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„Sąsiedzi zapraszają sąsia-
dów, aby lepiej się poznać i 
wspólnie spędzić czas” – zapo-
wiadali wydarzenie organizato-
rzy. W Siewierzu zaprosiliśmy 
do zwiedzania naszego miasta z 
przewodnikiem szlakiem zabyt-
ków Księstwa Siewierskiego.

Uczestnicy wycieczek gro-
madzili się pod fontanną na sie-
wierskim Rynku, by następnie 
zwiedzić Izbę Tradycji i Kultury 
Dawnej oraz Kościół pw. św. Ma-
cieja Apostoła. Odwiedzili rów-
nież książęcy zamek, gdzie mogli 

zobaczyć m.in. odrestaurowany 
system obronny warowni oraz 
unikatowy most, będący jednym 
z zaledwie czterech zrekonstru-
owanych mostów zwodzonych 
w całej Polsce. Ponadto na zam-
kowym dziedzińcu publiczność 
mogła obserwować walki rycer-
skie, w których pojedynkowali się 
członkowie Chorągwi Rycerskiej 
Księstwa Siewierskiego oraz wy-
słuchać opowieści dotyczących 
kultury średniowiecza. Spacer 
z przewodnikiem pozwolił po-
znać dorobek historyczno-kultu-

rowy Księstwa Siewierskiego i 
zgłębić jego niezwykłą historię. 
Snując opowieść o Siewierzu, 
przewodnik zdradzał ciekawostki 
o miejskim Rynku i postaciach 
tam uwiecznionych, przypomniał 
legendy, a także pokazał nasze 
unikatowe zabytki oraz ekspona-
ty zgromadzone w Izbie Tradycji 
i Kultury Dawnej.

Przypominamy, że zamek 
siewierski w okresie od maja do 
września zwiedzać można:

od poniedziałku do piątku  • 
w godz. od 10.00 do 15.00,

w weekendy w godzinach • 
od 10.00 do 18.00.

Zwiedzanie odbywa się za 
pośrednictwem Punktu Informa-
cji Turystycznej w Siewierzu, ul. 
Kościuszki 5 (tel. 32 67 42 461, 
579 470 112, 32 67 41 649 wew. 
23). Ponadto we wszystkie wa-
kacyjne niedziele w godzinach 
od 15:00 do 18:00 członkowie 
Chorągwi Rycerskiej Księstwa 
Siewierskiego prezentować 
będą na zamku pokazy walk ry-
cerskich. Zapraszamy!

Red.

Szlakiem zabytków Siewierza w ramach Święta metropolii Gzm

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma już 5 lat. Z tej oka-
zji, w ramach pierwszego Święta Metropolii, zorganizowano 94 
wydarzenia, w tym 68 mikrowypraw, przygotowanych przez 35 
gmin członkowskich GZM. Imprezy odbywały się w sobotę 2 lip-
ca pod wspólnym hasłem przewodnim – „Poznajmy się!”.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. kościół pw. św. Macieja Ap. w Siewierzu.

Pokazy walk rycerskich na zamkowym dziedzińcu zostały przeprowadzone przez rekonstruktorów z Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego.
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Głównym tematem obrad było 
zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Sie-
wierz za 2021 rok oraz podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Siewierz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 
rok 2021. Uchwała w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Siewierz absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gmi-
ny za rok 2021 została przyjęta 
jednogłośnie, w obecności 13 
radnych. Pozytywną opinię w tej 
sprawie wydała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach. 
Żadnych uwag i zastrzeżeń nie 
wniosła również Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej w Siewie-
rzu.

Absolutorium to uznanie czy-
jejś działalności w określonym 
zakresie za prawidłową. Pod-
jęcie uchwały w tej sprawie jest 
obowiązkiem Rady Miasta na-
łożonym przez ustawę samo-
rządową. Wniosek w sprawie 
absolutorium podlega zaopinio-
waniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową po złożonym 
przez Burmistrza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu. Radni, po 
przyjęciu do wiadomości opinii 
Komisji Rewizyjnej (która jednak 
nie ma wiążącej mocy) oraz po 
dokonaniu oceny celowości, 

rzetelności, gospodarności i le-
galności wykonania budżetu za 
dany rok, przeprowadzają gło-
sowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium.

W sprawozdaniu za 2021 r. 
przedłożonym do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Siewierz 
realizacja budżetu przedstawia 
się następująco:

dochody: 97 906 714,88 zł, • 
tj. 100,37 % planu,
wydatki: 93 971 451,84 zł, tj. • 
90,55 % planu

Warto podkreślić, że w ramach 
wydatków majątkowych gmina 
zrealizowała szereg inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych na 
kwotę 28.832.423,26 miliona zł, 
co stanowi ponad 30% wydat-
ków ogółem.

- Gmina Siewierz jest dziś 
przygotowana do realizacji zadań 
sięgających kwoty 300 milionów 
złotych. Aktywnie pozyskujemy 
środki zewnętrzne na inwestycje, 
ponieważ dalej chcemy rozwijać 
naszą gminę - mówił Burmistrz 
Zdzisław Banaś.

Podczas XXXIV sesji Rady 
Miejskiej w Siewierzu Radni gło-
sowali także nad udzieleniem 
wotum zaufania dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz, które 
również zostało udzielone jedno-
głośnie. Głosowanie nad wotum 

poprzedzone zostało przedsta-
wieniem przez Burmistrza rapor-
tu o stanie gminy. Raport zawie-
ra podsumowanie działalności 
organu wykonawczego gminy w 
roku poprzednim, w szczególno-
ści realizację polityk, programów i 
strategii oraz uchwał rady gminy. 
Raport o stanie Gminy Siewierz 
za 2021 rok został załączony w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zachęcamy mieszkańców do 
zapoznania się z jego treścią.

Link do Raportu o stanie Gmi-
ny Siewierz za 2021 rok: https://
bip.siewierz.pl/bipkod/29849256

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować za udzielone ab-
solutorium i wotum zaufania. 
Dziękuję radnym, sołtysom oraz 
wszystkim pracownikom, którzy 
realizowali ten budżet oraz zada-
nia związane z funkcjonowaniem 
samorządu Miasta i Gminy Sie-
wierz w 2021 roku - dziękował 

Burmistrz Zdzisław Banaś.
Ponadto na XXXIV sesji Rada 

Miejska w Siewierzu podjęła 
uchwały między innymi w spra-
wach: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
Miasta Siewierz wzdłuż drogi 
krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej – etap 
II; przekazania środków finanso-
wych dla Policji; wyznaczenia 
miejsca do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników oraz uchwale-
nie regulaminu tego handlu; wy-
rażenia zgody na odpłatne usta-
nowienie służebności gruntowej; 
udzielenia dotacji celowej Po-
wiatowemu Zespołowi Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na 
modernizację Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem 
Szybkiej Diagnostyki Kardiolo-
gicznej oraz doposażenia Pra-
cowni Endoskopii.

Red.

radni udzielili abSolutorium oraz wotum zaufania burmiStrzowi
Podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w 

dniu 23 czerwca radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz 
za 2021 rok.

Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.

Podczas obrad strażacy pod-
sumowali pięcioletnią kadencję, 
wybrano nowe władze oraz okre-
ślono kierunki działania na na-
stępną kadencję. Obrady otwo-
rzył Prezes Zarządu dh Zbigniew 
Meres witając zaproszonych 
gości, delegatów, przedstawicie-
li oraz członków ustępującego 
zarządu. W obradach uczestni-
czyli m.in.: dh Waldemar Paw-
lak - Prezes Zarządu Głównego 

ZOSP RP, Posłowie na Sejm 
RP: Barbara Dziuk, Waldemar 
Andzel, Rafał Adamczyk, Śląski 
Komendant Wojewódzki PSP 
nadbryg. Jacek Kleszczewski 
oraz Prezes WFOŚiGW Tomasz 
Bednarek. Funkcję przewodni-
czącego zjazdu powierzono Wi-
ceprezesowi Zarządu dh Zdzi-
sławowi Banasiowi.

w wojkowicach koŚcielnych obradował V zjazd oddziału 
wojewódzkieGo związku oSp rp województwa ŚląSkieGo 

W dniu 11 czerwca roku w remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wojkowicach Kościelnych odbył się V Zjazd Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego.

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.

Zjazdowi przewodniczył Wiceprezes Zarządu dh Zdzisław Banaś.c.d. na str. 3
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W dniu 20 czerwca br. Sejmik 
Województwa Śląskiego podjął 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Śląskiego w for-
mie dotacji celowej gminom wo-
jewództwa śląskiego na realiza-
cję wybranych zadań. Uroczyste 
podpisanie i wręczenie umów 
na dofinansowanie odbyło się w 
dniu 5 lipca w Urzędzie Gminy 
Irządze. Samorząd województwa 
reprezentowali Wicemarszałek 
Dariusz Starzycki, Członek Za-
rządu Województwa Śląskiego 
Beata Białowąs i Radna Sejmiku 
Jadwiga Baczyńska, a Gminę 
Siewierz Zastępca Burmistrza 
Damian Dawczyński, Skarbnik 
Agnieszka Zarychta oraz Sołtys 
Sołectwa Wojkowice Kościelne 
Bożena Bednarczyk.

W ramach dofinansowania 
plac zabaw przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wojko-
wicach Kościelnych zostanie 
doposażony w 2 urządzenia 
zabawowe typu statek. Na urzą-
dzeniach będzie mogła przeby-
wać jednocześnie większa ilość 
dzieci, do których dyspozycji 
będą m.in. pomosty tunelowe, 
okna z bulajami, koło sterowe 
dla kapitana. Na pokład wiedzie 
m.in. trap z liną wspinaczkową, 
lina wspinaczkowa oraz ścian-
ka wspinaczkowa. Plac zabaw 
będzie ogólnodostępny i będzie 
służyć lokalnej społeczności. 
Realizacja zadania w ramach 
konkursu „Inicjatywa Sołecka” 
pozwoli zwiększyć atrakcyjność 
przestrzenną sołectwa Wojkowi-
ce Kościelne oraz upowszechnić 

wśród mieszkańców, a w szcze-
gólności wśród młodego pokole-
nia, aktywny tryb życia.

Szacunkowy koszt realizacji 
całego zadania wynosi 115 tysię-
cy złotych.

Marszałkowski Konkurs „Inicja-
tywa Sołecka” ma na celu umoż-
liwienie mieszkańcom wpływu 
na zainwestowanie środków z 
budżetu województwa śląskiego 

na przedsięwzięcia i zadania, 
które służą rozwojowi lokalnych 
społeczności. O pomoc finan-
sową ze środków budżetu wo-
jewództwa w ramach konkursu 
mogą ubiegać się sołectwa z te-
renu województwa śląskiego za 
pośrednictwem gmin.

Red.

podpiSano umowę na dopoSażenie placu zabaw przy zeSpole 
Szkolno-przedSzkolnym w wojkowicach koŚcielnych 

Gmina Siewierz otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 ty-
sięcy złotych na realizację zadania pn. Doposażenie placu za-
baw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Ko-
ścielnych w urządzenia zabawowe w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Zjazd był okazją do wręcze-
nia odznaczeń dla zasłużonych 
członków związku oraz przed-
stawicieli czeskich strażaków, 
działających w ramach współ-
pracy transgranicznej.

Po dokonaniu wyboru komisji 
zjazdowych Wiceprezes dh Jan 
Ozga przedstawił sprawozdanie 
za okres sprawozdawczy 2017-
2022. Następnie przedstawiono 
sprawozdania z działalności Wo-
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
oraz Wojewódzkiego Sądu Ko-
leżeńskiego Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej jednogłośnie udzielo-
no absolutorium ustępującemu 
zarządowi.

W dyskusji głos zabrali m.in. 
dh Waldemar Pawlak, Tomasz 
Bednarek, nadbryg. Jacek 
Kleszczewski, Waldemar An-
dzel, Barbara Dziuk oraz Henryk 
Kiepura.

Następnie przyjęto uchwałę o 
powołaniu nowego zarządu spo-
śród przedstawicieli wybranych  
podczas zjazdów powiatowych 
oraz powołano do zarządu 9 
członków rekomendowanych 
przez instytucje współpracują-
ce. Dokonano również wyboru 
członków Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego 
Sądu Koleżeńskiego.

W przerwie na ukonstytuowa-
nie się nowego zarządu dokona-

no wyboru nowego Prezesa Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego, 
którym został dh Henryk Kiepu-
ra. Funkcję jednego z wicepre-
zesów powierzono ponownie 
dh. Zdzisławowi Banasiowi.

W dalszej części obrad doko-
nano wyboru 3 przedstawicieli 
do Zarządu Głównego ZOSP 
RP oraz 8 delegatów na Zjazd 
Krajowy. Delegatem na Zjazd 
Krajowy został wybrany również 
wiceprezes dh Zdzisław Banaś.

Podczas obrad określono 
kierunki działania Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP 
na następną kadencję, które 
zostały zawarte w uchwale pro-
gramowej.

Na zakończenie obrad głos 
zabrał nowy Prezes Zarządu dh 
Henryk Kiepura, który podzię-
kował druhom za zaufanie oraz 
za dotychczasową działalność 
na rzecz Związku OSP, a także 
złożył serdeczne podziękowania 
dla ustępującego Prezesa dh. 
Zbigniewa Meresa.

Pełną relację wideo z całego 
zjazdu przeprowadziła telewizja 
ITV Siewierz, której zapis można 
znaleźć na stronie: https://www.
facebook.com/iTVSiewierz/vide-
os/463637232234177.

Komendant gminny 
ds. ochrony przeciwpożarowej

st. kpt. Andrzej Machura

c.d. ze str. 2 „W Wojkowicach...”

Podczas uroczystego spotkania podpisano i wręczono umowę na dofinansowanie.

Dzięki pozyskanym środkom 
możliwy będzie zakup m.in: 
pomocy dydaktycznych do te-
rapii psychoneurologicznej dla 
uczniów z zaburzeniami uwagi i 
koncentracji oraz z zaburzeniami 
procesów uczenia się, do terapii 
procesów komunikacji, w tym 
zaburzeń słuchu oraz do terapii 
logopedycznej, a także niezbęd-

nego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania.

