
Podczas uroczystości oko-
licznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Zdzisław 
Banaś. Odbyła się również ce-
remonia pożegnania starego i 
wręczenia nowego sztandaru 
Miasta i Gminy Siewierz. 

Wręczono także odznaczenia 
państwowe przyznawane przez 
Prezydenta RP zasłużonym 
mieszkańcom gminy i pracow-
nikom Urzędu Miasta i Gminy 
Siewierz. Złotym Krzyżem Za-
sługi uhonorowano Antoniego 

Kocota. Złoty Medal za Długo-
letnią Służbę otrzymał Andrzej 
Machura, Srebrne Medale 
otrzymały Barbara Ciesielska-
Pogoda i Małgorzata Merta, a 
Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę Barbara Nowak. 

Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego odznaczono Panie 
Celinę Janas i Grażynę Czer-
wińską. Odznaczenia wręczyła 
Radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego Maria Materla.

Ciekawą prelekcję poświę-
coną historii Siewierza wygłosił 
dla zgromadzonych profesor 
Dariusz Nawrot z Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Wręczono także nagrody lau-
reatom konkursu plastycznego 
„Siewierz oczami dziecka” zor-
ganizowanego z okazji jubile-
uszu przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną. 

Na zakończenie uroczysto-
ści koncert zagrała Orkiestra 
Reprezentacyjna Miasta i Gmi-
ny Siewierz pod przewodnic-
twem kapelmistrza Grzegorza 
Zawodniaka.
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Jubileusz 60-lecia odzyskania praw mieJskich przez siewierz

W piątek 21 października o godz. 16:00 w sali widowiskowej 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Sie-
wierzu odbyła  się uroczysta XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sie-
wierzu, poświęcona upamiętnieniu 60-tej rocznicy odzyskania 
praw miejskich przez Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek. Podczas uroczystości wręczono nowy sztandar Miasta i Gminy Siewierz.

Wręczono także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Zeskanuj kod QR i zobacz 
relację filmową z wydarzenia.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Siewierzu wręczono Medale 
za Długoletnią Służbę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
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Prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności przy 
przekraczaniu torów w obrę-
bie przejazdów kolejowo-dro-
gowych. Kierowcy, rowerzyści 
i piesi powinni szczególnie 
czujnie i ostrożnie przekra-

czać przejazdy oraz dosto-
sowywać się do przepisów 
panujących na drodze.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

UWAGA! WznoWienie rUchU pociąGóW toWAroWych nA linii 
koleJoweJ nr 182

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że od dnia 8 
listopada 2022 r. wznowiono ruch pociągów towarowych na 
linii kolejowej nr 182 odcinek Tarnowskie Góry - Siewierz. 
Ruch pociągów towarowych, roboczych będzie prowadzony 
do 20 km/godz.

W dniu 25 listopada w War-
szawie odbyła się uroczystość 
ogłoszenia wyników XVIII 
edycji Rankingu, na którą za-
proszeni zostali tegoroczni 
laureaci. Podczas gali okolicz-
nościowy dyplom z rąk Prze-
wodniczącego Kapituły, byłego 
Premiera RP, prof. Jerzego 
Buzka odebrał Burmistrz Zdzi-
sław Banaś.

Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” jest uzna-
wany za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych 
w Polsce. Od 18 lat redakcja 
„Rzeczpospolitej” ocenia doko-
nania lokalnych władz w Pol-
sce, pozwala wyłonić i pokazać 
te samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony 
rozwój. Nasza gmina od wielu 
lat utrzymuje się w czołówce 
rankingu. Dotychczas najwyżej 

plasowaliśmy się na 15. miej-
scu w 2017 roku, na 19. miej-
scu w 2018 r. i 22. miejscu w 
ubiegłym roku.

Zasady rankingu ustala nie-
zależna Kapituła, której prze-
wodniczy prof. Jerzy Buzek. W 
jej skład wchodzą także przed-
stawiciele organizacji samo-
rządowych, organizacji poza-
rządowych, władz publicznych 
oraz przedstawiciele redakcji 
„Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez 
Kapitułę metodologią, ranking 
weryfikuje skuteczność dzia-
łań władz samorządowych w 
kształtowaniu zrównoważone-
go rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w strategicznych 
kategoriach: trwałości ekono-
micznej, trwałości środowisko-
wej, trwałości społecznej oraz 
w zakresie jakości zarządza-

nia. Kryteria oceny Rankingu 
Samorządów 2022 to około 50 
wskaźników. Maksymalna licz-
ba punktów, jaką można było 
uzyskać wynosiła 100 dla gmin 
i miast (dla miast na prawach 
powiatu to 102 punkty).

Źródłem danych podlega-
jących ocenie są informacje 
udostępniane przez Główny 

Urząd Statystyczny, Minister-
stwo Finansów oraz informacje 
podane przez władze lokalne w 
specjalnej ankiecie.

Ranking Samorządów za 
2022 rok znajduje się na stro-
nie: https://rankingsamorza-
dow.rp.pl/

Red.

SUkceS Gminy SieWierz – iV miejSce W preStiżoWym rAnkinGU 
SAmorządóW „rzeczpoSpolitej”

Gmina Siewierz została laureatem tegorocznej edycji Rankin-
gu Samorządów „Rzeczpospolitej. W ogólnopolskiej klasyfika-
cji, na ponad 881 sklasyfikowanych gmin miejskich i miejsko-
wiejskich, nasz samorząd zajął IV miejsce!

Burmistrz Zdzisław Banaś odebrał pamiątkowy dyplom podczas gali laureatów.

W rankingu inwestycyjnym 
pod uwagę wzięto całość wy-
datków majątkowych poniesio-
nych w ciągu ostatnich trzech 
lat (2019-2021). W ten sposób 
uniknięto dużych, chwilowych 
wahań wskaźnika będącego 
podstawą rankingu. Wydat-
ki inwestycyjne, zwłaszcza w 
mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cykliczno-
ścią. W poszczególnych latach 
mogą być bardzo wysokie, co 
wiąże się z realizacją ważnej 
inwestycji, by potem okresowo 
spadać do znacznie niższego 

poziomu – wyjaśniają twórcy 
rankingu. 

Na łamach „Wspólnoty” uka-
zały się także wyniki rankingu 
zamożności samorządów za 
2021 rok. Zostały one wyliczo-
ne na podstawie wpływających 
do budżetu dochodów, po od-
jęciu składek przekazywanych 
przez samorządy w związku 
z subwencją równoważącą 
tzw. janosikowego, które w 
ubiegłym roku płaciło ok. 130 
samorządów Ponadto do fak-
tycznie zebranych dochodów 
dodano skutki zmniejszenia 

stawek, ulg i zwolnień w podat-
kach lokalnych, aby porównać 
faktyczną zamożność, a nie 
efekty podejmowanych w gmi-
nach autonomicznych decyzji 
odnoszących się do polityki 
fiskalnej. Skorygowane w ten 
sposób dochody zostały po-
dzielone przez liczbę ludności 
w poszczególnych gminach. 

W wyniku zastosowanych 
kryteriów gmina Siewierz zna-
lazła się na 59. miejscu w 
kategorii „miasta inne” w skali 
kraju, z zamożnością per ca-
pita w wysokości 4.869,73 zł, 

wyprzedzając przy tym wiele 
gmin w województwie śląskim.

Osiągane wyniki, wyliczane 
przez zewnętrzne jednostki na 
podstawie danych z budżetu 
gminy, potwierdzają mocną po-
zycję gminy Siewierz tak na tle 
województwa jak i w skali całego 
kraju.

Szczegółowe dane dotyczące 
rankingów branżowego czaso-
pisma „WSPÓLNOTA” można 
sprawdzić pod adresem:https://
wspolnota.org.pl/rankingi

Red.

miASto i GminA SieWierz W rAnkinGAch „WSpólnoty”
Czasopismo samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA” opu-

blikowało ranking inwestycyjny. Średnie wydatki inwestycyj-
ne per capita w latach 2019–2021 wynosiły w Gminie Siewierz 
1700,55 złotych, co pozwoliło zająć nam 30. miejsce w kategorii 
innych miast, a zarazem 1. miejsce w województwie śląskim.



