochodów i sprzętu, 
ubezpieczenia samochodów i 
członków OSP, wynagrodze-
nie konserwatora sprzętu są 
niejednokrotnie wyższe niż 
koszty utrzymania innych 
jednostek w gminie i przed-
stawiają się następująco:

2016 rok – 26 383,83 zł,
2017 rok – 26 804,79 zł,
2018 rok – 34 215,93 zł,
2019 rok – 33 979,61 zł,
2020 rok – 28 533,61 zł,
2021 rok – 24 925,10 zł.
W ciągu poprzednich sześciu 

lat jednostka OSP w Piwoni 
otrzymała dofinansowanie 
z budżetu Gminy Siewierz 

na łączną kwotę 174.842,87 
złotych. Większość spośród 
gminnych jednostek otrzymała 
w tym okresie mniejsze wspar-
cie:

OSP Leśniaki – 145.851,95 
złotych,

OSP Brudzowice – 142.518,47 
złotych,

OSP Tuliszów – 124.958,73 
złotych,

OSP Dziewki – 123.427,14 
złotych,

OSP Podwarpie – 91.960,00 
złotych,

OSP Siewierz - Osiedle – 
76.444,42 złotych,

OSP Nowa Wioska – 
69.291,50 złotych.

Budynek remizy OSP Pi-
woń, z którego utrzymaniem 
jednostka ma problem, nie sta-
nowi mienia Gminy Siewierz. 
W przypadku wszystkich po-
zostałych obiektów tego typu w 
naszej gminie, ich właścicielem 
jest samorząd, przez co odpo-
wiada również za ich stan i 
utrzymanie.

Środki budżetowe nie mogą 
być przeznaczone na remonty i 
utrzymanie budynków, których 
Gmina nie jest właścicielem. 

W związku z powyższym, 
jako nieuprawnione i niespra-
wiedliwe traktujemy wszelkie 
zarzuty o braku udzielania po-
mocy finansowej na funkcjono-
wanie jednostki OSP w Piwoni.

Red.

funkcjonowanie jednostki osp w piwoni od 2018 roku
W ostatnim okresie wywołana została burza medialna 

związana z funkcjonowaniem jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piwoni. Udzielane przez przedstawicieli jednostki 
niejasne i wręcz nieprawdziwe informacje budzą wiele wąt-
pliwości i oburzenie w środowisku strażackim, jak również w 
całej społeczności.

Jednostka OSP Piwoń jest jedną z najlepiej dofinansowanych w naszej gminie.
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