Szkoły prowadzone przez 
Gminę Siewierz uzyskały dotację 
w wysokości 70.000 zł. Wkład 
własny samorządu to 17.500 zł. 
Wartość łączna projektu wynosi 
87.500 zł. 

Red.

pozySkaliŚmy dofinanSowanie na zakup dodatkoweGo 
wypoSażenia i materiałów edukacyjnych dla Szkół 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych otrzymają dofinan-
sowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 
służącemu rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych.
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Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przezna-
czył na ten cel blisko 2,8 mln zł 
– najwięcej w historii konkursu. 
Finał wraz z uroczystym wrę-
czeniem symbolicznych dyplo-
mów potwierdzających dofinan-
sowanie, odbył się na Zamku 
w Ogrodzieńcu. W plenerowej 
gali udział wzięło ponad tysiąc 
osób – zaproszonych gości, 
przedstawicieli gmin i miast oraz 
zwycięskich szkół, ale przede 
wszystkim uczniów z całego 
województwa. Gminę Siewierz 
reprezentował Zastępca Burmi-
strza Damian Dawczyński oraz 
nauczyciel biologii ze SP nr 1 
w Siewierzu Katarzyna Nowak 
wraz z uczniami szkoły.

- Ten konkurs organizujemy 
po to, aby wzrastała świado-
mość ekologiczna, bo edukacja 
od najmłodszych lat jest bardzo 
istotna. Im więcej postaw ekolo-
gicznych nauczymy się w mło-
dości, tym mniej problemów ze 
środowiskiem będziemy mieli w 
późniejszych latach. To jest cel, 
który chcemy osiągnąć realizu-
jąc program Zielonych Pracowni 
– wyjaśniał Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach.

Na tegoroczny konkurs Zie-
lona Pracownia wpłynęło 129 
zgłoszeń, z których wybranych 
zostało 70 projektów. Celem 
konkursu jest dofinansowanie 
w formie dotacji wniosków doty-
czących utworzenia pracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, chemiczno-fi-
zycznych czy geologicznych 
w klasach 4-8 szkół podstawo-
wych oraz w szkołach średnich. 

Maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 40 tys. zł.

Dotacja na utworzenie pra-
cowni pn. „Akademia Ekologicz-
na” w Szkole Podstawowej nr 
1 w Siewierzu stanowić będzie 
77% kosztów realizacji całego 
zadania.

„Akademia Ekologiczna” zo-
stanie wyposażona w niezbęd-
ne, różnorodne i ciekawe po-
moce dydaktyczne sprzyjające 
procesowi 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, mikroskop 
stereoskopowy, preparaty mi-
kroskopowe 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, oble-
niec, 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 wertykalny. 
Pomiędzy oknami zawieszone 
zostaną cztery specjalne zesta-
wy osłonek naściennych z łącz-
nie 48 roślinami doniczkowymi 
różnych gatunków (zielistką, 

skrzydłokwiatem, ananasowaty-
mi, fikusem, paprotką, Marantą 
i Epipremnum). Rośliny zamon-
towane w niekonwencjonalny 
sposób – na ścianie – w postaci 
ogrodu wertykalnego, wpłyną na 
rozwijanie umiejętności uprawy i 
pielęgnacji roślin doniczkowych, 
ale też na estetykę pomieszcze-
nia, samopoczucie przebywa-
jących tu uczniów, ale także na 
jakość powietrza w pracowni.

Pracownia wyposażona zo-
stanie również w nowe meble. 
Zakupione zostaną: szafy oraz 
szafki zamykane, w których 
przechowywane będą pomoce 
dydaktyczne, zestawy badaw-
cze i dokumentacja przedmioto-
wa; regały i przeszklone witryny 
do ekspozycji modeli 3D oraz 
okazów naturalnych; długie sta-
nowisko do mikroskopowania 
z taboretami obrotowymi. Nad 
stanowiskiem zawieszony zo-
stanie ciąg przeszklonych witryn 
z ekspozycją pomocy do mikro-
skopowania i preparatów ma-
kroskopowych w pleksi. Pomię-
dzy blatem mikroskopowym, a 
wiszącymi witrynami naklejona 
zostanie fototapeta z przyciąga-

jącym wzrok motywem.
Sala zostanie wyposażona w 

nowe, niestereotypowe, bo tra-
pezowe ławki uczniowskie dwu-
osobowe oraz oryginalne ergo-
nomiczne krzesła. Kształt ławek 
ułatwi szybką zmianę funkcjo-
nalną pracowni – można je ukła-
dać w kształcie łukowatym do 
samodzielnej pracy uczniów, w 
kształcie sześciokątów do pracy 
grupowej lub też w duży owal do 
pracy zbiorowej uczniów.

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

Tak wyposażona pracownia 
przyrodniczo-ekologiczna pn. 
Akademia Ekologiczna będzie 
służyć przede wszystkim rozwo-
jowi uczniów w zakresie kom-
petencji przyrodniczych i świa-
domości ekologicznej, ale także 
będzie dumą całej społeczności 
szkolnej.

Red.

INFORMACJE

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

wręczono dofinanSowanie na utworzenie „zielonej pracowni” 
w Sp nr 1 w Siewierzu 

70 szkół z terenu województwa śląskiego - w tym Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Siewierzu - otrzymało dofinansowanie 
na stworzenie ekologicznych pracowni w ramach ósmej edy-
cji konkursu Zielona Pracownia 2022.

Dokument potwierdzający dofinansowanie dla Gminy Siewierz 
odebrał Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński.
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Firma „LARIX”, obecnie wy-
konuje asfaltowanie drogi oraz 
układanie chodników. Wyko-
nawca jest również w trakcie 
prac mających na celu przy-
gotowanie skrzyżowania ulic 
Krakowskiej i Ludowej do as-
faltowania co znacznie polep-
szy ciąg komunikacyjny naszej 
Gminy. Na „skwerku” nieopo-
dal skrzyżowania rozpoczyna-
ją się prace, które prowadzą 
do powstania nowej, przyja-
znej przestrzeni publicznej w 
centrum miasta z elementami 
małej architektury i „zieloną 
ścianą” w formie paneli roślin-
nych. 

Przypominamy, że Wyko-
nawca jest zobowiązany do 
przebudowy drogi powiatowej 
na ul. Krakowskiej, wraz ze 
skrzyżowaniami z ulicą Zie-
loną, Stoczkową i Ludową, w 

tym wykonania jezdni wraz 
z chodnikami i zjazdami in-
dywidualnymi oraz zjazdem 
w okolicy parkingu przy ul. 
Krakowskiej także z przebu-
dową i budową infrastruktury 
towarzyszącej. Firma doko-
na również montażu nowego, 
energooszczędnego oświe-
tlenia ulicznego z lampami 
ulicznymi typu parkowego. W 
zakresie sieci podziemnych, 
dokończona zostanie budowa 
kanalizacji deszczowej. Wyko-
nawca ma przebudować  frag-
ment sieci wodociągowej na 
skrzyżowaniu ul. Ludowej oraz 
dokończyć przebudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej na całym 
odcinku ul. Krakowskiej. Po 
zakończeniu robót Wykonaw-
ca zobligowany jest zapisami 
umownymi do wprowadzenia 
docelowej organizacji ruchu. 

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Pragniemy 
poinformować, że dokładamy 
wszelkich starań, aby miesz-

kańcy naszej Gminy mogli 
w bezpieczny i komfortowy 
sposób dojechać do swoich 
posesji.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

poStęp prac podczaS przebudowy ulicy krakowSkiej w Siewierzu
Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji po-

legającej na dokończeniu przebudowy ul. Krakowskiej. 

Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu zmierza ku zakończeniu.

Wykonawca wykonał już prze-
budowę sieci wodociągowej oraz 
przebudowę sieci gazowej na te-
renie inwestycji. Na zaawanso-
wanym etapie są roboty związa-
ne z kanalizacją sanitarną oraz 
kanalizacją deszczową. 

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych 

3.660.576,67 zł co stanowi 95% 
wartości robót budowlanych. 
Zgodnie z umową planowane jest 
zakończenie inwestycji do dnia 
28 lutego 2023 r. Zgodnie z umo-
wą koszt robót to 3.853.238,60 zł 
brutto. 

Wykonawca informuje, że od 
sierpnia br. planuje rozpocząć 
prace drogowe, które mogą po-
wodować utrudnienia w ruchu 

drogowym na ulicy Chabrowej w 
Siewierzu.

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trwa budowa ulicy chabrowej
Trwają prace związane z budową drogi gminnej na ulicy Cha-

browej w Siewierzu realizowane przez Wykonawcę - firmę „DO-
MAX” z siedzibą w Boronowie. Na terenie inwestycji wykonywa-
ne są prace elektryczne związane z kanałem technologicznym 
oraz z oświetleniem, w ramach którego zostanie wbudowane 18 
latarni oświetleniowych z oprawami typu LED.

Prace są wykonywane przez 
Wykonawce Zakład Remonto-
wo-Budowlany Tomasik Ma-
rian z Siewierza na podstawie 
decyzji Pozwolenia na budowę 
w zakresie prac remontowych 
i konserwatorskich w obrębie 
ścian zewnętrznych i przypór 
Zamku w Siewierzu oraz de-
cyzji Śląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.

Podstawowe prace na 
ścianie południowej to m.in. 
oczyszczenie muru i przypo-
ry, uzupełnienie ubytków lica 

muru i przypór, iniekcja szcze-
linowa, hydrofobizacja spoin i 
kamienia, konserwacja orygi-
nalnych tynków poprzez za-
bezpieczenie i wzmocnienie 
preparatem impregnującym, 
naprawa korony muru ściany 
południowej.

Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i planowa-
ne są do 10 sierpnia 2022 r. 

Wydział Rozwoju Inwestycji  
Funduszy i Zamówień Publicznych

kolejne prace renowacyjne na zamku SiewierSkim
Trwają prace na Zamku w Siewierzu. Aktualnie wykonywa-

ne są prace remontowe i konserwatorskie w obrębie ścian ze-
wnętrznych i przypór Zamku w Siewierzu w zakresie ściany po-
łudniowej wraz z przyporą – wykonanie prac konserwatorskich 
fragmentów murów Zamku w Siewierzu.

Na terenie inwestycji aktualnie prowadzone są prace elektryczne.

Prace renowacyjne obejmują zabezpieczenie zamkowych ścian i przypór.
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Umowa na opracowanie do-
kumentacji została podpisana 
w dniu 17 maja bieżącego roku 
z firmą PW-INWEST Obsługa 
Inwestycje – Wojciech Płeszka 
z Kielc na kwotę 19.065,00 zł, z 
terminem realizacji do 17 sierp-
nia bieżącego roku. Głównym 
zakresem zadania jest projekt 
termomodernizacji obiektu.

Kolejnym budynkiem przygo-
towywanym do remontu kapital-
nego jest Remiza OSP Żelisławi-
ce. Budynek jest już docieplony, 
ma wyremontowany dach oraz 
piękną wyremontowaną i dopo-
sażoną kuchnię. W ramach re-
montu kuchni zostały zakupione 
i zamontowane nowe urządze-

nia, takie jak: szafki kuchenne, 
nowa, 6-cio palnikowa kuchnia 
gazowo-elektryczna, przemysło-
wa zmywarka do naczyń, taboret 
gazowy, zamontowano nowy 
system wentylacji pomieszcze-
nia kuchennego, zakupiono 
profesjonalny (metalowy) stół 
kuchenny, wymieniono okna, 
drzwi wejściowe, zabudowano 
sufit podwieszany oraz  ułożono 
nowe płytki ścienne i podłogowe. 
Łączny koszt remontu kuchni 
zamknął się w kwocie brutto: 
167.275,74 zł.

Obecnie gmina planuje wy-
konać remont pozostałych po-
mieszczeń. W dniu 27 maja bie-
żącego roku podpisano umowę z 

firmą DSW Projekt sp. z o.o. – z 
siedzibą w Chorzowie na kwotę: 
64.944,00 zł z terminem reali-
zacji do 30 listopada bieżącego 
roku. W zakresie opracowania 
jest przygotowanie dokumentacji 
na: remont sali, dobudowę win-

dy, dostosowanie pomieszczeń 
do wykorzystania przez straża-
ków i wiele innych niezbędnych 
do wykonania prac. 

Referat  Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

podnoSimy Standard obiektów Gminnych
Kontynuujemy nadal działania w kierunku podnoszenia stan-

dardu obiektów należących do Gminy Siewierz. Większość ta-
kich budynków została już zmodernizowana, a w chwili obecnej 
przygotowywana jest dokumentacja dla remontu kolejnego bu-
dynku gminnego przy ul. Mostowej 11 w Siewierzu.

Zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą zadanie zostało wpro-
wadzone do Planu Rzeczowo 
Finansowego, a następnie 
przeprowadzono postępowa-
nie w wyniku którego ustalono 
Wykonawcę.Najkorzystniej-
szą ofertę przedłożyła firma 
RAFNAR Sp. z o.o. z Bielska 
– Białej, na kwotę 87.000.00 zł.  
Podpisano umowę z ww firmą, 

a w dniu 14 czerwca bieżącego 
roku firma dostarczyła specja-
listyczną przyczepę do czysz-
czenia i udrażniania rur oraz 
przewodów kanalizacyjnych do 
siedziby Zakładu  Usług Wod-
nych i Kanalizacyjnych w Sie-
wierzu przy ul. Ściegna 9.

Referat  Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

nowy Sprzęt dla zakładu uSłuG wodnych i kanalizacyjnych
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu zgło-

sił pilną potrzebę zakupu specjalistycznego sprzętu do czysz-
czenia i udrażniania rur oraz przewodów kanalizacyjnych.

Nowy sprzęt do czyszczenia i udrażniania rur oraz przewodów kanalizacyjnych.

W dniu 17 maja 2022 roku 
podpisano umowę z firmą: 
P.H.U. MEMFIS – Adam Myrcik                         
z Olszyny obok Herbów na reali-
zację zadania pod nazwą: „Wy-
budowanie oświetlenia uliczne-
go w m. Dziewki przy ulicy Niwy, 
dz. nr 354/1, na odcinku ok. 250 
mb” za kwotę 29.733,90 zł z ter-

minem realizacji do 17 września 
2022 roku. 

Obszar pod budowę został już 
przekazany Wykonawcy. W naj-
bliższym czasie prace zostaną 
rozpoczęte.