3INFORMACJE

W ramach zadania zapro-
jektowano garaż z trzema bok-
sami, wszystkie niezbędne 
pomieszczenia gospodarcze, 
pomieszczenia dla zarządu 
OSP i koła gospodyń wiejskich, 
jak również salę wielofunkcyjną 
o powierzchni około 120 m2. 
Cały obiekt będzie dostępny dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach zagospodarowania 
terenu zaplanowano niezbędne 
ciągi komunikacyjne, miejsca 

parkingowe, maszt flagowy, al-
tanę oraz krąg ogniskowy. Teren 
wokół obiektu będzie uporząd-
kowany i ogrodzony.

Koszt dokumentacji wynosi 
69.495,00 zł, a planowany ter-
min na jej wykonanie wraz z 
uzyskaniem ostatecznego po-
zwolenia na budowę planuje się 
do dnia 27 lipca 2023 r.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trWA oprAcoWyWAnie projektU bUdoWy remizy oSp W GołUchoWicAch
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-

wej dla budowy remizy OSP w Gołuchowicach. Projektant - fir-
ma ZENERIS PROJEKTY S.A. z Poznania - uzgodnił z Gminą 
Siewierz koncepcję z określeniem lokalizacji obiektu wraz z za-
gospodarowaniem terenu oraz rozmieszczeniem pomieszczeń.

Wizualizacja przedstawiająca nową remizę OSP Gołuchowice.

Przed udostępnieniem kładki 
dla pieszych Wykonawca wy-
stąpił do Straży Pożarnej oraz 
Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej o stosowne opinie. Osta-
tecznie w dniu 28 października 
br. Śląski Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w 
Katowicach wydał pozwolenie 
na użytkowanie kładki.

Wybudowana kładka, oprócz 
zapewnienienia pieszym bez-
piecznego przejścia nad drogą 
S1, pozwala na przejazd po 
pochylni osobom niepełno-

sprawnym oraz rowerzystom.
W rejonie dojścia do kładki 

oraz bezpośrednio na obiek-
cie Wykonawca będzie kon-
tynuował prace wykończenio-
we, jednakże nie będą one 
wpływały na możliwość prze-
mieszczania się. Niemniej, 
Wykonawca prosi użytkowni-
ków o zwrócenie uwagi na re-
alizowane prace i zachowanie 
ostrożności przy korzystaniu z 
kładki.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

bezpieczne przejście dlA pieSzych W kArSoWie 
31 października br. na budowie drogi S1 odc. Podwarpie - Dą-

browa Górnicza (przebudowa S1) została przekazana do użytko-
wania kładka dla pieszych umożliwiająca bezpieczne przejście 
nad drogą w rejonie ulicy Karsów w Wojkowicach Kościelnych.

Kładka zapewnia mieszkańcom bezpieczne przejście nad drogą S1.

Podczas obrad przyjęto 
uchwały o powołaniu i zatwier-
dzeniu składu Zarządu Główne-
go, odbyły się głosowania nad 
uchwałami w sprawach: liczby 
członków i składu Głównej Ko-
misji Rewizyjnej ZOSP RP oraz 
Głównego Sądu Honorowego 
ZOSP RP. Następnie odbyło się 
pierwsze posiedzenie Zarządu 
Głównego ZOSP RP, podczas 
którego wybrano prezesa i skład 
prezydium. Prezesem Zarządu 
Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP wy-
brany został ponownie dh Wal-
demar Pawlak.

W skład prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP wybrany 
został Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego w Kato-
wicach dh Zdzisław Banaś.

Podczas obrad zjazdu od-
była się dyskusja nad progra-
mem i kierunkami działania 
Związku OSP RP na kadencję 
2022-2027, strategią „Florian 
2050” oraz proponowanych 
zmian w statucie ZOSP RP. 
XV Zjazd Krajowy ZOSP RP 
jednogłośnie uchwalił strate-
gię Związku OSP RP Florian 
2050. Strategia Związku pre-
zentuje misję, wizję, obszary 

strategiczne z celami i kierun-
kami strategicznymi, sposób 
jej wdrażania, monitoringu i 
ewaluacji oraz harmonogram 
realizacji. Misją Związku w 
myśl strategii jest aktywne 
uczestnictwo w systemie ra-

towania ludzi i niesienie po-
mocy tam, gdzie jest ona po-
trzebna.

Andrzej Machura
Komendant Gminny 

ds. Ochrony Przeciwpożarowej

bUrmiStrz zdziSłAW bAnAś We WłAdzAch zArządU GłóWneGo zoSp rp
XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP odbył się w dniu 1 października br. w Europejskim Centrum 
Matecznik Mazowsze w Otrębusach. Uczestniczyli w nim dele-
gaci, strażackie delegacje zagraniczne, zaproszeni goście oraz 
delegacje strażaków z całego kraju. Zjazd wybrał nowe władze, 
uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kaden-
cję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050. Zjazd był również oka-
zją do podsumowania obchodów 100-lecia Związku.

Dh Zdzisław Banaś został wybrany do prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
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Zakres prac obejmował 
przebudowę drogi powiato-
wej na ul. Krakowskiej wraz 
ze skrzyżowaniami z ulicą 
Zieloną, Stoczkową i Ludo-
wą, w tym wykonanie jezdni 
z chodnikami i zjazdami indy-
widualnymi. Wybudowana zo-
stała kanalizacja deszczowa. 
Przebudowany został wodo-
ciąg oraz kanalizacja sanitar-
na – wykonane zostały nowe 
przyłącza tych sieci. Firma do-
konała montażu nowego, ener-
gooszczędnego oświetlenia 
ulicznego z lampami ulicznymi 
typu parkowego oraz wybudo-

wała kanały technologiczne. 
Przebudowana została sieć 
elektroenergetyczna. Powsta-
ła nowa, przyjazna przestrzeń 
publiczna z elementami małej 
architektury i „zieloną ścianą” 
w formie paneli roślinnych na 
skwerze pomiędzy ulicą Kra-
kowską i Ludową.

Inwestycja została dofinan-
sowana w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Mieszkańcom 
Gminy Siewierz dziękujemy za 
cierpliwość oraz wyrozumia-
łość, mamy nadzieję, że prze-

budowa drogi w perspektywie 
czasu poprawi komfort użytko-
wania.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zAkończono przebUdoWę Ulicy krAkoWSkiej W SieWierzU 
We wrześniu zakończono prace związane z realizacją inwesty-

cji dokończenia przebudowy ulicy Krakowskiej. Wszystkie pra-
ce zostały wykonane zgodnie z umową przez Przedsiębiorstwo-
Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. 
Łączny koszt całości zadania wyniósł 5.302.364,72 zł brutto.

Pomiędzy ulicą Krakowską i Ludową zaaranżowano skwer z elementami małej 
architektury i „zieloną ścianą” w formie paneli roślinnych.

Przeprowadzone roboty bu-
dowlane nie zmieniły istnieją-
cego układu komunikacyjnego, 
jednak zdecydowanie poprawiły 
komfort poruszania się po wybu-
dowanej drodze, a nade wszyst-
ko poprawiły bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. Na budowę 
drogi Gmina Siewierz uzyska-
ła dofinansowanie ze środków 
budżetu Województwa Śląskie-
go na rok 2022 w wysokości 
235.200,00 zł.

Wykonawca robót został usta-
lony w drodze przetargu. Najko-
rzystniejszą ofertę na budowę 
drogi przedłożyła Firma P.U.H. 
„DOMAX” – Arkadiusz Mika z 
siedzibą w Boronowie na kwotę 
688.242.79 zł. Termin zakoń-
czenia budowy drogi, zgodnie z 
podpisaną umową, ustalono na 
dzień 9 października 2022 roku.

Budowę drogi zakończono 
dwa tygodnie przed terminem. 
W dniu 26 września 2022 roku 

komisja powołana przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Siewierz 
dokonała odbioru wybudowanej 
drogi dojazdowej do pól w Żeli-

sławicach.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

zAkończono bUdoWę droGi dojAzdoWej do pól W żeliSłAWicAch
W ramach zadania wybudowano drogę o długości 840 mb i 

szerokości od 4 do 5 m. Szerokość drogi uwarunkowana była 
szerokością działki drogowej. Prowadzone prace obejmowały 
korytowanie działki drogowej, następnie usypanie i zagęszcze-
nie warstwy z kruszywa do grubości 20 cm, kolejno położono 
warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, na któ-
rej ułożono warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Po ułożeniu na-
kładki asfaltowej usypano i zagęszczono pobocza.