Referat  Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

nowe oŚwietlenie uliczne
Mieszkańcy ul. Niwy w Dziewkach od dwóch lat zwracali się 

z prośbą o oświetlenie brakującego oświetlenia na ich ulicy. W 
2021 r. opracowano projekt oświetlenia, a w 2022 r. po przeprowa-
dzeniu procedury przetargowej ustalono wykonawcę zadania. 

W ostatnim czasie wyremontowana została kuchnia w remizie OSP Żelisławice.

Tym samym, dla niżej wymie-
nionych linii autobusowych wy-
znaczone zostały następujące 

trasy objazdowe:
trasa linii autobusowej nr 2A • 
relacji Siewierz - Myszków, 

po obsłużeniu przystanku 
„Siewierz Dom Kultury” bę-
dzie przebiegała ulicami: 
Żwirki i Wigury, Oleśnickie-
go, DW-793 do włączenia 
się w trasę rozkładową na 
ulicy Kieleckiej (za rondem), 
na przystanku „Siewierz Pi-
woń”. Do obsługi zostanie 
włączony przystanek na ul. 

Oleśnickiego w Siewierzu 
(obok szpitala). Trasa po-
wrotna przebiegać będzie 
analogicznie. Wyłączone z 
obsługi zostaną przystanki: 
„Siewierz Przejazd Kolejo-
wy”, „Siewierz Piwoń Leśna” 
i „Siewierz Piwoń Mosto-

objazd dla autobuSów linii 2a, 10 oraz 619 
Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informu-

je, że w związku z budową przejazdu kolejowego w ciągu ulic 
Żwirki i Wigury oraz Kieleckiej w Siewierzu na czas realizacji za-
dania pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w dniach od 27 
czerwca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku całkowicie wyłączone 
z ruchu zostaną fragmenty obu tych ulic. 

c.d. na str. 7
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wa”.
trasa linii autobusowej nr 619 • 
relacji Siewierz - Brudzowi-
ce, po obsłużeniu przystan-
ków „Siewierz Dom Kultury” 
będzie przebiegała ulicami: 

Żwirki i Wigury, Oleśnickie-
go, DW-793, następnie ul. 
Kielecką do włączenia się 
na trasę rozkładową na ulicy 
Przemysłowej, na przystan-
ku „Siewierz Przejazd Kole-
jowy”. Trasa powrotna prze-
biegać będzie analogicznie. 

Do obsługi włączone zosta-
ną przystanki znajdujące się 
na trasie objazdowej: na ul. 
Oleśnickiego w Siewierzu 
(obok szpitala), „Siewierz 
Piwoń Mostowa” oraz „Sie-
wierz Piwoń Leśna”;
trasa linii autobusowej nr 10 • 

(tak samo jak linii nr 2A).
Za w/w utrudnienia w komu-

nikacji miejskiej, Zarząd Trans-
portu Metropolitalnego w Katowi-
cach serdecznie przeprasza.

Referat  Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

c.d. ze str. 6 „Objazd...”

Gdzie znajdę olej jadalny do 
segregowania?

Nie mam w domu frytkownicy, 
więc nie mam zużytego oleju. 
Czy tak jest naprawdę? Poniżej 
przedstawiamy przegląd produk-
tów spożywczych lub potraw, w 
których znajdziesz olej lub tłuszcz 
nadający się do segregacji.

Sery: marynowane sery z chili, 
czosnkiem lub warzywami

Niezależnie od tego, czy ku-
pujesz gotowe sery w zalewie 
z oleju, czy sam je marynujesz, 
pozostały olej możesz oddać do 
recyklingu.

Warzywa i owoce marynowa-
ne: suszone pomidory, czosnek, 
papryka, papryczki chili, zielone 
lub czarne oliwki, mango, bakła-
żan

Możesz użyć ich do makaro-
nu, sałatek czy pizzy, a pozostały 
olej wykorzystaj jako sos sałat-
kowy lub przelej do butelki PET 
i przeznacz do segregacji.

Ryby i konserwy: sardynki, 
śledzie, makrele, tuńczyk i inne

Jeśli nie wykorzystasz oleju, 
nie wylewaj go do zlewu. Mo-
żesz segregować nawet niewiel-
kie ilości oleju – a liczy się każda 
kropla.

Marynaty z mięs i warzyw - 
resztki przypraw czy czosnku, 
które zawiera marynata nie 
mają znaczenia w segregacji 
oleju.

Desery: pączki, faworki, 
oponki serowe, naleśniki, ra-
cuchy, churrosy, smażone lody 
czy banany w cieście

Te słodkości smażysz na 
głębokim oleju. Pamiętać, aby 
przed recyklingiem schłodzić 
olej do temperatury 40 st.

Typowe smażone dania: ko-
tlety, mielone, steki, ryby, kro-
kiety, skrzydełka, frytki, sery

Możesz smażyć je na oleju, 
maśle, smalcu lub innym tłusz-
czu. Wszystkie te oleje i tłusz-
cze nadają się do segregacji.

Inne: tłuszcz z rosołu, tłuszcz 
z pieczonego czy grillowanego 
mięsa, sosy sałatkowe także 
nadają się do recyklingu. Pa-
miętaj o tym zwłaszcza w sezo-
nie letnim w czasie grillowania.

Jak widzisz, jest wiele potraw 
i przekąsek, w których znaj-
dziesz jadalny olej i tłuszcz na-
dający się do recyklingu. Nie ma 
znaczenia, jaką kuchnię prefe-
rujesz: polską, wietnamską, taj-
ską, włoską czy francuską.

Segregacja oleju jest dla każ-
dego – od wielbicieli kuchni tra-
dycyjnej po wegan. Dzięki niej, 
oszczędzisz sobie zmartwień o 
zatkane rury w kuchni, łazience 
lub miejskiej kanalizacji.

Zużyty olej jadalny przelewaj 
do plastikowej butelki PET. 

Gdy napełnisz butelkę, wrzuć 
ją do pojemnika do segregacji 
zużytego oleju. Mapa z ich loka-
lizacjami znajduje się na stronie: 
www.segregujolej.pl/mapa.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

SeGreGujemy olej - Sprawdź produkty nadające Się do SeGreGacji!
Nasza gmina dołączyła do EKO projektu segregacji kolej-

nego odpadu, jakim jest olej jadalny. Dzięki temu w gminie 
pojawiły się oznakowane pojemniki, przeznaczone do segre-
gacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego. Mapa z ich lokaliza-
cjami znajduje się na stronie: www.segregujolej.pl/mapa.

Od 2022 r. aby otrzymać 
świadczenie wychowawcze na 
dziecko należy złożyć wniosek 
do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Wnioski o świadczenie 
wychowawcze można składać 
tylko i wyłącznie elektronicznie 
poprzez: portal PUE ZUS, portal 
Emp@tia lub przez bankowość 
elektroniczną.

Wszelkie informacje dotyczą-
ce świadczenia wychowawcze-
go dostępne są pod linkiem:

https://www.zus.pl/-/swiadcze-
nie-wychowawcze-500-od-2022-
roku

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu był Jednostką od-
powiedzialną za realizacje Pro-
gramu „Rodzina 500+” do dnia 
31.05.2022 r. w zakresie spraw 
z wniosków złożonych do dnia 
31.12.2021 r.

Przypominamy, że od 
01.06.2022 r. Organem właści-
wym dla spraw z zakresu świad-

czeń wychowawczych 500+ jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. W sprawach związanych 
z realizacją programu Rodzina 

500+ prosimy kontaktować się z 
ZUS – tel. 22 560 16 00.

OPS w Siewierzu

informacja dotyczące realizacji proGramu 500+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, iż od 1 

stycznia 2022r. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 
września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Jednostką odpo-
wiedzialną za realizacje Programu „Rodzina 500+” w zakresie 
realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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Przedstawiciele społeczno-
ści seniorów zostali zapozna-
ni ze zmianami, jakie zaszły 
w zakresie opieki zdrowotnej 
świadczonej przez Powiatowy 
Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej Będzin / Czeladź.

Ponadto Komendant Komisa-
riatu Policji w Siewierzu przed-
stawił stan bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Siewierz oraz 
wyjaśnił problemy związane z 
nieprawidłowym parkowaniem 
w centrum miasta.

Następnie Kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Siewierzu przedstawiła, jakie 
działania pomocowe skiero-
wane dla osób starszych po-
dejmuje miejscowy OPS.

Omówiono również kon-
cepcje organizacji wydarze-
nia kulturalno-rozrywkowego 
adresowanego do seniorów z 
Gminy Siewierz.

Red.

Alkoholizm rozwija się w wy-
niku długotrwałego picia nisko 
lub wysokoprocentowych alko-
holi. Najczęściej do sięgania 
po alkohol mogą skłaniać nas 
różne sytuacje. Wiele osób 
nadużywających alkohol mówi: 
„piję, bo lubię” – to jeden z 
pierwszych objawów alkoholi-
zmu, którego nie należy baga-
telizować. Alkohol początkowo 
daje poczucie odprężenia, ulgi, 
łagodzi przykre stany emo-
cjonalne, dodaje odwagi, a 
także sprawia, że stajemy się 
bardziej otwarci na innych i 
nowe możliwości. Przyjemne 
doznania nie utrzymują się jed-
nak długo, bowiem nasz mózg 
przyzwyczaja się do związanej 
z wypiciem alkoholu „przyjem-
ności” i z czasem przestajemy 
kontrolować picie, stając się 
osobami uzależnionymi.

Wyróżniamy cztery fazy al-
koholizmu:

Faza pierwsza to faza picia 
towarzyskiego, w której osoba 
sprawia sobie przyjemność, 
ma ochotę na kieliszek w gro-
nie znajomych, nie odmawia, 
gdy inni zapraszają i dobrze 
toleruje nawet dużą dawkę al-
koholu.

Faza druga to faza ostrze-
gawcza – na tym etapie choro-
by objawy bywają niespecyficz-
ne i są często bagatelizowane 
przez alkoholika i jego bliskich. 
Z fazą ostrzegawczą związane 
jest coraz częstsze sięganie po 
alkohol, który staje się nieod-
łącznym towarzyszem osoby 
uzależnionej. Na początku cho-
roby alkoholik nie musi się upi-

jać, często spożywa niewielkie 
ilości alkoholu, które pozwalają 
poprawić samopoczucie, oso-
ba szuka okazji do napicia się, 
sama inicjuje wypijanie tzw. 
„kolejek”, rozpoczęte picie co-
raz częściej kończy się „urwa-
nym filmem” i kacem, który le-
czy przez ponowne upijanie.

Trzecia faza to faza krytycz-
na – alkoholik pije coraz więcej 
i częściej, stopniowo skracając 
przerwy w piciu, pije ciągami 
przeplatanymi okresami absty-
nencji. Szuka usprawiedliwień 
i wymówek dla swojego postę-
powania, wyrzuty sumienia uci-
sza poprzez składanie przyrze-
czeń niepicia, podejmuje próby 
jak najdłuższego utrzymywania 
abstynencji. Na tym etapie cho-
roby picie spowodowane jest 
przymusem, a brak alkoholu w 
życiu codziennym jest niezwy-
kle trudny do zniesienia. Taka 
sytuacja powoduje konflikty w 
rodzinie, wzrasta agresja, alko-
holik nie dba o swój sposób od-
żywiania i wyglądu. Tolerancja 
alkoholu jest nadal duża.

Czwarta faza to faza chro-
niczna (faza przewlekła) – na 
tym etapie choroby pojawiają 
się długie ciągi alkoholowe, a 
abstynencji bardzo krótkie. Pi-
cie zaczyna się od rana, upija 
się w samotności, pojawia się 
spadek tolerancji na alkohol co 
prowadzi do utraty przytomno-
ści, wywołuje zaburzenia świa-
domości oraz utratę kontroli 
nad czynnościami fizjologicz-
nymi, osoba zaczyna pić tzw 
wynalazki np. denaturat. W tej 
fazie następuje rozpad rodziny, 

degradacja zawodowa i spo-
łeczna. Organizm alkoholika 
jest wyniszczony i zatruty alko-
holem. Jedynym celem w życiu 
staje się alkohol.

Alkohol wpływa w negatywny 
sposób na organizm:

obniża odporność, zwięk-• 
sza ryzyko zapalenia płuc 
i gruźlicy,
powoduje niewydolność • 
serca, niedokrwistość, 
podwyższa ciśnienie krwi, 
upośledza krzepnięcie 
krwi,
tworzą się wrzody i zapale-• 
nie błony śluzowej żołądka 
oraz zapalenie trzustki,
występuje marskość i no-• 
wotwór wątroby,
zachodzą zmiany w mózgu, • 
pojawiają się zaniki pamię-
ci, urojenia, nieracjonalne 
zachowania, przemoc, de-
presja, nerwowość,
występuje drżenie rąk i • 
palców, zaburzenia czucia, 
osłabienie mięśni,
na skórze pojawiają się • 
przebarwienia i rany oraz 
przedwczesne starzenie 
się skóry,
pojawiają się biegunki, • 
owrzodzenia jelit i krwa-
wienia.

Alkoholizm jest chorobą nie-
uleczalną, która może powró-
cić nawet po wielu latach abs-
tynencji.

Z tego względu tzw. trzeźwi 
alkoholicy powinni pamiętać o 
systematycznym korzystaniu 
ze wsparcia np. psychotera-
peuty, które pomagają wytrwać 
w trzeźwości. Alkoholizm moż-
na leczyć, jednak nie można się 
z niego całkowicie wyleczyć. 
Skuteczność leczenia zależna 
jest przede wszystkim od woli 
chorego, który musi świadomie 
poddać się terapii.

Tu zawsze uzyskasz pomoc 
w razie sytuacji problemowej:

Telefon Zaufania dla Ro-• 
dzin z problemem uzależ-
nienia – tel. (22) 844 44 70
Pomarańczowa Linia – tel. • 
801 140 068
Telefon zaufania dla dzieci • 
i młodzieży – tel. 116 111
Telefoniczna Pierwsza Po-• 
moc Psychologiczna – tel. 
(22) 425 98 48
Ogólnopolskie pogotowie • 
dla ofiar przemocy w rodzi-
nie „Niebieska Karta” – tel. 
800 120 002
Punkt Konsultacyjny w • 
Siewierzu – tel. (32) 67 
41 683, ul. Żwirki i Wigury 
26/1
Psychoterapeuta ds. uza-• 
leżnień w Punkcie Kon-
sultacyjnym w Siewierzu 
– ul. Żwirki i Wigury 26/1 w 
każdy wtorek od 13:00 do 
17:00
Psycholog w Punkcie Kon-• 
sultacyjnym w Siewierzu – 
ul. Żwirki i Wigury 26/1 (wg 
harmonogramu pracy
Gminna Komisja Roz-• 
wiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w 
Siewierzu – tel. (32) 649 
94 96, ul. Żwirki i Wigury 
16:
pon., śr., czw. w godz. 7:30 • 
do 15:30,
wt. w godz. 7:30-17:00,• 
pt. w godz. 7:30-14:00.• 

Nie daj się wciągnąć, nie 
bądź niewolnikiem alkoholu.

Wybieraj świadomie, wybierz 
zdrowie i życie.

Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narko-
manii w Siewierzu.

OPS w Siewierzu

INFORMACJE

uzależnienie od alkoholu – jak zdiaGnozować alkoholizm?
Choroba alkoholowa polega na utracie kontroli nad ilością 

spożywanego alkoholu. Jeśli nie podejmie się leczenia i nie 
utrzyma się abstynencji nadużywanie alkoholu postępuje i pro-
wadzi do rozwoju zarówno chorób somatycznych, jak i chorób 
psychicznych, a w rezultacie skraca życie o kilkanaście lat, a 
nawet prowadzi do śmierci.

z obrad Gminnej rady Seniorów
W dniu 9 czerwca obradowała Gminna Rada Seniorów.
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W ramach programu 16 senio-
rów naszej Gminy, po przepro-
wadzonym szkoleniu, otrzymało 
elektroniczne opaski monitorują-
ce stan zdrowia wraz z instrukcją 
użytkowania. Pierwsi seniorzy 
zostali objęci monitoringiem w 
ramach teleopieki już od czerw-
ca br.

Elektroniczna bransoletka, 
wyglądem przypominająca ze-
garek, posiada wbudowaną kar-
tę SIM, mikrofon i głośnik, dzię-
ki czemu pozwala nie tylko na 
swobodną rozmowę, a także za 
pomocą przycisku SOS łączy się 
z Centrum Teleopieki i uzyskuje 
niezwłoczną pomoc.

Oprócz tego opaska ma wbu-
dowany lokalizator GPS, poma-
gający namierzyć osobę potrze-

bującą pomocy. Posiada także 
specjalny detektor upadku – jeśli 
użytkownik upadnie, np. wskutek 
utraty przytomności opaska wy-
śle sygnał SOS a Centrum Tele-
opieki podejmie natychmiastowe 
działania.

Opaska w żaden sposób nie 
ogranicza codziennego funkcjo-
nowania jej użytkownika i nie 
inwigiluje jego poczynań. Rolą 
systemu, dzięki któremu funk-
cjonuje, jest wyłącznie funkcja 
pomocowa w czasie kryzysu 
zdrowotnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu informuje, że nadal 
trwa rekrutacja do programu. 
Zgłoszenia do programu odby-
wają się poprzez złożenie karty 
zgłoszenia, którą można pobrać 

w siedzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Siewierzu, ul. 
Żwirki i Wigury 16 lub ze strony 
internetowej www.siewierz.pl/
aktualnosci/11192-nabor-wnio-
skow-do-udzialu-w-programie-
ministerstwa-rodziny-i-polityki-

spolecznej.
Szczegółowe informacje na 

temat realizacji Programu można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32 67 41 683 lub 32 64 99 491.

OPS w Siewierzu

opaSki bezpieczeńStwa trafiły do Seniorów z Gminy Siewierz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje rządowy 

program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Opaski umożliwiają m.in. elektroniczne monitorowanie stanu zdrowia.

23 czerwca, w piękny sło-
neczny poranek wyruszyliśmy 
autokarem na dwudniową wy-
cieczkę do Łodzi i parku wod-
nego – SUNTAGO. Dzięki no-
wym trasom szybkiego ruchu, 
bezkolizyjnie dotarliśmy do celu.                                                                                    
W zmodernizowanych prze-
strzeniach Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa, w czasie demon-
strowania pracy maszyn włó-
kienniczych, przeżyliśmy niesa-
mowite chwile. Uzmysłowiliśmy 
sobie w jak trudnych warunkach 
pracowali ówcześni robotnicy. 
Mieliśmy dla nich ogromny sza-
cunek. Tuż obok budynków fa-
brycznych zwiedziliśmy Skansen 
Łódzkiej Architektury Drewnia-
nej, w którym przyjrzeliśmy się z 
bliska codziennemu życiu miesz-
kańców Łodzi i okolic w XIX i   
XX wieku. W czasie zwiedzania  
obudziły się w nas wspomnienia 
z pobytu w domu rodzinnym. Z 
rozrzewnieniem chodziliśmy po 
pomieszczeniach wśród mebli, 
sprzętów, urządzeń, które zna-
ne nam były w okresie naszego 
dzieciństwa i młodości. Zwie-
dziliśmy także Księży Młyn – 
kompleks fabryczny. Budynki, w 
których zamieszkiwały dawniej 
rodziny robotnicze zostały zre-
witalizowane. Ich  nowoczesne 
wnętrza, po wykupieniu, stają się 
własnością nowych nabywców.                                                                                       
W czasie wolnym odwiedziliśmy 

„Manufakturę” – największe w 
Polsce centrum handlowo – roz-
rywkowo – kulturalne w dawnym 
kompleksie fabrycznym Izraela 
Poznańskiego. Pod koniec dnia, 
pełni wrażeń, udaliśmy się do 
hotelu na obiadokolację. Ostat-
nim punktem podsumowującym 
ten dzień był spacer po ulicy 
Piotrkowskiej, najdłuższym dep-
taku w Polsce. W drugim dniu, 
po śniadaniu i wykwaterowaniu 
przejechaliśmy do parku wod-
nego SUNTAGO we Wręczy, 
z tropikalną roślinnością, z 32 
podgrzewanymi basenami, roz-
budowaną strefą relaksu, ponad 
30 wyjątkowymi zjeżdżalniami 
o łącznej długości 3,5 km, ba-
senem z falami, rwącą rzeką, z 
komfortowymi saunami i wieloma 
innymi atrakcjami. Po czterogo-
dzinnym relaksie w SUNTAGO 
z ogromnym apetytem zjedliśmy 
obiad, a następnie wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu.

W chwili redagowania tego 
materiału nasi Seniorzy korzy-
stają z następnego wypoczynku, 
przebywając   na dwutygodnio-
wych wczasach w przepięknej 
miejscowości Kudowa Zdrój.
Atrakcje Kanału Gliwickiego
W dniu 27 maja br. Oddział 

Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Siewierzu zorganizował 
jednodniową  wycieczkę, której 

celem były atrakcje Kanału Gli-
wickiego.

Zanim dotarliśmy do kanału, 
odwiedzilismy bardzo ciekawe 
miejsce – Pławnowice, aby zo-
baczyć  tam malowniczy Zespół 
Pałacowo-Parkowy. Pławnowice 
to mała miejscowość położona 
na północny zachód od Gliwic. 
Jej historia sięga 1317 roku, 
ale jej swietność przypada na 
lata późniejsze, a szczególnie 
1882-1885, kiedy to powstaje 
wspaniały pałac z kamienia i 
czerwonej cegły. Dach budowli 
zdobią liczne wieże, wieżyczki i 
iglice. Cały pałac otoczony jest 
pięknym parkiem. Bylismy za-
chwyceni zarówno wnętrzem, 
jak i otoczeniem zwiedzanego 
obiektu.

Po tych estetycznych prze-
życiach wyruszyliśmy w dalszą 
podróż, aby zobaczyć atrakcje 
Kanału Gliwickiego. Jest to dro-
ga wodna łącząca Odrę z Gli-
wicami w Górnośląskim Okregu 
Przemysłowym. 

Rejs rozpoczeliśmy na przysta-
ni turystycznej „Marina” w Porcie 
Gliwice. Od  kapitana – przewod-
nika statku turystycznego, do-
wiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy o kanale, który posiada 6 
śluz. Mieliśmy okazję przekonać 
się jak one działają.Różnica po-
ziomów wody na kanale wynosi 
43,6 m, maksymalna głębokość 
to 3,5 m a długość to 40,6 km. 
Kanał ten powstał jeszcze przed 
wojną, w latach 1935- 1939. 

W czasie rejsu mijaliśmy kolo-
nię kormoranów. Podziwialiśmy 
również czaple, kaczki a przede 
wszystkim bujną, soczystą i dzi-
ką roslinność. Po przeszło trzy-
godzinnym rejsie wróciliśmy do 
Gliwic, aby po smacznym, obfi-
tym obiedzie pospacerować po 
Rynku i kilku ulicach tego miasta.
Pełni wrażeń i zadowoleni wróci-
liśmy do Siewierza.

Lidia Zaremba
Krystyna Korusiewicz

PZERiI w Siewierzu

Seniorzy z Siewierza zwiedzali łódź i atrakcje kanału GliwickieGo
Dokładnie sześć lat temu zwiedziliśmy Łódź – stolicę włókien-

nictwa. W tym roku powróciliśmy tam, aby kontynuować pozna-
wanie tego miasta. Urzekło nas ono swym bogactwem dawnej i 
nowoczesnej architektury.

Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.
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Dochód netto na członka ro-
dziny z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku nie może 
być wyższy niż kwota 600 zł.

Za dochód rodziny uważa 
się sumę miesięcznych przy-
chodów z miesiąca poprzedza-
jącego złożenie wniosku, lub 
w przypadku utraty dochodu 
z miesiąca, w którym wniosek 
został złożony, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, po-
mniejszoną o:

wysokość potrąconej za-• 
liczki na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie • 
zdrowotne oraz społecz-
ne określone w odrębnych 
przepisach;
kwotę alimentów świadczo-• 
nych na rzecz innych osób;  
opłacaną miesięczną skład-• 
kę KRUS.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 
ze zm.) pomoc materialna przy-
sługuje:

1) uczniom szkół publicznych, 
niepublicznych i niepublicznych 
szkół artystycznych o uprawnie-
niach publicznych szkół arty-
stycznych słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecznych 
– do czasu ukończenia kształ-
cenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicz-
nych i niepublicznych ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych 
– do czasu ukończenia realiza-
cji obowiązku nauki.

Wnioski w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2022/2023 będą 
wydawane w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Siewierzu od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Ośrodka.

Wypełnione kompletne wnio-
ski wraz z załączonymi doku-
mentami będą przyjmowane 
od dnia 1 września do dnia 15 
września 2022 r. danego roku 
szkolnego, a w przypadku 
uczniów i słuchaczy szkół, w 
których zajęcia  dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają 
się w pierwszym, powszednim 
dniu lutego - do dnia 15 lutego 
danego roku szkolnego; słu-

chaczy kolegiów pracowników 
służb społecznych w terminie - 
do dnia 15 października danego 
roku szkolnego.

Stypendium szkolne może 
być udzielone w następującej 
formie:

całkowitego lub częściowe-• 
go pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zaję-
cia realizowane w szkołach 
w ramach planu nauczania, 
a także w zajęciach edu-
kacyjnych realizowanych 
poza szkołą;
pomocy rzeczowej o cha-• 
rakterze edukacyjnym, w 
tym w szczególności zaku-
pu podręczników. 

Stypendium szkolne przy-
znawane jest na rok szkolny 
2022/2023 i wypłacane za dwa 
okresy rozliczeniowe:

od września do grudnia • 
2022 r.
od stycznia do czerwca • 
2023 r.

Refundacja wydatków nastą-
pi po przedłożeniu faktur, ra-
chunków lub innych imiennych 
dowodów wpłaty wystawionych 
na wnioskodawcę lub pełno-
letniego ucznia do wysokości 
przyznanego stypendium w da-
nym okresie rozliczeniowym.

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE 
KOPIE DOWODÓW PŁATNO-
ŚCI.

Wydatki związane ze zbio-
rowymi wyjazdami (zielona 
szkoła, wycieczka szkolna, wyj-
ście do kina itp.) należy udoku-
mentować na podstawie kopii 
zbiorczych faktur z określeniem 
kosztu jaki poniósł uczeń po-
twierdzone przez szkołę, lub 
zaświadczenia wystawionego 
przez szkołę z określeniem 
kosztu poniesionego przez 
ucznia oraz daty wyjścia/wyjaz-
du.

Przeznaczenie stypendium 
szkolnego:

Stypendium szkolne ma na 
celu pomoc uczniowi w dostę-
pie do edukacji, wyrównywa-
niu jego szans edukacyjnych. 
Stypendium szkolne może być 
przeznaczone na dodatkowe 
zajęcia oraz pomoc rzeczową                  
o charakterze edukacyjnym.

Przykładowe wydatki kwa-
lifikowane do stypendium 
szkolnego:

podręczniki• 
słowniki, encyklopedie, atla-• 
sy, tablice matematyczne
lektury szkolne lub inne • 
edukacyjne, edukacyjne 
programy komputerowe
artykuły szkolne: (piśmien-• 
nicze, papiernicze, biurowe 
np. zeszyty, piórniki, bloki 
rysunkowe, flamastry, kred-
ki, pędzle, farby, kleje, tem-
perówki, kalkulator, ołówki, 
długopisy, pióra, plastelina, 
modelina i inne przybory 
związane z zajęciami szkol-
nymi), tornister, torba lub 
plecak szkolny
strój gimnastyczny na zaję-• 
cia wychowania fizycznego, 
tj: odzież sportowa (dres 
sportowy (bluza sportowa, 
spodnie sportowe, spoden-
ki gimnastyczne, koszul-
ka gimnastyczna, getry), 
obuwie sportowe (obuwie 
lekkie typy: tenisówki, ha-
lówki, trampki, adidasy), na 
basen: strój kąpielowy, cze-
pek, klapki na basen, itp.
sprzęt komputerowy wyko-• 
rzystywany w procesie edu-
kacyjnym ucznia np. laptop, 
komputer stacjonarny + mo-
nitor + klawiatura, drukarka 
lub inne urządzenie wie-
lofunkcyjne niezbędne do 
właściwego wykorzystania 
sprzętu komputerowego
biurko do nauki, krzesło do • 
biurka, lampka na biurko
płatne zajęcia pozalekcyjne • 
o charakterze edukacyj-
nym, rozwojowym: korepe-
tycje, kursy nauki języków 
obcych, informatyki, zajęcia 
sportowe, nauka tańca, na-
uka gry na instrumentach 
muzycznych, zajęcia na ba-
senie itp.
zwrot kosztów dojazdu do • 

szkół poza miejscem za-
mieszkania   zakwaterowa-
nie w internacie, bursie lub 
stancji
wydatki związane ze zbio-• 
rowymi wyjazdami na wy-
cieczkę szkolną, „zieloną 
szkołę”, wyjścia do kina, 
teatru, itp.
inne związane z procesem • 
edukacyjnym ucznia.