Na terenie inwestycji wy-
konano montaż konstrukcji z 
drewna modrzewiowego dla 
tężni solankowej i pergoli wraz 
z układaniem tarniny. Ponadto 
trwa układanie nawierzchni z 
kostki brukowej wokół tężni. 
Na wykonanych fragmentach 
Wykonawca porządkuje teren 
oraz wykonuje nasadzenia zie-
leni. Wszystkie elementy małej 
architektury zostały uzgodnio-
ne i zatwierdzone do realizacji. 
Oczekujemy na ich dostawę i 
montaż.

Planowany termin realizacji 
umowy to 19 grudnia 2022 r. 
Tężnia będzie czynna od wiosny 
2023 roku. O dokładnym terminie 
uruchomienia tężni będziemy in-
formować mieszkańców poprzez 
stronę internetową gminy.

Koszt inwestycji wyniesie 
999.300,00 zł przy udziale do-
finansowania w wysokości 
200.000,00 złotych z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Funduszu 
Solidarności na 2022 rok. Na re-
alizację zadania samorząd Gmi-

ny Siewierz przeznaczy również 
środki w wysokości 250.000,00 
zł z nagrody uzyskanej w kon-
kursie „Rosnąca odporność” 
zorganizowanym w ramach Na-

rodowego Programu Szczepień 
przeciwko Covid-19.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

Tężnia solankowa w Parku Miejskim w Siewierzu będzie czynna od wiosny 2023 r.

trWAją prAce przy bUdoWie tężni SolAnkoWej W pArkU miejSkim
Trwają prace przy budowie tężni solankowej w Parku 

Miejskim w Siewierzu. Wykonawca - firma KADJA z Za-
wiercia - zamontował już zbiorniki na solankę i deszczów-
kę, wykonano fundamenty pod tężnię i pod lampy oświe-
tleniowe oraz wykonano przyłącze wodociągowe oraz 
elektryczne.

Prace obejmowały m.in. ułożenie nakładki asfaltowej i zagęszczenie pobocza.
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Ponadto na terenie inwestycji 
zrealizowano prace ziemne oraz 
ułożono nawierzchnię z warstwy 
wiążącej. Aktualnie wykonywane 
są prace przy budowie chodni-
ków tj. układanie obrzeży, kory-
towanie pod ścieżkę rowerową 
oraz regulacja studzienek kana-
lizacji deszczowej. Wykonano 
także częściowy zakres prac 
elektrycznych - zamontowano 
połowę lamp oświetlenia uliczne-
go wraz z oprawami typu LED.

Informujemy mieszkańców, 
którzy NIE SĄ podłączeni do ka-
nalizacji sanitarnej o możliwości 

podłączenia się do rozbudowa-
nej kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Chabrowej w Siewierzu. Prosi-
my o zgłaszanie się do Zakładu 
Usług Wodnych i Kanalizacyj-
nych (ul. Ściegna 9 w Siewierzu), 
celem uzgodnienia przebiegu 
przyłącza kanalizacyjnego. Na-
stępnie można przystąpić do bu-
dowy przyłącza pod nadzorem 
ZUWiK w Siewierzu.

Na realizację inwestycji Gmi-
na pozyskała dofinansowanie w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwe-
stycji Strategicznych w kwocie 

3.660.576,67 zł, co stanowi 95% 
wartości robót budowlanych. 
Zgodnie z umową koszt robót to 
3.853.238,60 zł brutto.

We wrześniu odbył się odbiór 
częściowy realizacji zadania. 
Prace są wykonywane planowo 

i zgodnie z umową. Zakończenie 
realizacji inwestycji planowane 
jest do dnia 28 lutego 2023 r.

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 firmę „DOMAX” z sie-
dzibą w Boronowie. Wykonawca wykonał już przebudowę sieci 
wodociągowej i gazowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym oraz przebudowę kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami.

Na terenie inwestycji ułożono już nawierzchnię z warstwy wiążącej.

Szczegółowy zakres podpisa-
nej umowy obejmuje wykonanie 
następujących prac:  

1) opracowanie, uzyskanie 
odpowiednich zatwierdzeń i 
opinii oraz wprowadzenie cza-
sowej zmiany organizacji ruchu, 
a po zakończonej inwestycji 
przywrócenie stałej organizacji 
ruchu,  

2) wyfrezowanie istniejącej 
nakładki asfaltowej,  

3) usunięcie istniejącej podbu-
dowy na części jezdni, 

4) wywiezienie oraz utylizację 
odpadów,

5) rozebranie istniejących 
krawężników oraz zabudowę 
nowych,

6) wykonanie częściowo no-
wej podbudowy z kruszywa ła-
manego,

7) ułożenie warstwy wiążącej,
8) ułożenie warstwy ścieral-

nej,
9) wyregulowanie studzienek 

kanalizacji sanitarnej,
10) po zakończonej inwesty-

cji przywrócenie poboczy oraz 
chodników do stanu pierwotne-
go. 

Całość wykonanych prac zo-
stała wyceniona na kwotę 629 
625,14 zł brutto. 

Termin zakończenia inwesty-
cji został ustalony na dzień 15 
grudnia 2022 roku. 

Informujemy jednocześnie, iż 

wykonawca robót na czas ich 
prowadzenia, jest zobowiązany 
do zapewnienia dostępu ruchu 
pieszego i kołowego do przyle-

głych do drogi posesji.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

rozpoczęliśmy remont Ulicy oGrodoWej W SieWierzU
W dniu 15 listopada 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy 

Siewierz Zdzisław Banaś podpisał umowę z Przedsiębior-
stwem Usługowo Handlowym „DOMAX” Arkadiusz Mika z 
siedzibą w Boronowie przy ul. Grabińskiej 8 na remont ulicy 
Ogrodowej w Siewierzu.

W ramach prac remontowych ułożone zostaną m.in. nowe krawężniki.

Informujemy mieszkańców 
ulicy Gwiezdnej oraz ulic przy-
ległych (Poziomkowa, Kali-
nowa, Świerkowa, Dębowa) 
w Tuliszowie, że w związku 
z prowadzeniem prac drogo-
wych utrudniony będzie prze-
jazd przez ulicę Gwiezdną. 

W miarę możliwości, po 
wykonaniu prac, Wykonaw-
ca udostępni przejazd przez 

wspomnianą ulicę. 
Ponadto przypominamy, że 

podczas realizacji zadania te-
ren inwestycji jest przekazany 
Kierownikowi Budowy i należy 
zachować szczególną ostroż-
ność przy poruszaniu się po 
tym terenie.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

trWA reAlizAcjA inWeStycji nA Ulicy Szerokiej, rAdoSnej 
i GWiezdnej W tUliSzoWie

Trwa realizacja inwestycji na ulicy Szerokiej, Radosnej  
i Gwiezdnej w Tuliszowie. Aktualnie Wykonawca układa ściek 
z kostki granitowej na ulicy Szerokiej oraz kończy układanie 
chodników z kostki brukowej. Na ulicy Radosnej układany jest 
krawężnik drogowy wzdłuż pasa drogowego. Wykonywane są 
również prace na ulicy Gwiezdnej.

Aktualnie prowadzone prace obejmują m.in. układanie chodników z kostki brukowej.



6 INFORMACJE

Zakres prac obejmował do-
cieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, jak również ścian fun-
damentowych wraz z izolacją 
przeciwwilgociową. Docieplony 
został dach i strop poddasza, 
wymieniono orynnowania i spu-
sty. Stolarka okienna i drzwiowa 
została wymieniona na energo-
oszczędną. Wyremontowano ko-
miny i schody oraz wymieniono 
zbiornik na nieczystości ciekłe. 
Wokół budynku zainstalowano 
monitoring, w oknach zamonto-
wano rolety a na budynku wyko-
nano oświetlenie zewnętrzne.

Przeprowadzone prace mia-
ły na celu zmniejszenie utraty 
ciepła w budynku a tym samym 
poprawę efektywności cieplnej 
obiektu. Realizacja zadania miała 
także na celu znaczną poprawę 
bezpieczeństwa zarówno wokół 
budynku, jak i pobliskiego placu 
zabaw oraz boiska. Wykonawca 
został również zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy 
po zakończeniu robót.

Wartość umowy obejmowała 
kwotę 709.685,79 złotych brutto. 
Inwestycja została dofinansowa-
na w ramach Programu działań 

na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w roku 2022 ze środków 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

zAkończono remont bUdynkU GminneGo W kUźnicy WArężyńSkiej
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam 

Kordek z siedzibą w Gliwicach - zgłosił do odbioru prace remon-
towe polegające na poprawieniu efektywności energetycznej 
budynku gminnego położonego w Kuźnicy Warężyńskiej.

Nowa elewacja budynku gminnego w Kuźnicy Warężyńskiej.