Rodzice ucznia otrzymują-
cego stypendium szkolne są 
zobowiązani niezwłocznie po-
wiadomić organ, który przyznał 
stypendium, o ustaniu przyczyn, 
które stanowiły podstawę przy-
znania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu niena-
leżnie pobranego stypendium 
szkolnego podlegają ściągnię-
ciu w trybie przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY może 
być przyznany niezależnie od 
otrzymywanego stypendium w 
przypadku zaistnienia zdarzenia 
losowego powodującego przej-
ściowo trudną sytuację material-
ną ucznia – przykładowo: nagła 
choroba, śmierć, kradzież, po-
żar lub inne zdarzenie nadzwy-
czajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w 
terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od wystąpienia zda-
rzenia losowego. 

Do wniosku o zasiłek szkolny 
należy dołączyć dokumenty po-
twierdzające zaistnienie zdarze-
nia losowego.

Więcej informacji dotyczących 
stypendium i zasiłku szkolnego 
można uzyskać w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Siewierzu w 
godzinach:

poniedziałek, środa,  • 
czwartek: 07:30 – 15:30,
wtorek: 07:30 – 17:00,• 
piątek: 07:30 – 14:00.• 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siewierzu

Stypendium Szkolne na rok Szkolny 2022/2023
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykony-
wania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, rodzina niepełna.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
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Głównym celem przedsię-
wzięcia jest popularyzacja 
twórczości pisarza, rozbudze-
nie zainteresowań literackich, 
kształcenie wyobraźni oraz 
rozwijanie postaw twórczych. 
Od lat konkurs cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród 
szkół z terenu województwa 
śląskiego. Do tegorocznej 
edycji przystąpiło 59 uczest-
ników w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniowie klas IV 
– VI, VII – VIII  szkół podsta-
wowych  oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. 

31 maja jury konkursowe 
w składzie: P. Monika Paliga-
Bańka, P. Aleksandra Buła 
oraz P. Paweł Korusiewicz, po 
dogłębnej analizie formalnej i 
merytorycznej prac zgłoszo-
nych na konkurs, wyłoniło na-
stępujących laureatów:

W kategorii – praca literacka 
kl. IV-VI: Temat pracy: „A mała, 
podobna do ślicznego obrazka 
Nel podniosła swe zielonawe 
oczy…”. Wyobraź sobie, że 
od wydarzeń w powieści „W 
pustyni i w puszczy” minęło 
dwadzieścia lat, Ty jesteś re-
porterką/reporterem i przepro-
wadzasz wywiad z bohaterką: 

I miejsce - Franciszek Ol-
szewski (Prywatna Szkoła 
Podstawowa w Sosnowcu 
„Akademia Młodych”); II miej-
sce - Róża Mroczko (Szkoła 
Podstawowa nr 1 im.  A. Mic-
kiewicza w Myszkowie); III 
miejsce ex aequo - Hanna Le-
nartowicz (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im.  Księstwa Siewier-
skiego w Siewierzu); Weronika 
Kozłowska (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojkowicach 
Kościelnych).

W kategorii – praca literac-
ka kl. VII-VIII: Temat pracy: 
„Czy literatura i sztuka może 
wzbogacić naszą wiedzę  o 
przeszłości? Napisz rozpraw-
kę, w której przedstawisz swo-
je stanowisko i je uzasadnisz. 
Odwołaj się do powieści H. 
Sienkiewicza „Quo vadis”, in-
nego utworu pisarza oraz wy-
branego tekstu kultury.

I miejsce - Arkadiusz Fatyga 
(Prywatna Szkoła Podstawo-
wa nr 5 „Twoja Przyszłość” w 
Sosnowcu); II miejsce - Alicja 
Głowacka (Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Księstwa Sie-
wierskiego w Siewierzu); III 
miejsce - Weronika Badiura 
(Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Przeczycach).
W kategorii – uczniowie klas 

IV-VI szkoły podstawowej; pra-
ca plastyczna: Temat pracy: 
Zaprojektuj okładkę do „Prze-
wodnika po Afryce” autorstwa 
Nel Rawlison.

I miejsce - Szymon Maślan-
ka (Szkoła Podstawowa w Bru-
dzowicach); II miejsce - Magda 
Jarecka (Szkoła Podstawowa 
im.  H. Sienkiewicza w Żelisła-
wicach); III miejsce ex aequo 
- Zuzanna Galas (Szkoła Pod-
stawowa nr 7 w Zawierciu); 
Zuzanna Gębarowska (Szkoła 
Podstawowa nr 45 im. Janu-
sza Korczaka w Sosnowcu).

W kategorii – uczniowie klas 
VII-VIII szkoły podstawowej; 
praca komputerowa: Temat 

pracy: „Nasz nowy Rzym” Wy-
bierz dowolnego bohatera z 
powieści „Quo vadis?” i zapro-
jektuj dla niego wnętrze (dom 
lub pokój):

I miejsce - Nikola Gruszka 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Porębie); II miejsce - Eleono-
ra Wójcik (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 6 im. F. Cho-
pina w Dąbrowie Górniczej); III 
miejsce ex aequo - Oliver Hunt 
(Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza w Żelisławicach); 
Paweł Bielawski (Szkoła Pod-
stawowa im. H. Sienkiewicza 
w Żelisławicach); Maksymilian 
Kowalczyk (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. A. Mickiewicza w 
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c.d. na str. 12

Wakacje w naszej gminie 
rozpoczęło 1135 uczniów szkół 
podstawowych (w tym 183 ab-
solwentów klas VIII) oraz 457 
przedszkolaków. Miniony rok był 
okresem pełnym wyzwań zwią-
zanych z prowadzeniem nauki 
w trybie zdalnym w I semestrze 
oraz przyjmowaniem uchodź-
ców z Ukrainy do polskich szkół 
w II semestrze, z których bieżą-
cy rok szkolny w naszych szko-
łach zakończyło 79 uczniów.

- Jako władze samorządowe 
Gminy Siewierz na różne spo-
soby wspieramy działalność 
oświatową. Jednym z nich jest 
realizacja dodatkowych pro-
jektów dofinansowanych ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Od dwóch 
lat wszystkie szkoły w Gminie 
Siewierz realizują projekt pn: 
Kompetencje kluczowe, metoda 
eksperymentu oraz indywidu-
alizacja pracy z uczniem drogą 

edukacyjnej przygody uczniów 
z terenu Gminy Siewierz, w 
ramach którego odbywa się 
szereg zajęć rozwijających i 
specjalistycznych, przyczynia-
jących się do lepszego rozwo-
ju młodego pokolenia. Cieszy 
mnie niezmiernie, że wszystkie 
te działania przekładają się na 
sukcesy uczniów z naszej Gmi-
ny oraz bardzo wysokie wyniki 
osiągane podczas sprawdzia-
nów, olimpiad i egzaminów ze-
wnętrznych. Nasze działania to 
również nieustanne inwestowa-
nie w infrastrukturę szkolną. W 
tym roku przygotowany zosta-
nie m.in. projekt budowy krytej 
pływalni sportowo-rekreacyjnej 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Siewierzu, z którego kiedyś 
będą mogli korzystać nie tylko 
uczniowie, ale i wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy - zwrócił się 
w okolicznościowym liście skie-
rowanym do całej społeczności 

szkolnej Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Siewierz Zdzisław Banaś.

Burmistrz dziękował na-
uczycielom, pracownikom ob-
sługi i administracji, rodzicom 
i uczniom zgromadzonym w 
Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Siewierzu za pracę, wysiłek i 
wszystkie przedsięwzięcia na 
rzecz oświaty i edukacji w Gmi-
nie Siewierz w kolejnym roku 
szkolnym, życząc wszystkim 

beztroskiego wypoczynku pod-
czas przerwy wakacyjnej. Po-
dziękowania i życzenia złożyli 
również obecni na uroczystości 
goście: Wicestarosta Będziński 
Dariusz Waluszczyk, Komen-
dant Komisariatu Policji w Sie-
wierzu Rafał Bański oraz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Orłowska-Hirsa.

Red.

zakończenie roku SzkolneGo 2021/2022 w Gminie Siewierz
W dniu 24 czerwca 2022 r. we wszystkich placówkach szkol-

nych prowadzonych przez Gminę Siewierz odbyły się uroczy-
stości zakończenia i podsumowania roku szkolnego 2021/2022.

Najlepsi absolwenci SP Nr 1 w Siewierzu wpisali się do pamiątkowej księgi.

wojewódzki konkurS o życiu i twórczoŚci henryka Sienkiewicza
W dniu 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Żelislawicach 

odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i 
Twórczości Henryka Sienkiewicza. 

Nagrody laureatom konkursu wręczał Burmistrz Zdzisław Banaś.
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Ku naszemu zadowoleniu 
uroczystość uświetniło swoją 
obecnością wielu gości na czele 
z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisławem Banasiem 
i Zastępcą Burmistrza Damia-
nem Dawczyńskim. 

Wspólnym wysiłkiem całej 
społeczności szkolnej - uczniów, 
rodziców, przyjaciół z Ukrainy 
oraz nauczycieli - stworzyliśmy 
atmosferę dobrej zabawy. Dzie-
ci podczas występów artystycz-
nych pokazały swoje talenty ak-
torskie, taneczne i wokalne. 

Zebrani goście gromkimi bra-
wami nagradzali młodych arty-
stów. W drugiej części uroczy-
stości nasze podniebienia mogły 
się delektować pysznościami 
przygotowanymi przez rodziców, 
a konkursy i zabawy uatrakcyj-
niały razem spędzany czas.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości i zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji na stronie 
internetowej szkoły i Facebooku.

Urszula Szymiec
SP Nr 2 w Siewierzu

piknik rodzinny w Szkole podStawowej nr 2 w Siewierzu
„W rodzinie siła” - pod takim hasłem 3 czerwca 2022 roku od-

był się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu długo oczekiwa-
ny piknik rodzinny. 

Myszkowie).
W kategorii – uczniowie klas 

szkoły ponadpodstawowej; 
praca komputerowa: Temat 
pracy: „Nasz nowy Rzym” Wy-
bierz dowolnego bohatera z 
powieści „Quo vadis?” i zapro-
jektuj dla niego wnętrze (dom 
lub pokój):

I miejsce - Paulina Kacz-
marek (Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych 
im. Jana Pawła II w Siewierzu); 
II miejsce - Wiktoria Matyja 
(Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych im. Jana 
Pawła II  w Siewierzu); III miej-
sce - Patryk Gruszka (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych im. Jana Pawła 
II w Siewierzu).

Tegoroczna finałowa uro-
czystość zorganizowana zo-
stała w siedzibie organizatora 
konkursu. Wśród obecnych 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz P. Zdzisław Banaś, 
zastępca Burmistrza P. Da-
mian Dawczyński, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Sie-
wierzu P. Barbara Bochenek, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Będzińskiego P. Jan 
Mucha, Radna Rady Miej-
skiej w Siewierzu oraz Sołtys 
Sołectwa Żelisławice P. Alicja 
Bieniek,Sołtys Sołectwa Le-
śniaki P. Zofia Machura, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
ZSP w Żelisławicach P. Sylwia 
Gruszka, jurorzy, laureaci oraz 
ich opiekunowie. W pierwszej 
części podsumowania laureaci 
uczestniczyli w warsztatach 

plastyczno-literackich prze-
prowadzonych przez P. Mo-
nikę Paligę-Bańkę, a przybyli 
goście i opiekunowie obejrzeli 
wystawę zgromadzonych w 
placówce dzieł pisarza, wysta-
wę nadesłanych prac plastycz-
nych oraz prezentacje prac 
komputerowych wyróżnionych 
przez jury. W drugiej części 
Gali wyróżnieni uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez 
samorząd Miasta i Gminy Sie-
wierz, Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Będzińskiego P. 
Jana Muchę oraz PW. PRO-
MAG. Laureatom gratulował 
i nagrody wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz, Pan 
Zdzisław Banaś.

Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Żelisławi-

cach składa serdeczne po-
dziękowania dla: Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz Pana 
Zdzisława Banasia za corocz-
ne wsparcie udzielane pod-
czas organizacji konkursu, 
sponsorów:  Pana Piotra Wo-
sinka - Prezesa P.W. „PRO-
MAG” Sp. z o.o.,  Pana Jana 
Muchy- Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Będziń-
skiego, Rady Rodziców ZSP 
w Żelisławicach, opiekunów 
uczestników konkursu za 
udział w przygotowaniu i re-
alizacji przedsięwzięcia, jakim 
była ta uroczystość, członków 
jury i organizatorów.

Wszystkim laureatom i na-
uczycielom gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów.

Aleksandra Buła
ZSP w Żelisławicach

c.d. ze str. 11 „Wojewódzki...”

Na wszystkie dzieci czekał 
szereg atrakcji: dmuchańce, 
skręcane balony, malowanie 
twarzy, kolorowe warkoczyki, 
animacje i gry z nagrodami. Nie 
zabrakło uwielbianej waty cukro-
wej i popcornu. Rodzice mogli 
zakupić także burgery, kiełbaski 
oraz domowe wypieki.

W festynie uczestniczyła nie 
tylko społeczność przedszkol-
na, ale również dzieci i młodzież 
z całej gminy Siewierz. Wśród 
licznie zgromadzonych gości 
obecni byli: Burmistrz Miasta i 
Gminy Siewierz Zdzisław Ba-
naś, Wicestarosta Będziński 
Dariusz Waluszczyk oraz Poseł 
na Sejm RP Rafał Adamczyk.