Wzmocnienie mięśni rąk, 
obręczy barkowej czy klatki 
piersiowej – to tylko niektóre 
partie ciała, które można ćwi-
czyć wykorzystując siłownię 
plenerową przy ul. Dzikiej Wi-
śni. Jej lokalizacja, obok pla-
cu zabaw, pomyślana została 
w ten sposób, aby rodzice 
mogli wykonywać ćwiczenia 
nie tracąc swoich dzieci z za-
sięgu wzroku. Ciekawostką 
jest urządzenie do kalisteni-
ki, połączenie równoległych 
drążków, drabinek i obręczy 
gwarantuje ogólny rozwój 
wszystkich partii ciała.

O wyborze siłowni plenero-
wej jako pożądanej infrastruk-
tury osiedla zdecydowali sami 
mieszkańcy. Jeszcze w roku 
2020 nasze Stowarzyszenie 
przeprowadziło głosowanie 

online wśród mieszkańców 
osiedla Siewierz Jeziorna – 
mówi Jakub Szpiegowski, Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia 
Miasta Zrównoważonego Sie-
wierz Jeziorna. To było coś na 
wzór budżetu obywatelskiego, 
gdzie mieszkańcy mogli zgła-
szać swoje propozycje a na-
stępnie motywować sąsiadów 
do poparcia inicjatywy w gło-
sowaniu – dodaje. Kolejnym 
planem Stowarzyszenia jest 
plac zabaw z prawdziwego 
zdarzenia, który byłby odpo-
wiedzią na stale powiększają-
cą się liczbę mieszkańców, w 
tym dzieci. 

Siłownia plenerowa jest 
ogólnodostępna, służyć ma 
nie tylko mieszkańcom osie-
dla. Każda pora roku jest 
dobra aby popracować nad 

sprawnością fizyczną – za-
praszamy na osiedle Siewierz 
Jeziorna.

Inwestycja została zreali-
zowana dzięki pozyskaniu na 
ten cel środków finansowych, 
od firm zaangażowanych w 
rozbudowę osiedla – Mia-
steczko Siewierz Jeziorna 
Sp. z o. o. oraz Murapol S.A., 
ogólnopolskiego dewelopera 

mieszkaniowego, w którego 
ofercie znajdują się ostatnie 
gotowe do odbioru mieszka-
nia w zrealizowanych na te-
renie Miasteczka budynkach. 
Łączny koszt zadania wyniósł: 
34 030,53 PLN brutto.

Stowarzyszenie Miasta 
Zrównoważonego 
Siewierz Jeziorna

W miASteczkU SieWierz jeziornA poWStAłA SiłoWniA pleneroWA
Nie tylko dla osiłków, dla każdego z nas. Na osiedlu Siewierz 

Jeziorna powstała siłownia plenerowa, która pozwoli zadbać o 
kondycję fizyczną na świeżym powietrzu. Okoliczności przyro-
dy Zalewu Przeczycko-Siewierskiego zachęcają do korzystania 
z licznych ścieżek biegowych wokół osiedla, a także do wycie-
czek rowerowych. Teraz nad siłą swoich mięśni mieszkańcy 
będą mogli popracować także stacjonarnie. 

W ramach zadania wybudowano m.in. urządzenie do kalisteniki.

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.

Wydarzenie odbędzie się w 
poniedziałek 19 grudnia 2022 

r. o godz. 11:30 w Restauracji 
„Zamkowa” w Siewierzu, przy 

Placu Wojska Polskiego 11. 
Osoby chętne do wzięcia 

udziału w wigilii proszone są 
o kontakt z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Siewierzu do 
dnia 12 grudnia 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Siewierz, ul. Żwirki i Wi-
gury 16, Tel. 32 67 41 683, 32 
64 99 493.

Red.

zAprASzAmy nA Wieczerzę WiGilijną oSoby StArSze i SAmotne
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś serdecznie 

zaprasza osoby starsze i samotne z terenu Miasta i Gminy Sie-
wierz na wieczerzę wigilijną.
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Przedmiotem przetargów są 
nw. nieruchomości gruntowe:

Położona w Żelisławi-1. 
cach, ujawniona w KW 
CZ1Z/00058035/7 działka 
nr 581/8 o pow. 12 m2; Cena 
wywoławcza netto – 753,00 
zł; Podatek VAT – 0%; Wa-
dium – 75,30 zł.
Położona w Dziew-2. 
kach, ujawniona w KW 
CZ1Z/00071869/9 dział-
ka nr 355/2 o pow. 2722 
m2; Cena wywoławcza 
netto – 170.780,00 zł; Po-
datek VAT – 0%; Wadium                                

– 17.078,00 zł.
Położona w Dziew-3. 
kach, ujawniona w KW 
CZ1Z/00052104/0 działka 
nr 396/1 o pow. 883 m2; 
Cena wywoławcza netto –  
55.400,00 zł; Podatek VAT – 
0%; Wadium – 5.540,00 zł.
Położona w Czekan-4. 
ce, ujawniona w KW 
CZ1Z/00079528/3 działka nr 
4 o pow. 375 m2; Cena wy-
woławcza netto –  20.000,00 
zł; Podatek VAT – 0%; Wa-
dium – 2.000,00 zł.

TERMIN 
ORAZ MIEJSCE 
PRZETARGÓW:

Przetargi na zbycie ww. nie-
ruchomości odbędą się w dniu 
19 grudnia 2022 r. w sali nr 2  
Urzędu Miasta i Gminy Sie-
wierz przy ul. Żwirki i Wigury 
16 o godzinach:

Przetarg na zbycie działki 1. 
nr  581/8 - o godz. 09.00.
Przetarg na zbycie działki 2. 
nr  355/2 - o godz. 10.00.
Przetarg na zbycie działki 3. 
nr  396/1 - o godz. 11.00.
Przetarg na zbycie działki 4. 
nr  4 - o godz. 12.00.

MIEJSCU WYWIESZENIA I 
PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 

O PRZETARGACH:
Ogłoszenie o przetargach 

zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeniowej w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Siewierz (II piętro) i 
opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.siewierz.
pl oraz na stronie internetowej 
Urzędu www.siewierz.pl. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
przetargów można uzyskać w 
Referacie Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska (pokój nr 
31) oraz pod nr tel. 326499447.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

nierUchomości przeznAczone do zbyciA - WyciąG z oGłoSzeniA
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza pierwsze przetar-

gi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Siewierz.

WykAz lokAli UżytkoWych przeznAczonych do WynAjmU

Bliższych informacji o loka-
lach gminnych ujętych w niniej-
szym wykazie można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy Sie-

wierz, pokój nr 34, II piętro, tel. 
(32) 64-99-460.

Niniejszy wykaz wywiesza 
się na tablicy ogłoszeń w Urzę-

dzie Miasta i Gminy Siewierz 
w dniach 10 listopada 2022 r. 
do 30 listopada 2022 r. oraz 
zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 
559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych 
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siewierz przeznaczonych do wynajmu.

Przedmiotem najmu jest:

Wykonawcą robót w ramach 
zadania pn. „Wykonanie kotłów 
gazowych wraz z  podłączeniem 
do instalacji gazowej i wykona-
niem prac remontowo-budowla-
nych w pomieszczeniu kotłowni 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wojkowicach Kościel-
nych” była Firma HYDRATEC 
Sp. z o.o. z siedzibą w Białym-
stoku 15-166, ul. por. Anatola 
Radziwonika 12.

Koszt wykonanych prac wy-
niósł: 309.000,00 złotych.

Wszelkie prace zostały wy-
konane zgodnie z projektem 
oraz obowiązującymi prze-
pisami. Odbiór końcowy nie 
wykazał nieprawidłowości,  
a prace zostały zakończone 
w terminie.

Nowe kotły gazowe speł-
niają najwyższe standardy 
w zakresie sprawności oraz 
oszczędności energii.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

WymiAnA kotłóW GAzoWych W Szkole W WojkoWicAch kościelnych 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Ko-

ścielnych zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na 
wymianie kotłów gazowych oraz wykonaniu prac remontowo-
budowlanych w kotłowni.

Wyremontowana kotłownia w ZSP w Wojkowicach Kościelnych.
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W przedszkolu znajdują się 
również dwie sale do zajęć mul-
timedialnych. Przedszkole po-
siada salę do zajęć SI, salę do 
zajęć rytmiczno-ruchowych, salę 
zabaw. W placówce jest sala au-
dytoryjna, szatnia, jadalnia, dla 
wszystkich dzieci posiłki przygo-
towywane są w przedszkolnej i 
dobrze wyposażonej kuchni. W  
przedszkolu znajdują się rów-
nież gabinety dla specjalistów: 
logopedy, psychologa, terapeuty, 
gabinet pielęgniarki oraz pokój 
nauczycielski. Dzieci mogą czuć 
się bezpiecznie w przestronnym 
ogrodzie przedszkolnym w oto-
czeniu zieleni, na którym znajdu-
ją się piaskownice i urządzenia 
zabawowe.

Tak przygotowana infrastruk-
tura stała się miejscem realizacji 
projektu dofinansowanego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 
w ramach osi priorytetowej 
XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego, Działania 11.1. 
Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostę-
pu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia pod-
stawowego i średniego, Pod-
działanie 11.1.1. Wzrost upo-
wszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej – ZIT 
pt Rozwój edukacji przedszkol-

nej w Gminie Siewierz poprzez 
upowszechnienie i podniesienie 
jakości edukacji przedszkolnej. 
Projekt ten wzmocnił potencjał 
edukacyjny placówki oraz za-
pewnił równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji elementarnej.

Dzięki realizacji projektu w 
nowo wybudowanym budynku 
Publicznego Przedszkolaw Sie-
wierzu powstała dodatkowa gru-
pa. Objętych opieką zostało 25 
dzieci, któredo tej pory nie korzy-
stały z edukacji przedszkolnej. 
Dodatkowo zostały zakupione 
specjalistyczne pomoce dydak-
tyczne oraz wyposażenie sal, co 
znacząco wpłynęło na uatrakcyj-
nienie zajęć.

W ramach projektu dzieci 
uczęszczające do Publicznego 
Przedszkola w Siewierzu mia-
ły możliwość uczestniczenia w 
zajęciach wyrównujących szan-
se edukacyjne dzieci. Były one 
organizowane w małych 4-5 
osobowych, specjalnie wyselek-
cjonowanych grupach. Zajęcia 
obejmowały profilaktykę dysleksji 
i integrację sensoryczną. Dzięki 
udziałowi w tych zajęciach dzieci 
usprawniały koordynację wzro-
kowo – ruchową, spostrzeganie 
i pamięć wzrokową, usprawniały 
sposoby wypowiadania się i ko-
munikowania się z otoczeniem, 
pracowały nad pokonywaniem 
trudności w zakresie czytania, pi-
sania i liczenia oraz usprawniały 

orientację w schemacie ciała, a 
także regulowały napięcie mię-
śniowe, eliminowały zaburzenia 
równowagi, usprawniały wyko-
nywanie zadań z zakresu moto-
ryki małej i dużej.

Ponadto dzięki projektowi 30 
dzieci miało możliwość uczest-
niczenia w zajęciach artetera-
pii, czyli terapii przez sztukę. 
Uczestnicy przezwyciężali swoje 
problemy emocjonalne, walczyli 
z wycofaniem społecznym. Za-
jęcia pozytywnie wpłynęły na 
rozwój uczestniczący w nich wy-
chowanków.

W ramach projektu nauczy-
ciele zatrudnieni w przedszkolu 
wzięli udział w wielu kursach 
doskonalących oraz zdobywali 
nowe kompetencje i uprawnienia 
zawodowe podczas studiów po-
dyplomowych. Nauczyciele spe-
cjaliści dzielili się swoją wiedzą i 
umiejętnościami z zatrudnionymi 
na stałe w przedszkolu nauczy-
cielami, co wpłynęło na wzrost 

ich kompetencji.
Realizacja projektu pozwoliła 

na utworzenie nowych miejsc 
pracy. Dodatkowo w ramach 
projektu zatrudnienie znaleźli 
nauczyciele prowadzący zajęcia 
w nowo utworzonej grupie oraz 
personel pomocniczy - woźne.

Dzięki realizacji projektu i 
nowo wybudowanemu budyn-
kowi przedszkola oraz podnie-
sieniu kompetencji zawodowych 
nauczycieli mogliśmy realizować 
zajęcia dla dzieci, które posiada-
ją orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego oraz opinie o 
wczesnym wspomaganiu rozwo-
ju dziecka.

Poszerzenie oferty edukacyj-
nej zostało zauważone i doce-
nione przez rodziców i mieszkań-
ców naszej gminy co przełożyło 
się na dużą ilość złożonych kart 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
na rok szkolny 2022/2023.

Red.

podSUmoWAnie reAlizAcji projektU rozWój edUkAcji przedSzkolnej 
W Gminie SieWierz poprzez UpoWSzechnienie i podnieSienie jAkości 
edukacJi przedszkolneJ 

W roku szkolnym 2021/2022 w nowej siedzibie rozpoczęło 
funkcjonowanie Publiczne Przedszkole w Siewierzu. Przed-
szkole posiada osiem przestronnych, widnych i doskonale 
wyposażonych we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, 
zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, a także meble 
dostosowane do wieku dzieci. 

W przedszkolu, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, realizowane są zajęcia 
dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Główne cele projektu to roz-
wijanie sprawności rachunko-
wej w sytuacjach praktycznych, 
rozwijanie wyobraźni geome-
trycznej, oraz łączenie teorii z 
praktyką przy racjonalnym uży-
ciu technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. Wśród zapla-
nowanych aktywności znalazły 
się m.in. turniej tabliczki mno-
żenia, wyjazd na warsztaty 

edukacyjne, turniej gry „Super 
Farmer”, projekt pt. „Detektyw 
na tropie matematyki”, zajęcia 
praktycznego stosowania ma-
tematyki pt. „Smakołyki z krain 
Liliputów i Olbrzymów”, szkolna 
akcja „Poszukiwacze zaginio-
nych działań i zadań”, turniej 
„Rachmistrz” i wiele innych. 
Uczestnicy projektu rozwijają 
sprawność rachunkową, spo-

strzegawczość i kreatywność. 
Mają do dyspozycji zakupio-
ne w ramach dofinansowania 
książki, gry edukacyjne, róż-
norodne pomoce dydaktycz-
ne, w tym: modele, przyrządy 
do mierzenia i ważenia, tablet 
oraz liczne materiały w formie 
quizów, zagadek i układanek. 
Duże zainteresowanie uczniów 
wzbudziła oferta zajęć eduka-
cyjnych w Muzeum Dawnych 
Rzemiosł w Żarkach, skierowa-
na do uczniów w celu poznania 
m. in. dawnych systemów miar 
i wag, stosowanych zwłaszcza 
w gospodarstwach wiejskich. 
Na uczestników projektu cze-

kają liczne nagrody, gadżety 
i dyplomy ufundowane w ra-
mach otrzymanej dotacji. Pro-
jekt zakończy się w grudniu, 
jednak zrealizowane cele oraz 
zakupione pomoce i materiały 
będą dalej służyć rozwijaniu 
zainteresowań matematycz-
nych uczniów ze szkoły z Że-
lisławic.

Alicja  Nimirska
Ilona Kurzak-Szewczyk

ZSP w Żelisławicach

GrAnt FUndAcji mbAnk dlA Szkoły W żeliSłAWicAch
„Matematyka w domu, szkole i zagrodzie” to drugi projekt Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, który uzyskał 
dofinansowanie z Fundacji mBanku. Poprzedni realizowany 
był w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów ówczesnej kla-
sy VII. W tegorocznej edycji projekt swoim zasięgiem obejmuje 
uczniów klas IV-VI, a dodatkowo do udziału w realizacji wybra-
nych działań projektowych zostali zaproszeni rodzice uczniów.
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Plenerowe Obserwatorium 
Ekologiczne będzie pełniło funk-
cję zewnętrznej pracowni szkol-
nej, w której uczniowie będą 
w bezpośredni sposób obser-
wować i poznawać żywe oraz 
nieożywione składniki przyrody, 
a także relacje występujące po-
między nimi. Dzięki temu dzieci 
i młodzież będą odkrywać zna-
czenie prawidłowego funkcjo-
nowania przyrody, potrzebę za-
pobiegania degradacji i ochrony 
środowiska naturalnego.