Było to pierwsze takie duże 
wydarzenie w placówce od 
czasu pandemii koronawirusa. 
Festyn rozpoczęła Dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola w Siewie-
rzu, pani Joanna Kupczyk, która 
powitała wszystkich przybyłych i 
zaprosiła na występ artystyczny 
przedszkolaków. Dzieci z dwóch 
najstarszych grup zaprezento-
wały się w tańcach. Dzieci 5-6-
letnie przebrane za pszczółki 
zatańczyły „Taniec Pszczółki 
Mai”, a dzieci 6-letnie w koloro-
wych strojach wykonały „Taniec 
Przyjaźni”. Następnie wszystkie 
dzieci uczęszczające do siewier-
skiego przedszkola zaśpiewały 
piosenki z repertuaru dziecię-

cego. Część artystyczną zwień-
czył barwny korowód, w którym 
uczestniczyły wszystkie przed-
szkolaki wraz z nauczycielami. 
Każde dziecko trzymało w ręce 
barwny wiatrak. Po części arty-
stycznej głos zabrali zaproszeni 

goście. Następnie rozpoczęła się 
rodzinna zabawa. Zabawa pod-
czas festynu trwała wiele godzin, 
a uśmiech z twarzy dzieci nie 
znikał ani na chwilę.

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

feStyn rodzinny w publicznym przedSzkolu w Siewierzu
W piątek 10 czerwca w Przedszkolu Publicznym w Siewierzu 

odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Rodzi-
ców. Imprezę rozpoczęły występy artystyczne wszystkich grup 
przedszkolaków przygotowanych przez swoich wychowawców. 

Wszystkie grupy przedszkolne przygotowały okolicznościowy występ.

Piknik odbył się pod hasłem „W rodzinie siła”.
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Na obiektach rekreacyjno-
sportowych zlokalizowanych 
przy remizie OSP Leśniaki na 
dzieci czekały dmuchane tram-
poliny i zjeżdżalnie, pokaz iluzji, 
tor gokartowy, a także zabawy 
z animatorami czy malowanie 
twarzy. W programie Sportowe-
go Dnia Dziecka nie mogło za-
braknąć konkursów i sportowej 
rywalizacji, promującej aktyw-
ność ruchową i zdrowy, wolny 
od używek styl życia, dlatego 
też organizatorzy zaplanowali 
kilka konkursów i konkurencji 
sportowych z podziałem na 
grupy wiekowe. 

Zorganizowany został również 
konkurs plastyczny pt. „W zdro-
wym ciele zdrowy duch. Stop 
używkom”.

Na zakończenie Sportowego 
Dnia Dziecka Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz Zdzisław Ba-
naś wręczył nagrody laureatom 
wszystkich konkursów zorgani-
zowanych tego dnia.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Leśniaki wraz 
z sołtysem Zofią Machurą oraz 
jednostką OSP Leśniaki.

Red.

Xi Sportowy dzień dziecka w leŚniakach
W sobotę 4 czerwca w Leśniakach po raz jedenasty społecz-

ność sołectwa na sportowo świętowała Dzień Dziecka. Z tej oka-
zji zorganizowano dla najmłodszych szereg atrakcji.

Laureaci konkursów otrzymali zasłużone nagrody oraz upominki.

Z okazji obchodów 155-lecia 
Powiatu Będzińskiego, wczoraj 
na Zamku w Siewierzu odbył 
się pierwszy z trzech zamko-
wych biegów. Już od wcze-
snych godzin porannych, po-
nad 500 entuzjastów biegania 
oraz nordic walking pobrało 
bezpłatne pakiety startowe, 
potrzebne do wzięcia udziału 
w biegu. Trasa w postaci pętli 
pokonywanej dwukrotnie, była 
wyznaczona w malowniczych 
okolicznościach przyrody w 
otoczeniu Zamku Siewierskie-
go oraz ścieżek leśnych i wy-
niosła łącznie około 4 km. Po 
zakończonym biegu Starosta 
Będziński Sebastian Szaleniec 
wraz Wicestarostą Będzińskim 
Dariuszem Waluszczykiem, 
Etatowym Członkiem Zarządu 
Powiatu Adamem Szydłow-
skim, Burmistrzem Miasta i 
Gminy Siewierz Zdzisławem 
Banasiem i Zastępcą Burmi-
strza Miasta i Gminy Siewierz 
Damianem Dawczyńskim wrę-
czyli każdemu z uczestników, 
który dotarł do mety, pamiąt-
kowy medal. W połączeniu z 
dwoma medalami, które będzie 
można zdobyć już podczas 
biegów w Sławkowie i Będzi-
nie stworzy on okazały tryptyk. 
Następnie zawodnicy biegów 
i nordic walking, którzy byli 
najszybsi stanęli na podium, 
gdzie zostały im wręczone pu-
chary i atrakcyjne nagrody. Po 
wyczerpującym biegu wszy-
scy uczestnicy mogli liczyć na 
pyszny, regenerujący posiłek.

- Dzisiejszy bieg został zor-
ganizowany z myślą o miesz-
kańcach naszego Powiatu. Bieg 
Trzech Zamków, był doskonałą 
okazja do spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu i świetnej 
zabawy. Bardzo cieszę się, że 
aż tyle osób poczuło ducha 
sportowej rywalizacji. Zachęcam 
wszystkich do dalszego huczne-
go świętowania obchodów 155- 
lecia Powiatu Będzińskiego w 
zdrowej, sportowej formie - po-
wiedział Starosta.

Ponadto w Biegu Trzech Zam-
ków udział wzięli: Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Rafał 
Adamczyk, Wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu Będzińskiego 
Ewa Bierońska, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Będziń-
skiego Jan Mucha, Radna Rady 
Powiatu Będzińskiego Monika 
Pawłowska-Dyszy, Radna Rady 
Powiatu Będzińskiego Anna 
Pawęzowska, Radny Rady Po-
wiatu Będzińskiego Przemysław 
Krasoń, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz 
Spera

Dodatkowo Starosta Będziń-
ski Sebastian Szaleniec przeka-
zał Komendantowi Powiatowej 
Policji w Będzinie insp. Arkadiu-
szowi Więckowi pomoce dydak-
tyczne w postaci autochodzików, 
które pomogą przygotować naj-
młodsze dzieci do samodzielno-
ści w ruchu drogowym. Zestaw 
zawiera 4 pojazdy: policja, straż 
pożarna, samochód osobowy i 
autobus. Dodatkowo są do nie-

go dołączone dwie maty edu-
kacyjne z ulicą i przejściem dla 
pieszych oraz znaki drogowe i 
sygnalizatory świetlne dla kie-
rowców i pieszych. Miasteczko 
drogowe będzie wykorzystywa-
ne przez Powiatową Policję w 
czasie zajęć z dziećmi zarówno 
w salach jak i terenie.

Nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych mieszkańców 
Powiatu. Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki w 
Siewierzu było odpowiedzialne 
za przygotowanie rozmaitych 
atrakcji dla dzieci m.in. biegu 
w którym mogli wziąć udział 
mali sportowcy. Najmłodsi mo-
gli skorzystać również z atrakcji 
przygotowanych przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych im. Jana Pawła 
II w Siewierzu, które przygo-
towało dla dzieciaków zajęcia 
z animatorami. Dzieci mogły 
wziąć udział w konkursie malo-
wania kredą na chodniku czy w 
zajęciach z zumby. Dla rodzin 
została przygotowana terenowa 
gra miejska z nagrodami. Swo-

ją wiedzę ekologiczną można 
było zweryfikować biorąc udział 
w Kole Fortuny z nagrodami 
przygotowanymi przez Wydział 
Środowiska i Leśnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Będzinie. 
W sprawnym przebiegu imprezy 
pomogli również uczniowie z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych im. Jana Pawła 
II w Siewierzu Nad bezpieczeń-
stwem wszystkich uczestników 
czuwali Strażacy z OSP z Gołu-
chowic. Ponadto swoje stoiska  
przygotowały: Fundacja Pełni 
Mocy do Pomocy, Oriflame Pa-
trycja Kurowska, Centrum den-
tystyczne Promedica oraz Agata 
Rynk - Psychodietetyka Zielone 
Pastwiska.

Przypominamy, że kolejny 
bieg odbędzie się już 4 września 
w Sławkowie, a ostatni podsu-
mowujący bieg wystartuje 9 paź-
dziernika w Będzinie.

Zapraszamy! Zdobądź 
wszystkie trzy medale i połącz je 
w niepowtarzalną całość!

za: www.powiat.bedzin.pl

bieG trzech zamków - bieGowa triada wyStartowała w Siewierzu
W niedzielę 12 czerwca w Siewierzu odbył się Bieg Trzech 

Zamków - pierwszy z biegowej triady przygotowanej przez 
Powiat Będziński.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.
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Obsypany nagrodami film 
dokumentalny opowiada o wy-
prawie Canoandes79, podczas 
której ekipa studentów z Polski 
jako pierwsza na świecie po-
konała kajakami uznawany za 
najgłębszy kanion na Ziemi - Ka-
nion Colca w Peru. W wyprawie 
wzięli udział: Andrzej Piętowski 
(kierownik), Jacek Bogucki, Zbi-
gniew Bzdak, Piotr Chmieliński, 
Stefan Danielski, Krzysztof Kra-

śniewski i Jerzy Majcherczyk.
„Godspeed, los Polacos!” po-

kazuje nie tylko podróż po rze-
kach obu Ameryk, ale także po-
lityczne tło wyprawy i późniejsze 
losy kajakarzy, którzy aktywnie 
zamanifestowali swój sprzeciw 
wobec poczynań ówczesnych 
władz polskich.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

film z jerzym majcherczykiem
21 czerwca odbyło się spotkanie z Jerzym Majcherczykiem, 

podróżnikiem i odkrywcą Kanionu Colca. Podczas spotkania 
miała miejsce projekcja filmu „Godspeed, los Polacos!”.

W programie znalazły się wy-
stępy solistów: Kariny Sornik, 
Grzegorza Węglarza oraz Karo-
la Hadrycha. Publiczność mogła 
usłyszeć utwory takie jak: „Tole-
rancja”, „Natalie”, czy „Przyjacie-
le po to są”. Utwór z repertuaru 
Majki Jeżowskiej pt. „Rytm i me-
lodia” zaprezentowała również 
dobrze znana publiczności sied-
mioletnia Hania Brzozowska. 

Na scenie wystąpili także pod-
opieczni stowarzyszenia, którzy 
zaprezentowali zgromadzonym 
przygotowaną na tę okoliczność 
piosenkę pt. „100” z repertuaru 
zespołu Sound’n’Grace. 

Części artystycznej koncertu 
towarzyszyła wystawa fotografii 
Patrycji Dróżdż-Brdąkały pt. „Na-
sze rodziny w obiektywie”.

Tradycją jest, że w trakcie kon-
certu wręczane są statuetki Anio-
łów, które przyznawane są za 
„Anielską Pomoc na rzecz Sto-
warzyszenia Bank Życzliwych 
Serc”. Nagrody te otrzymują oso-
by i instytucje, które w poprzed-

nim roku najaktywniej wspierały 
działalność stowarzyszenia. Te-
gorocznymi laureatami statuetek 
zostali: Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Będzińskiego Jan Mucha oraz 
firma Air Products. 

- Jako Burmistrz, mam świa-
domość jakie są potrzeby stowa-
rzyszenia, dlatego staramy się 
wspierać i przekazywać środki 
na waszą działalność. Organiza-
cja ma dzisiaj bardzo dobre wa-
runki do realizacji swoich zadań, 
wykorzystuje utworzone w nowej 
siedzibie sale terapeutyczne 
oraz organizuje szereg zajęć dla 
podopiecznych. Dziękuję za za-
angażowanie wszystkim człon-
kom. Jestem dumny z waszej 
aktywności i przedsiębiorczości 
- nawet w tych trudnych czasach 
potraficie realizować swoje za-
dania - dziękował za wyróżnienie 
Burmistrz Zdzisław Banaś.

Poseł na Sejm RP Barbara Dol-
niak przekazała swoje gratulacje 

uhonorowanym statuetkami, jak 
również podziękowała ze sceny 
wspierającym stowarzyszenie za 
wszelkie gesty pomocy.

Specjalne podziękowania 
otrzymała również Pani Irena 
Kmiecik, wieloletni pedagog oraz 
przyjaciel stowarzyszenia, która 
od lat pomaga w przygotowa-
niach kolejnych koncertów cha-
rytatywnych.

Ostatnią część wydarzenia 
stanowiła licytacja charytatywna 
rękodzieła, na którą przekazano 
kilkanaście unikatowych przed-
miotów i zestawów. Prowadzono 
również zbiórkę do puszek.

W przygotowaniu licytacji i kon-
certu pomagali uczniowie ZSOiT 
im. Jana Pawła II w Siewierzu.

Całkowity dochód z koncer-
tu charytatywnego zostanie w 
całości przekazany na rzecz 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Bank Życzliwych Serc.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują darczyńcom, sponso-
rom oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy w tym szcze-
gólnym dniu, jak również przez 
cały rok wspierają działalność 
stowarzyszenia!

Red.

koncert charytatywny „…bo miłoŚć wSzyStko zwycięży” 
W niedzielę 12 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-

Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu od-
był się charytatywny koncert na rzecz podopiecznych Stowarzy-
szenia „Bank Życzliwych Serc”. Tegoroczny koncert miał tytuł 
„…bo miłość wszystko zwycięży”.

Dochód z koncertu i przeprowadzonych licytacji wyniósł 13.320 złotych.

Trasy, które zostały przygoto-
wane to:

Sportowa Gra Miejska, 10 – • 
15 km, kategorie: rodzinna i 
dorosła,
trasy piesze: 25 i 50 km – • 
Puchar Polski,
trasy rowerowe: 50 i 100 • 
km,
rajdy przygodowe: 70 i 150 • 
km (marsz/bieg, rower i ka-
jak).

Zapisy wystartowały w po-
niedziałek 27 czerwca. Przez 
pierwsze trzy dni promocyjne 
ceny opłaty wpisowej. W ramach 
opłaty: dwa noclegi w warunkach 
turystycznych, ciepły posiłek na 
mecie, bufet w bazie i na wybra-
nych trasach, wspaniała atmos-
fera zawodów i wiele więcej.