Obserwatorium zostało wypo-
sażone w pięć dużych ławosto-
łów o kształcie sześciobocznym 
i zewnętrzną tablicę kredową o 
wymiarach 200×100 cm. Zaku-
pione zostały niezbędne pomoce 
do obserwowania organizmów 
żywych: pudełka z lupą powięk-
szającą do obserwacji w terenie, 
arkusze powiększające w ramce 
do obserwacji niewielkich obiek-
tów żywych i nieożywionych, 
lornetki do obserwacji obiektów 
oddalonych oraz siatki do chwy-
tania owadów. Ponadto, z myślą 
o najmłodszych uczniach, zosta-
ła zakupiona wielkoformatowa 
gra planszowa „Segreguj śmieci” 

o wymiarach 400×400 cm, gdzie 
pionkami są sami uczniowie. Na 
realizację projektu łącznie prze-
znaczono kwotę 23.161,75 zł., 
która w całości została pokryta 
ze środków firmy Air Products 
Sp. z o.o.

W Plenerowym Obserwato-
rium Ekologicznym będą odby-
wać się przede wszystkim lekcje 
przyrody w klasach 4 i biologii 
w klasach 5–8, ale także lek-
cje innych przedmiotów według 
potrzeb uczniów i nauczycieli. 
Pracownia posłuży także do re-
alizacji zajęć pozalekcyjnych, w 
tym Klubu młodego naukowca, 
podczas którego uczniowie klas 
7 prowadzą proste obserwacje 
i doświadczenia biologiczne. Z 
zajęć przyrodniczych, sporto-
wych i rozwijających, na świe-
żym powietrzu, będą korzystać 
także uczniowie klas 1–3 oraz 
uczniowie grup świetlicowych.

Plenerowa pracownia w ogro-
dzie szkolnym pozostawała do 
tej pory tylko w sferze szkolnych 
marzeń. Jednak dzięki zaanga-
żowaniu pracowników Air Pro-
ducts Sp. z o.o. na czele z Panią 
Agnieszką Orłowską-Hirsa, któ-

ra pełniła funkcję koordynatorki 
projektu i jest jednocześnie Prze-
wodniczącą Rady Rodziców w 
naszej szkole, Plenerowe Ob-
serwatorium Ekologiczne zosta-
ło stworzone i tym samym nasze 
marzenie stało się rzeczywisto-
ścią. W dniu 26 października br. 
dzięki pomocy pozostałych pra-
cowników firmy Air Products Sp. 
z o.o. tj.: Pani Anny Orłowskiej, 
Pani Małgorzaty Sikory, Pani 
Katarzyny Szewczyk, Pani Marty 
Znamierowskiej, Pana Michała 
Hirsy i Pana Rafała Nowaka wy-
posażenie zostało zamontowane 
a uczniowie Piotr Nowak, Wik-
tor Znamierowski i Franciszek 

Szewczyk, którzy towarzyszyli 
rodzicom podczas prac, chętnie 
przetestowali zakupione pomoce 
dydaktyczne.

Za życzliwość oraz wkład pra-
cy w poszerzanie infrastruktury 
szkolnej i tym samym pozytywny 
wpływ na podnoszenie jakości 
pracy szkoły składamy serdecz-
ne podziękowania Panu Jackowi 
Cichoszowi – Prezesowi Zarzą-
du Air Products Sp. z o.o. oraz 
wszystkim zaangażowanym pra-
cownikom firmy.

Katarzyna Nowak
Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Siewierzu

pleneroWe obSerWAtoriUm ekoloGiczne W oGrodzie Szkolnym
W czerwcu 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu 

podjęła współpracę z Air Products Sp. z o.o. z siedzibą w Sie-
wierzu nad realizacją projektu, którego celem jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej. Efektem 
wspólnych działań jest utworzenie Plenerowego Obserwatorium 
Ekologicznego w przyszkolnym ogrodzie.

Plenerowe obserwatorium powstało przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu.

Ogród dotyku - w tej części 
znajdują się rośliny i krzewy o 
zróżnicowanej fakturze. Są to ro-
śliny bezpieczne, nieposiadające 
kolców lub parzących włosków. 
Doskonale sprawdzają się tu ro-
śliny o różnych liściach: gładkich, 
miękkich, sztywnych, szorstkich, 
włochatych.

Ogród słuchu - w tej części 
ogrodu poświęconej słuchowi, 
zostały posadzone rośliny, któ-
re wydają dźwięki. Należą do 
nich wysokie trawy i drzewa (np. 
brzozy). W tej części ogrodu 
zostały zamontowane również 
budki lęgowe dla ptaków, karm-
niki i poidła dla ptaków. Znalazło 
się też tam miejsce dla dzwon-
ków wietrznych, których dźwięk 
sprzyja relaksowi. Są one wy-
konane z różnych materiałów: 
dzwonki metalowe, drewniane 
czy bambusowe.

Ścieżka małego badacza 
- w tej części ogrodu powstała 
ścieżka sensoryczna, która opie-
ra swoje działanie na różnych 
fakturach i kształtach. Do jej 
stworzenia zostały wykorzysta-
ne takie materiały jak: kamienie 
o gładkich powierzchniach (np. 
otoczaki), suche szyszki, kora 
drzewna, grys, piasek, gumowe 
elementy z wypustkami (dyski 
sensoryczne). Wokół ścieżki zo-
stały posadzone różne gatunki 
roślin chronionych w Polsce. 

Korzystanie ze ścieżki sen-
sorycznej ma wiele zalet, wśród 
nich wymienia się między inny-
mi: poprawę sprawności moto-
rycznej, poprawę równowagi i 
koordynacji ruchowej, polepsze-
nie percepcji wzrokowej oraz 
spostrzegawczości, pobudzenie 
receptorów czuciowych w sto-
pach.

Dodatkowo na terenie ogrodu 
zamontowano tablice sensorycz-
ne, na których znajdują się dyski 
sensoryczne. 

Środki finansowe na ten cel 
w wysokości 10.000 zł pozyska-
ło z Fundacji ING Bank Śląski 
Stowarzyszenie Wspólnie dla 
Mieszkańców Żelisławic.

W prace ogrodnicze zaanga-
żowali się nie tylko członkowie 
Stowarzyszenia, ale również 
uczniowie i ich rodzice oraz 
przedstawiciele Banku ING 
Myszków.

przy zSp W żeliSłAWicAch poWStAł oGród SenSoryczny
Na terenie placu szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedsz-

kolnym w Żelisławicach wybudowano Ogród Sensoryczny 
dla uczniów szkoły oraz przedszkolaków. Miejsce podzielo-
ne zostało na na trzy części: ogród dotyku, ogród słuchu, 
ścieżka małego badacza.

Na terenie ogrodu zamontowano również tablice sensoryczne.

c.d. na str. 10
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Zielona Pracownia wyposażo-
na została w nowe meble: szafy, 
szafki, przeszklone witryny, sta-
nowisko do mikroskopowania, 
trapezowe ławki uczniowskie 
oraz ergonomiczne krzesła. 
Zakupiony został nowoczesny 
sprzęt TIK tj. monitor interaktyw-
ny i laptop. Sala została wyposa-
żona w niezbędne i różnorodne 
pomoce dydaktyczne: 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, biologiczne 
modele 3D, liczne preparaty 
makroskopowe w pleksi, globu-
sy indukcyjne i globus z trasami 
odkrywców geograficznych. Wy-
jątkowym elementem jest ogród 
wertykalny z różnorodnymi ro-

ślinami doniczkowymi. Estetykę 
klasy podnosi też fototapeta z 
motywem krajobrazowym. 

Wartość całego projektu wy-
niosła 51.925,00 zł, z czego 
50,000,00 zł pokryte zostało 
ze środków finansowych Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

Z Zielonej Pracowni korzysta-
ją uczniowie klas 4-8 podczas 
lekcji przyrody, biologii i geografii 
oraz zajęć pozalekcyjnych Klub 
młodego naukowca. W pracow-
ni odbywają się także spotkania 
organizacyjne z uczniami zaan-
gażowanymi w szkolne akcje o 
charakterze proekologicznym, 
tj. akcję sprzątanie świata, se-
lektywną zbiórkę odpadów na 
terenie szkoły, zbiórkę zużytych 
baterii i puszek aluminiowych,  
zbiórkę orzechów i żołędzi na 
dokarmianie zwierząt czy akcję 

tworzenia zimowych legowisk 
dla jeży w Parku Miejskim w 
Siewierzu. Utworzenie pracowni 
było dla szkoły niezbędne i przy-
czyniło się do znacznego wzbo-
gacenia bazy dydaktycznej. Bo-
gata baza pomocy i przyjazne 
środowisko klasowe przekłada-
ją się na wzrost pozytywnego 
nastawienia uczniów do nauki, 
nabywania nowych kompeten-
cji i rozwijania zainteresowań 

przyrodniczych uczniów, kształ-
towania świadomości ekologicz-
nej dzieci i młodzieży, a także 
uwrażliwiania uczniów na po-
trzeby świata przyrodniczego. 
Tym samym działania szkoły 
wpływają na  podnoszenie świa-
domości ekologicznej młodych 
mieszkańców.