Zapisy na: www.silesiarace.pl

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

trwają zapiSy do zawodów „SileSia race” w Siewierzu
Serdecznie zapraszamy na jesienną edycję zawodów - Silesia 

Race w sobotę 24 września w Siewierzu! Zapisy wystartowały w 
poniedziałek 27 czerwca.

spORt / kultuRA
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Zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem i gromadzą 
zarówno dzieci w wieku przed-
szkolnym jak i młodzież ze szkół 
podstawowych i licealnych. Pod-
czas koncertu, wokalne występy 
uświetnił swoją grą na gitarze 
elektrycznej Kacper Musiałek 
- uczeń siewierskiego Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych oraz Yuliia Holo-
vko uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Siewierzu, która 
swoim talentem tanecznym zde-
cydowanie urozmaiciła przebieg 
koncertu.

Występujący młodzi artyści 
zaprezentowali polskie oraz za-
graniczne piosenki o zróżnico-

wanym przekroju tematycznym. 
Nie zabrakło również piosenek 
nawiązujących do zbliżających 
się wielkimi krokami wakacji. 
Wyjątkowym momentem kon-
certu była piosenka „Co powie 
tata”, zaśpiewana przez młodszą 
część zespołu wokalnego, któ-
ra była dedykowana wszystkim 
tatom z okazji zbliżającego się 
dnia ojca. 

Koncert z pewnością wzbu-
dził zainteresowanie lokalnej 
społeczności o czym świadczy 
zapełniona sala widowiskowa 
siewierskiego Centrum Kultury. 
Licznie zgromadzeni słuchacze 
byli pod dużym wrażeniem moż-
liwości wokalnych dzieci i mło-

dzieży.
W trakcie koncertu nastąpiło 

podsumowanie działalności ze-
społu wokalnego w roku kultu-
ralnym 2021/2022. Wymienione 
zostały tegoroczne osiągnięcia 
wokalistów, a także konkursy, 
festiwale oraz różnego rodzaju 
imprezy muzyczne, w których 
członkowie zajęć brali aktywny 
udział. Po finałowej piosence 
„Na wakacje”, wykonanej przez 

wszystkich artystów koncer-
tu, dyrektor MGCKSiT Jacek 
Gruszczyński wręczył dzieciom 
dyplomy za udział w zajęciach 
wokalnych oraz życzył dalszych 
sukcesów muzycznych oraz ko-
lejnych wydarzeń kulturalnych 
uświetnionych przez występy 
wokalne naszej młodzieży.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

„muzyka, przyjaźń, radoŚć, Śpiew... życie łatwiejSze Staje Się...”
Koncertem „Na dobry początek lata”, który odbył się 20 

czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kul-
tury Sportu i Turystyki podsumowano sezon artystyczny ama-
torskich zespołów dziecięcych. Podczas koncertu zaprezento-
wało się ponad dwudziestu młodych artystów uczęszczających 
na zajęcia zespołu wokalnego, które od września 2021 odbywają 
się w Centrum Kultury pod kierunkiem Dawida Torbusa.

18 czerwca reprezentacja z 
Gminy Siewierz uczestniczyła 
w XVII Świętojańskim Festi-
walu Pieśni i Przyśpiewek Za-
lotnych w Preczowie: Zespół 
Śpiewaczy „Wojkowianki”, Ze-
spół Śpiewaczy „Podwarpianki” 
oraz Zespół Śpiewaczy KGW 
Gołuchowice. 

Wszystkie zespoły pięknie 
zaśpiewały oraz uwiły wianki. 
Festiwalowy wieczór zakończył 

tradycyjny barwny korowód 
nad rzekę i obrzęd puszczania 
wianków. 

Ponadto 9 lipca zespoły KGW 
Gołuchowice, „Podwarpianki” i 
„Wojkowianki” uczestniczyły w 
54. Wojewódzkim Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Artystycz-
nych w Brennej.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

zeSpoły Śpiewacze reprezentują Gminę Siewierz
W sobotę 4 czerwca na Placu Papieskim w Sosnowcu, odbyły 

się uroczyste obchody 30-lecia powołania Diecezji Sosnowiec-
kiej, połączone z wspomnieniem 23. rocznicy wizyty Jana Pawła 
II w Sosnowcu, oraz 120-lecia nadania praw miejskich Miastu 
Sosnowiec. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyły 
zespoły śpiewacze KGW Dziewki, Nowa Wioska i Żelisławice. 

Wniosek do konkursu „Złoty 
Wiek” ogłoszonego przez Fun-
dację „Wspólnota Pokoleń” przy-
gotowało Stowarzyszenie Studio 
ART w Porębie. Projekt swoim 
zasięgiem obejmował dwa po-
wiaty - zawierciański i będziński. 
W ramach projektu odbyły się za-
jęcia muzyczno-wokalne z udzia-
łem Patrycji Gotfryd. Partnerami 
zadania byli: Miejski Ośrodek 
Kultury w Porębie, Miejsko-
Gminne Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Siewierzu, Miejski 

Ośrodek Kultury w Łazach oraz 
Parafia św. Mikołaja w Zawier-
ciu - Kromołowie. Konkurs ,,Złoty 
Wiek. Granty aktywizacyjne na 
lokalne inicjatywy realizowane 
przez seniorów i dla seniorów”, 
jest współfinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności ze 
środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich NOWE 
FIO na lata 2021-2030.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

koncert „edu-art Senior – rozwój, paSja, inteGracja”
15 czerwca, w Porębie odbył się Koncert „EDU-ART Senior - 

Rozwój, Pasja, Integracja”. W wydarzeniu, wzięło udział siedem 
senioralnych grup muzyczno-wokalnych w tym dwa zespoły 
reprezentujące Gminę Siewierz: zespół wokalny „Siewierzanie” 
oraz zespół wokalny „Niezapominajki”. 

W koncercie zaśpiewali uczestnicy zajęć wokalnych z MGCKSiT w Siewierzu.

Podczas festiwalu wystąpił m.in. Zespół Wokalny KGW Gołuchowice.

kultuRA

Na scenie zaprezentował się m.in. zespół wokalny „Niezapominajki”.
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W zawodach wzięło udział 
około 20 zawodników, do wy-
grania były puchary oraz nagro-
dy rzeczowe, ale organizatorzy 
zapewniali, że nie o to w tych 
zawodach chodziło. Zawod-
nicy zmierzyli się ze sobą w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Zmaganiom młodych wędkarzy 
bacznie przyglądał się Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz Damian Dawczyński. 
Najlepszą okazała się Amelia 
Płatek, która na zawody przy-

była z tatą. Na zakończenie 
zawodów, najlepsi uczestnicy 
zostali wyróżnieni puchara-
mi oraz nagrodami, pozostali 
uczestnicy otrzymali upominki 
za sam udział w zawodach, 
więc do domu nikt z pustymi 
rękami nie wrócił.

Zachęcamy do obejrzenia 
materiału filmowego podsumo-
wującego zawody w telewizji 
internetowej www.itvregion.pl.

Red.

zawody wędkarSkie z okazji dnia dziecka w kole nr 104 w Siewierzu 
Koło wędkarskie nr 104 z Siewierza zorganizowało w nie-

dzielę 5 czerwca zawody wędkarskie dla dzieci. 

W zawodach wzięło udział 20 młodych wędkarzy - chłopców oraz dziewcząt.

Podczas przyjęcia urodzi-
nowego w remizie OSP Tuli-
szów przedstawiciele władz 
samorządowych - Burmistrz 
Zdzisław Banaś i Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Barbara 
Bochenek wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Beatą 
Galon-Śliwą złożyli Jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia 
oraz wręczyli kwiaty i urodzino-
we prezenty.

Jerzy Lis jest związany z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Tuliszowie od 84 lat. Przez 27 
lat pełnił funkcję Naczelnika 
jednostki, natomiast funkcję 
Prezesa przez 23 lata.

W dniu jubileuszu został od-
znaczony medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa Powiatu Bę-
dzińskiego.

Red.

wSpaniały jubileuSz 100-lecia urodzin jerzeGo liSa z tuliSzowa 
12 czerwca 2022 roku Pan Jerzy Lis, mieszkaniec Tuliszowa 

obchodził swoje 100 urodziny. Z tej okazji w intencji szacowne-
go Jubilata odbyła się msza święta w kościele parafialnym w 
Wojkowicach Kościelnych.

Jubilat został odznaczony medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego.

Zespół Śpiewaczy Koła Go-
spodyń Wiejskich w Dziew-
kach powstał w 1956 roku. 
Od początku swojej działal-
ności  jest organizatorem 
wielu pożytecznych działań 
na rzecz środowiska lokalne-
go, aktywnie uczestniczy w 
uroczystościach parafialnych 
i sołeckich. Swoim udziałem 
uświetnia imprezy i uroczysto-
ści organizowane na terenie 
Gminy Siewierz. Bierze czyn-
ny udział w uroczystościach 
państwowych, kościelnych 
i świeckich. Poprzez swoją 
działalność Zespół Śpiewaczy 
KGW w Dziewkach promuje 
kulturalny wizerunek Gminy 
Siewierz, propagując przy tym 
tradycje, zwyczaje i pieśni 
ludowe, chroniąc je od zapo-
mnienia. Angażując się ak-
tywnie w popularyzację i pro-

mowanie amatorskiego ruchu 
artystycznego, Zespół wnosi 
istotny wkład w upowszech-
nianie i wspieranie kultury 
ludowej na terenie Gminy Sie-
wierz i całego regionu. 

Od 1990 funkcję kierownika 
Zespołu Śpiewaczego KGW w 
Dziewkach pełni Janina Bań-
ka. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brudzowicach powstało na 
fundamencie KGW Brudzo-
wice I (zał. 1969 r.) i KGW 
Brudzowice II (zał. 1960 r.). 
W pierwszych latach istnie-
nia Koło było organizatorem 
wielu pożytecznych działań 
skierowanych do środowi-
ska lokalnego jak np. kursów 
kwalifikacyjnych w rolnictwie. 
Ważną sferą działalności była 
i jest nadal działalność kultu-
ralna w sołectwie i poza nim. 

Koło angażuje się w wiele 
przedsięwzięć - współorga-
nizuje uroczystości kościel-
ne i świeckie, współpracuje 
z organizacjami działającymi 
w Brudzowicach, uczestni-
czy również w wydarzeniach 
szkolnych. Reprezentując 
Gminę Siewierz w konkursach 
i przeglądach twórczości, 
promuje amatorski ruch arty-
styczny. Swoją działalnością 

przyczynia się do popularyza-
cji folkloru i tradycji ludowej.  
Od 2018 roku funkcję prze-
wodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brudzowicach 
pełni Lidia Kieras. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

naGrody StaroSty będzińSkieGo dla zeSpołów Śpiewaczych kół 
GoSpodyń wiejSkich w dziewkach oraz brudzowicach

14 czerwca 2022 r. w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Do-
rmana w Będzinie wręczono nagrody Starosty Będzińskiego w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Wśród laureatów znaleźli się: Zespół Śpiewaczy KGW w 
Dziewkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzowicach. 

Laureaci Nagrody Starosty Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

INFORMACJEINFORMACJE / kultuRA
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W części oficjalnej uroczysto-
ści przybliżono rys historyczny 
orkiestry oraz wręczono odzna-
czenia strażackie zasłużonym 
członkom OSP Brudzowice i 
Orkiestry Dętej. Spotkanie było 
również okazją do wręczenia 
nagrody MAGNUM MERITUM 
PRO REGIONIS ET URBIS SE-
VIORIS za 2021 rok, którą uho-
norowani zostali Orkiestra Dęta 
OSP Brudzowice oraz Jan Bań-
ka. Najwyższą nagrodę samo-
rządu Miasta i Gminy Siewierz 
wręczył laureatom Burmistrz 
Zdzisław Banaś. 

W imieniu nagrodzonych za 
nominację oraz przyznanie na-
grody podziękował Jan Bańka. 

- To zaszczyt znaleźć się 
wśród tak zasłużonych osób. 
Jestem starszy od orkiestry i do-
skonale pamiętam jej początki. 
Kiedy słyszałem pierwsze próby 
w szkole, byłem zachwycony, że 
ta powstaje w naszej miejsco-
wości. Cieszę się, że przetrwała 
próbę czasu i wszyscy możemy 
uczestniczyć w dzisiejszej uro-
czystości - mówił Jan Bańka. 

Burmistrz Zdzisław Banaś tak 
gratulował laureatom. 

- Mam ogromny zaszczyt 
wręczyć tę wyjątkową nagrodę 
zarówno Orkiestrze jak rów-
nież Janowi Bańce, który od 
najmłodszych lat funkcjonuje w 
wielu organizacjach społeczno-
kulturalnych i ciągle jest aktyw-
ny. Gratuluje Wam i życzę dużo 
zdrowia oraz dalszej tak udanej 
aktywności.

Następnie swoje gratulacje z 
okazji jubileuszu 65-lecia Orkie-
stry złożyli przybyli goście: Po-
słowie na Sejm RP Waldemar 
Andzel i Mateusz Bochenek, 
Wicestarosta Będziński Dariusz 
Waluszczyk, Komendant Powia-
towy PSP w Będzinie mł. bryg. 
Arkadiusz Spera, Radne Rady 
Miejskiej w Siewierzu Alicja Bie-
niek i Urszula Wilczek, Sołtys 
Sołectwa Brudzowice Lidia Kie-
ras oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Siewierz Zdzisław Banaś.  

- Jubileusz to bardzo ważne 
wydarzenie dla społeczności wa-
szego sołectwa. To także okazja 
do wspomnienia wszystkich, 
którzy przyczynili się do powsta-
nia orkiestry i wnieśli ogromny 
wkład pracy w jej funkcjonowa-
nie. Cieszę się, gdy widzę jak 

orkiestra rozwinęła się w ciągu 
ostatnich lat. W naszej gminie 
mamy cztery orkiestry dęte oraz 
orkiestrę reprezentacyjną z ma-
żoretkami. Nasz samorząd dużo 
inwestuje w utrzymanie orkiestr, 
ale pragniemy dalej je wspierać, 
obserwując postępy. Jesteśmy 
z was dumni, szczególnie kiedy 
reprezentujecie nas poza grani-
cami naszej gminy - gratulował 
Burmistrz.