Katarzyna Nowak
SP Nr 1 w Siewierzu

zielonA prAcoWniA poWStAłA W Szkole podStAWoWej nr 1 W SieWierzU
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego  

w Siewierzu realizowany jest projekt „Zielona Pracownia 2022” 
dofinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego efektem jest utworzenie 
nowoczesnej i innowacyjnej pracowni „Akademia Ekologiczna”.

W ramach drugiego etapu 
robót rodzice uczniów Zespołu-
Szkolno Przedszkolnego w Żeli-
sławicach wykonali własnoręcz-
nie następujące prace:

uzupełniono piasek w ścież-• 
ce sensorycznej,
ustawiono ławki,• 
zamontowano dyski senso-• 
ryczne o różnych fakturach 
w ścieżce małego badacza,
zamontowano dzwonki • 
wietrzne drewniane, metalo-

we i bambusowe, 
ustawiono tablicę informa-• 
cyjną z opisami zasadzo-
nych wcześniej roślin chro-
nionych,
wstawiono tabliczki z na-• 
zwami roślin oraz tabliczki z 
nazwą ogrodów,
zamontowano poidło dla • 
ptaków, 
zamontowano dwa stoliki • 
sensoryczne z dyskami o 
różnych fakturach   i wiel-
kościach oraz z szyszkami 
różnych wielkości, 

wyplewiono ogrody, przy-• 
cięto trawę na i wokół 
ścieżki małego badacza.

Dyrektor ZSP w Żelisławicach 
składa serdeczne podziękowa-
nia Pani Sylwii Gruszce - Pre-
zesowi Zarządu Stowarzysze-
nia Wspólnie dla Mieszkańców 
Żelisławic, Skarbnikowi Annie 
Kłósek oraz wszystkim Człon-
kom Stowarzyszenia - za reali-
zację ciekawego pomysłu oraz 
pozyskanie środków finanso-
wych z Fundacji ING Dzieciom 
na budowę ogrodu sensorycz-

nego - przedsięwzięcia, które-
go celem jest uatrakcyjnienie 
oferty edukacyjnej placówki 
oraz dbałość o wszechstronny 
rozwój dzieci i młodzieży. Pra-
gniemy również podziękować 
wszystkim uczniom i rodzicom, 
którzy aktywnie włączyli się w 
wykonanie ogrodu, zarówno w 
I jak i II etapie prac.

W imieniu społeczności
ZSP w Żelisławicach

Ewa Stelmach
dyrektor

c.d. ze str. 9 „Przy ZSP...”

Najkorzystniejszą ofertę w 
prowadzonym postępowaniu za-
pytania ofertowego złożyła firma 
Novum Spółka z o.o. spółka ko-
mandytowa z siedzibą w Szczyt-
nie. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 114.975,80 zł. Plac zabaw 
jest ogólnodostępny, a z nowych 
urządzeń zabawowych może 
korzystać jednocześnie większa 
ilość dzieci. Nowe zestawy za-
bawowe wyposażone są m.in. 
w ścianki i trapy wspinaczkowe, 

pomosty tunelowe, zjeżdżalnie, 
koła sterowe, lunety oraz drążki 
gimnastyczne, a bardzo atrakcyj-
ny wygląd urządzeń zachęca do 
aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Realizacja 
zadania zwiększyła atrakcyjność 
przestrzenną sołectwa Wojkowi-
ce Kościelne oraz będzie służyć 
rozwojowi lokalnej społeczności.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

noWe UrządzeniA zAbAWoWe nA plAcU zAbAW przy zeSpole Szkolno-
przedSzkolnym W WojkoWicAch kościelnych

Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowi-
cach Kościelnych został doposażony w dwa nowe urządzenia 
zabawowe typu „statek”. Zadanie zostało zrealizowane ze środ-
ków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego Sołec-
twa Wojkowice Kościelne i Sołectwa Warężyn oraz z budżetu 
Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkur-
su „Inicjatywa Sołecka” na 2022 rok.

Plac zabaw został doposażony w dwa nowe urządzenia zabawowe typu „statek”.

„Akademia Ekologiczna” została wyposażona m.in. w nowoczesne mikroskopy.
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Nowoczesny sprzęt, który po-
jawił się w placówkach, pozwoli 
uatrakcyjnić zajęcia i umożliwi 
uczniom rozwijanie zaintereso-
wań nie tylko na lekcjach tech-
niki, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz kół zainte-
resowań.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Siewierzu

W ramach programu „Labora-
toria Przyszłości” zakupiono na-
stępujące wyposażenie:

Stacja lutownicza z gorącym • 
powietrzem,
Mikrokontroler z czujnikami i • 
akcesoriami,
Drukarka 3D wraz z akceso-• 
riami – 3 szt.,
Laptop – 3 szt.,• 
Filament – 30 szt.,• 
Skaner kompatybilny z dru-• 
karką 3D,
Kamera FULL HD – 2 szt.,• 
Statyw do aparatu i kamery,• 
Akcesoria do statywu - wó-• 
zek na kółkach,
Mikroport,• 
Mikrofon kierunkowy,• 
Zestaw oświetleniowy: Lam-• 
pa Softbox żarówką ze sta-
tywem,
Gimbal do aparatu fotogra-• 
ficznego i kamery,
Aparat fotograficzny,• 
Blenda 7w1,• 
Wieloczęstotliwościowy na-• 
dajnik kieszonkowy – 5 szt.,
Mikrofon nagłowny – 4 szt.,• 
Oprogramowanie graficzne,• 
Wirtualne laboratorium wie-• 
loprzedmiotowe, zestaw 8 
sztuk okularów – 2 szt.,
Licencja dostępu do portalu • 
wirtualnych lekcji,
Zestaw do doświadczeń - • 
elektromagnetyzm,
Zestaw do doświadczeń z • 
elektrochemii. Miernik Prze-
wodnictwa,
Wirtualne laboratorium  che-• 
miczne „Empiriusz”,

Wyposażenie jest wykorzy-
stywane podczas zajęć chemii, 
biologii, informatyki, techniki, z 
doradztwa zawodowego, koła 
filmowego, klubu młodego na-
ukowca, zajęć instrumentalnych, 

zajęć wokalnych.
Podczas zajęć Klubu młode-

go naukowca uczniowie klas 7 
poznali sposób obsługi okularów 
VR. Uczniowie poruszali się po 
pracowni oraz korytarzach szkol-
nych z założonymi okularami, 
aby się z nimi oswoić. Ponadto 
poznawali świat oceanów z wy-
korzystaniem technologii VR. 
Zamieniając się w nurków oce-
anicznych, mogli obejrzeć dno i 
toń oceaniczną, rafę koralową, 
ryby i ośmiornice. Poznali także 
budowę morfologiczną rekina 
młota dzięki wyświetleniu jego 
organizmu w obrazie 3D i mani-
pulowaniu tym obrazem za po-
mocą dedykowanej kostki QR. 

Dzięki okularom VR oraz licen-
cji dostępu do portalu wirtualnych  
lekcji uczniowie poznawali świat 
pustyń na Ziemi. Technologia 
VR przeniosła młodych odkryw-
ców na tereny Sahary w Afryce, 
Gobi w Azji oraz Wielkiej Pustyni 
Piaszczystej w Australii. Uczest-
nicy zajęć mogli porównać 
krajobraz pustyni piaszczystej 
i kamienistej oraz „prawie po-
czuć na własnej skórze” trudne 
warunki klimatyczne obszarów 
pustynnych. Uczniowie mogli 
poznać różnorodne typy lasów 
występujących na Ziemi: wiecz-
nie zielone lasy równikowe, lasy 
klimatu umiarkowanego oraz las 
borealny. Okulary VR przenio-
sły uczniów w niedostępne do-
tychczas ekosystemy leśne – w 
wilgotnym lesie równikowym po-
dziwiali gęstwinę i różnorodność 
roślin, w tajdze mogli odkrywać 
przystosowania drzew iglastych 
do zimnego klimatu. Ciekawość 
uczniów wzbudziła też fauna 
zamieszkująca obie formacje 
roślinne.