- Dziękuję za waszą działal-
ność, za podejmowanie eduka-
cji muzycznej wśród naszych 
mieszkańców, jednocześnie gra-
tulując dotychczasowych sukce-
sów. Z okazji jubileuszu, jeszcze 
raz dziękuję za cały dorobek wy-
pracowany w ciągu tych 65 lat - 
dodał Zdzisław Banaś.

Wicestarosta Będziński Da-
riusz Waluszczyk w swoich gra-
tulacjach przypomniał, że w mi-
nionym tygodniu również KGW 
Brudzowice otrzymało Nagrodę 
Starosty Będzińskiego w dzie-
dzinie kultury. 

- Gratuluję całej społeczności 
tak wyjątkowych osób i orga-
nizacji. Wasza działalność jest 
dostrzegana nie tylko w gminie i 
powiecie, ale i w całym kraju, o 
czym świadczą dotychczasowe 
osiągnięcia. Rozsławiajcie dalej 
Brudzowice i całą Gminę Sie-
wierz - mówił Wicestarosta.

Specjalne podziękowania dla 
wspierających orkiestrę oraz oko-
licznościowe statuetki przekazał 
Kapelmistrz Damian Duda. 

Następnie Orkiestra Dęta OSP 
Brudzowice zagrała dla zgroma-
dzonej publiczności jubileuszo-
wy koncert. W skład repertuaru 
weszły dobrze znane i popular-
ne polskie piosenki, jak również 
zagraniczne przeboje, jak np. 
„The Final Countdown” zespołu 
Europe, czy „Happy” Pharella 
Williamsa. Koncert z humorem 
poprowadziła prezenterka Radia 
Piekary i wokalistka Inga Papka-
la.

Na scenie zaprezentowali się 
również lokalni artyści: Zespół 
Śpiewaczy KGW Brudzowice, 
solistki Karina Stuczeń, Nikola 
Urbańczyk, Jessika Urbańczyk, 
Oliwia Chłondzyńska oraz para-
fialna Schola Brudzo-Dziewki. 

Na zakończenie swoje utwory 
i aranżacje zagrał dobrze znany 
miejscowej publiczności muzyk 

i wokalista Karol Hadrych, który 
swoim koncertem wprowadził 
zgromadzonych w taneczny na-
strój.

Poniżej prezentujemy sylwetki 
wyróżnionych nagrodą Magnum 
Meritum Pro Regionis Et Urbis 
Sevioris za 2021 rok:

Orkiestra Dęta w Brudzo-
wicach powstała w 1957 roku 
z inicjatywy Stanisława Czapli 
oraz Eugeniusza Stelmacha. 
Został wówczas powołany Za-
rząd i Komitet Organizacyjny or-
kiestry. Skład zarządu stanowili: 
Stanisław Czapla i Eugeniusz 
Stelmach, natomiast w skład 
Komitetu Organizacyjnego we-
szli: Antoni Machura, Franciszek 
Urbańczyk i Jan Michalczyk.

Pierwszym kapelmistrzem zo-
stał Stanisław Skotarski z Prze-
czyc, który podjął się uformo-
wania orkiestry i przygotowania 
zgłaszających się adeptów do 
gry na instrumentach. Kolejnym 
kapelmistrzem został Józef Kly-
ta z Miasteczka Śląskiego, który 
prowadził lekcje w prywatnych 
domach członków orkiestry. W 
początkowym okresie orkiestra 
stanowiła samodzielną organi-
zację, jednak w 1960 roku na-
stąpiło przyłączenie orkiestry do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Brudzowicach.

W 1964 roku Jan Klyta od-
szedł z orkiestry, a kolejnymi 
kapelmistrzami byli Czesław No-
wak z Dąbia i Franciszek Nowak 
z Zawiercia. W 1986 roku funkcję 
tę objął Stefan Łebek z Katowic, 
który wówczas był również ka-
pelmistrzem Orkiestry Dętej „Ka-
towice”.

Ogromny wkład w sprawne 
funkcjonowanie Orkiestry Dętej 
OSP Brudzowice włożył Henryk 
Bednarczyk, który grał w niej (na 
trąbce) przez ponad 60 lat. Był 
on motorem działania orkiestry, 

załatwiał sprawy bieżące oraz 
przejął wszystkie obowiązki or-
ganizacyjne.

Od 2017 roku kapelmistrzem 
orkiestry jest Damian Duda - mu-
zyk, instrumentalista współpra-
cujący z wieloma orkiestrami, 
zespołami oraz artystami sceny 
śląskiej.

Orkiestra cały czas podnosi 
swój poziom artystyczny roz-
szerzając repertuar oraz organi-
zując koncerty okolicznościowe 
dla mieszkańców Brudzowic, jak 
i pobliskich miejscowości. Bierze 
czynny udział w uroczystościach 
państwowych, kościelnych i 
świeckich. Ponadto wielokrotnie  
uczestniczyła w  Wojewódzkich 
Przeglądach Orkiestr Dętych 
OSP Województwa Śląskiego. 
W 2012 roku orkiestra została 
uhonorowana Nagrodą Starosty 
Będzińskiego za Osiągnięcia w 
Dziedzinie Twórczości Artystycz-
nej, Upowszechniania i Ochrony 
Kultury.

Orkiestra Dęta OSP Brudzo-
wice jest przykładem na to, jak 
umiejętnie można łączyć kunszt 
artystyczny z zaangażowaniem 
na rzecz budowania i podtrzy-
mywania lokalnej tożsamości. 
Jej działalność przyczynia się do 
popularyzowania i propagowania 
rodzimej kultury, podczas wielu 
uroczystości i koncertów, promu-
jących Siewierz na mapie kultu-
ralnej Śląska, Zagłębia i kraju.

Pan Jan Bańka, mieszkaniec 
Brudzowic urodził się w 1947 
roku. Jest długoletnim działa-
czem społecznym, związanym 
szczególnie ze środowiskiem 
rolniczym. Swoją aktywność 
społeczną rozpoczął jako czło-
nek Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Brudzowicach, której to orga-
nizacji przewodniczył w latach 

c.d. na str. 18

jubileuSz 65-lecia orkieStry dętej oSp brudzowice
W sobotnie popołudnie 18 czerwca Orkiestra Dęta OSP Bru-

dzowice świętowała jubileusz 65-lecia działalności. Wydarzenie 
rozpoczęła msza święta w intencji członków orkiestry koncele-
browana przez ks. proboszcza Stanisława Straża i ks. prałata 
Stanisława Kocota. 

INFORMACJEkultuRA

Laureaci nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris za 2021 rok.
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1964 – 1974.
W latach 80-tych zaangażo-

wany w działalność kulturalno-
oświatową organizował Klub 
Prasy i Książki, który mieścił 
się w remizie w Brudzowicach. 
Współorganizował festyny i za-
bawy, a nawet grupę teatralną, 
z którą występował dla  miejsco-
wej publiczności, ale także w re-
gionalnej telewizji.

Przez lata działalności spo-
łecznej i kulturalnej dał się po-
znać jako człowiek życzliwy, 
żywo zainteresowany proble-
mami wsi i jej mieszkańców. W 
latach 1999 - 2005 pełnił funkcję 
sołtysa Sołectwa Brudzowice. W 
1999 roku zorganizował spotka-
nie z sołtysami z gminy Siewierz, 
podczas którego zdecydowano o 
powołaniu Stowarzyszenia Soł-
tysów i Członków Rad Sołeckich 
Powiatu Będzińskiego, którego 
został Prezesem. Funkcję tę peł-
nił przez 13 lat.

Działalność społeczna na co-
raz szerszą skalę oraz aktyw-
ność na rzecz lokalnej społecz-
ności sprawiły, że w 2002 roku 
wyborem mieszkańców Sołec-
twa Brudzowice Pan Jan Bańka 
uzyskał mandat radnego Rady 

Miejskiej w Siewierzu. Funkcję 
radnego pełnił przez cztery ka-
dencje, aż do 2018 roku.

Pan Jan Bańka zaangażo-
wał się w reaktywację Klubu 
Sportowego „Niwy” w Brudzo-
wicach. Jest również aktywnym 
członkiem Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego „Niwy” w 
Brudzowicach - stowarzyszenia 
skupiającego mieszkańców i 
działaczy, którzy troszczą się o 
stan i rozwój swojej „małej oj-
czyzny” oraz organizują szereg 
przedsięwzięć integrujących 
mieszkańców.

Jest także mocno zaanga-
żowany w działalność na rzecz 
osób starszych. W 2011 roku 
doprowadził do powołania Koła  
Terenowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Brudzowicach. Jest aktyw-
nym członkiem Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Siewierzu, przy którym wraz z 
innymi członkami założył grupę 
teatralną „Apogeum”. Od 2016 
roku jest wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Siewierzu, a od 2019 
roku członkiem Gminnej Rady 
Seniorów w Siewierzu.

Pan Jan Bańka jest członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia 

Autorów Polskich Oddział w 
Będzinie. Jako lokalny anima-
tor historii, w 2004 roku czynnie 
zaangażował się w opracowanie 
i wydanie książki „Przewodnik 
historyczny po miejscowościach 
gmin powiatu będzińskiego. Bo-
browniki, Mierzęcice, Psary, Sie-
wierz”.

Pan Jan Bańka poprzez do-
tychczasową działalność i pra-
cę dowiódł wielokrotnie swoje-
go przywiązania do Sołectwa 
Brudzowice oraz spraw jego 
mieszkańców, a jego wkład w 
rozwój Gminy Siewierz oraz upo-
wszechnianie i wspieranie kultu-
ry z całą pewnością zasługują na 

powszechny szacunek.
W uznaniu dotychczasowych 

zasług otrzymał następujące od-
znaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi - • 
1976 r.
Srebrny Krzyż Zasługi - • 
1981 r.
Złoty Krzyż Zasługi - 1986 r.• 
Zasłużony dla Rolnictwa - • 
2006 r.
Srebrna Odznaka Hono-• 
rowa za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego - 2007 r.
Złota Odznaka Honorowa  • 
za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego - 2012 r.

Red.

c.d. ze str. 17 „Jubileusz...”
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Wraz z Orkiestrą Dętą OSP Brudzowice wystąpiła wokalistka Inga Papkala.

Marek Pietrzykowski jest ab-
solwentem Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Krakow-
skiej. Pracował m. in. w Hucie 
„Stalowa Wola”. Tuż przed I 
wojną w Zatoce Perskiej był w 
Iraku szefem Serwisu Wojsko-
wego HSW. Odwiedził liczne 
kraje europejskie, bywał w USA, 
Argentynie, Turcji, Iraku, Iranie, 
Kazachstanie na Syberii, w In-
diach, Chinach, Korei czy na 
Tajwanie. Trzykrotnie przemie-
rzył samochodem osobowym 
trasę Stalowa Wola – Bagdad 
i raz Stalowa Wola – Teheran. 
Obrazy widziane zza kierowni-
cy 40-tonowego żurawia tele-
skopowego na podwoziu koło-
wym w drodze do Hamburga i 
do Bukaresztu opisał w swojej 
autobiografii. Z zamiłowania 
podróżnik, wędrował po górach 
polskich i bułgarskich, uczest-
nik wspinaczek taternickich i 

wypraw ratunkowych z GOPR. 
Płetwonurek. Przez ponad 30 
lat uprawiał windsurfing, którego 
instruktorem został na pierw-
szym kursie zorganizowanym w 
Polsce. Uczestniczy w rejsach 
morskich na pokładzie jachtu s/y 
Sarmata II Jacht Klubu Marynar-
ki Wojennej „Kotwica” z Gdyni. 
Mieszkał w Krakowie, Stalowej 
Woli, w Bagdadzie, Katowicach. 
W wieku 48 lat osiedlił się na 
Śląsku. Zaskoczeni jego decy-
zją koledzy mówili: „Wyjeżdżasz 
w nieznane, zaczynasz życie 
od nowa, chyba ci odbiło”. W 
2009 roku spełniło się najwięk-
sze marzenie podróżnika i jego 
żony - budowa domu w Siewie-
rzu. Tematowi temu poświęcił w 
swojej książce osobny rozdział 
„Od Siewierza jechał wóz”.

Uczestnicy spotkania z zainte-
resowaniem obejrzeli prezenta-
cję obrazującą niezwykle barwne 

i pełne różnorodnych doświad-
czeń życie Marka Pietrzykow-
skiego, uzupełnioną anegdota-
mi, które wśród zgromadzonej 
publiczności niejednokrotnie 
wywoływały salwy śmiechu. Nie 
brakowało również wzruszają-
cych momentów odnoszących 
się do wspomnień z pobytu w 
Iraku i osób z Siewierza autoro-
wi szczególnie bliskich. Marek 
Pietrzykowski podczas spo-
tkania w siewierskiej bibliotece 
opowiedział wiele ciekawostek 
o sobie, które można znaleźć 
w jego książce, ale odpowiadał 
również na liczne pytania m.in.: 
w jaki sposób powstała książka? 
Co było motywem do jej na napi-
sania? Jakie były jego najwięk-
sze życiowe wyzwania?

Na zakończenie Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś skierował do boha-
tera spotkania i jego żony nie-
zwykle ciepłe słowa dziękując 
za prezentację oraz napisanie i 
wydanie książki opisującej pełne 
przygód życie.

Serdecznie dziękujemy za 
bardzo ciekawe spotkanie, na 
którym nie zabrakło humoru, 
emocji i wspomnień.  Życzymy 
autorowi kolejnych życiowych 
wyzwań, które staną się materia-
łem na następną książkę. Czy-
telników siewierskiej biblioteki 
zapraszamy do lektury autobio-
grafii „Samo życie i już!”.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

Spotkanie z m. pietrzykowSkim - autorem kSiążki „Samo życie i już!”
8 czerwca 2022 roku w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicz-

nej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu miało miejsce spotkanie 
autorskie z podróżnikiem, człowiekiem wielu pasji, czytelnikiem 
siewierskiej biblioteki, autorem książki „Samo życie i już!”  Mar-
kiem Pietrzykowskim. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił 
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, proboszcz 
Parafii św. Macieja Apostoła ksiądz Jan Lubieniecki, czytelnicy 
siewierskiej biblioteki, rodzina, znajomi oraz grupa wsparcia 
„Jurajskie Morsy”.

Uczestnicy spotkania obejrzeli barwną prezentację, uzupełnioną wieloma anegdotami.
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