Na lekcjach biologii uczniowie 
jednej klasy 5 i jednej klasy 6 po-
znawali możliwości technologii 
VR – w przeciągu chwili znaleźli 
się w centrum Warszawy, na pu-
styni „oko w oko z wielbłądem” 
oraz we śnie.

Na lekcjach chemii uczniowie 
klas 7 i 8 samodzielnie wykony-
wali następujące doświadczenia 

w wirtualnym laboratorium che-
micznym Empiriusz: otrzymywa-
nie wodorotlenków sodu i wap-
nia, badali przewodnictwo prądu 
wybranych roztworów wodnych, 
rozdzielali mieszaniny metodą 
destylacji. Uczniowie, korzysta-
jąc z wirtualnego laboratorium  
oraz miernika przewodnictwa, 
badali m.in. korozję metali, prze-
wodnictwo prądu czy otrzymy-
wanie kwasów. 

Podczas lekcji informatyki 
uczniowie, wykorzystując dru-
karki 3D, wydrukowali breloczki 
do kluczy. Będą one stanowiły 
komplet z zaprojektowanymi 
przez uczniów identyfikatorami. 
Podczas zajęć o hieroglifach, 
czyli lekcji z zastosowaniem pi-
sma obrazkowego, uczniowie 
drukowali różne przedmioty, z 
których potem układali krótkie 
historyjki obrazkowe.

W ramach lekcji techniki 
uczniowie przygotowują się do 
egzaminu na Kartę Rowerową. 
Na początkowych lekcjach oma-
wiali ruch pieszego po drodze 
i zasady jazdy rowerem. We 
wrześniu przygotowali model 
skrzyżowania sterowanego sy-
gnalizacją świetlną. Korzystając 
z drukarki 3D, uczniowie wy-
konali wydruki symboli roweru 
i samochodu, które następnie 
przykleili do magnesów „lodów-
kowych”. Magnesy pozwalają na 
dowolne umieszczenie symbolu: 

rower i samochód na modelu 
skrzyżowania. Na tej podstawie 
dzieci dokonywały analizy kolej-
ności ruchu pojazdów i możliwo-
ści poruszania się pieszego po 
drodze.

Na lekcjach muzyki ucznio-
wie dowiedzieli się, jak działa 
mikrofon nagłowny z portem 
nadającym. Po odpowiednim 
przeszkoleniu, korzystając ze 
sprzętu czytali wprowadzenie do 
nowej piosenki. Po opanowaniu 
odpowiedniej techniki mówienia 
do mikrofonu na kolejnych za-
jęciach pracowali nad techniką 
śpiewania z wykorzystaniem mi-
krofonów.

Na zajęciach gry na gitarze i 
na zajęciach wokalnych ucznio-
wie, wykorzystując mikrofony 
nagłowne.

Szkolne studio telewizyjne 
iTVjunior wyposażono w m.in. 
aparat cyfrowy, gimbal oraz 
blendy fotograficzne, dwie nowo-
czesne kamery oraz dodatkowe 
oświetlenie, a także najnowszy 
program do montażu filmów – 
Pinacle Studio 25. Zakupione 
pomoce uczniowie mogli wyko-
rzystać podczas zajęć koła fil-
mowego. Swoje umiejętności w 
obsłudze najnowszego sprzętu 
sprawdzili również, rejestrując 
uroczystości szkolne, np. inaugu-
rację roku szkolnego czy sprzą-

zAkUpiliśmy noWoczeSne pomoce dydAktyczne do Szkół W rAmAch 
rządoWeGo proGrAmU edUkAcyjneGo „lAborAtoriA przySzłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem rządowego progra-
mu edukacyjnego jest wsparcie szkół podstawowych w budo-
waniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematy-
ka). Gmina Siewierz otrzymała środki w wysokości 381.600,00 
zł na realizację programu. Dzięki tym środkom wszystkie szkoły 
podstawowe prowadzone przez gminę miały możliwość dopo-
sażenia pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

c.d. na str. 12

W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. gogle VR do wirtualnej rzeczywistości.
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tania świata. W ramach koła fil-
mowego zmontowali także film 
promujący zajęcia prowadzone 
z wykorzystaniem pomocy po-
zyskanych w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości. Małe, 
lekkie kamery doskonale spraw-
dziły się podczas wyprawy w 
teren. Najnowszy program do 
montażu filmów zdecydowanie 
ułatwił uczniom pracę podczas 
składania relacji filmowej. Pa-
sjonaci fotografii z pomocą naj-
nowszego aparatu rejestrowali 
natomiast nieruchome obrazy, 
które wzbogaciły galerię szkolnej 
strony internetowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych

W ramach Laboratoriów Przy-
szłości ZSP w Wojkowicach 
Kościelnych otrzymał wsparcie 
finansowe w wysokości 72.300 
zł. Środki te wykorzystano na 
zakup wyposażenia technicz-
nego potrzebnego w kształto-
waniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielnego i 
krytycznego myślenia, zdolności 
myślenia matematycznego oraz 
umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i in-
żynierii, stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
jak również pracy zespołowej, 
dobrej organizacji i dbania o 
porządek na stanowisku pracy 
oraz radzenia sobie w życiu co-
dziennym. W skład zakupione-
go sprzętu weszły drukarki 3D, 
wirtualne okulary, mikrokontroler 
wraz z specjalistyczną lutownicą, 
nowoczesny statyw, profesjonal-
ny gimbal, mikrofon kierunkowy 
do kamery, mikrofony bezprze-
wodowe (mikroporty do kamery) 
oraz oświetlenie studia. Zaku-
piony sprzęt wykorzystywany 
jest od początku roku szkolnego 
2022/2023 podczas zajęć obo-
wiązkowych oraz dodatkowych. 

Nauczyciele chętnie zabierają 
uczniów w wirtualne podróże z 
wykorzystaniem okularów 3D. 
Wyszukują modele przestrzen-
ne, które drukują na drukarkach 
3D w celu wzmocnienia doznań 
związanych z przyswajaniem 
wiedzy. Nagrywają wraz z ucznia-
mi filmy dokumentując zmiany w 
otaczającym nas świecie. 

W ramach zajęć związanych z 
Laboratoriami Przyszłości szkoła 
wykorzystuje również sprzęt w 
postaci kamer, aparatów i zesta-
wów mikrorobotów (Lego Mind-
storm, Ozoboty).
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Żelisławicach

Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Żelisławicach otrzy-
mał dofinansowanie w kwocie                    
60.000 zł na zakup pomocy 
dydaktycznych z programu rzą-
dowego „Laboratoria Przyszło-
ści”. W ramach wyposażenia 
obowiązkowego i dodatkowego 
szkoła zakupiła pomoce, dzięki 
którym wyposażono następują-
ce pracownie:

pracowania druku 3D (dwie • 
drukarki 3D wraz z filamen-
tami, dwa laptopy do obsługi 
drukarek 3D, dostęp do plat-
formy Skrivare Academy z 
modelami 3D oraz pomoca-
mi dla nauczycieli);
pracownia audio-video • 
(profesjonalny aparat fo-
tograficzny wraz ze sta-
tywem, mikrofonem, gim-
balem, oświetlenie do 
realizacji nagrań, mikroporty 
do nagrań, głośnik mobilny                                  
z mikrofonami);
pracowania techniczna (lu-• 
townica, mikrokontrolery z 
czujnikami i akcesoriami);
pracownia STEAM (łącz-• 
nie 12 zestawów podsta-
wowych i rozszerzonych 
klocków LEGO® Education 
SPIKE™).

Oprogramowanie i platforma 
Skriware do grafiki 3D jest wy-
korzystywana na lekcjach infor-
matyki do poszerzania wiedzy i 
umiejętności uczniów z zakresu 
tworzenia grafiki trójwymiaro-
wej i obsługi nowo zakupionego 
sprzętu. Stworzone modele są 
drukowane na drukarce 3D.

Sprzęt audio-video wyko-
rzystywany jest do utrwalania i 
nagrywania uroczystości szkol-
nych, wycieczek, akcji organizo-
wanych w szkole. Głośnik mo-
bilny z mikrofonem uatrakcyjnia 
lekcje muzyki, zajęcia dodatko-
we z rytmiki. Mikrokontrolery, 
czujniki, lutownica urozmaicają 
lekcje techniki.

Za pomocą zestawów klocków 
Lego uczniowie na zajęciach 
konstruują mechanizmy i robo-
ty, które mogą wprawić w ruch. 
Poznają elementy, takie jak: 
czujniki, silniki, programowalny 
element Hub oraz ich zastoso-
wanie. Na zajęciach informatycz-
nych uczniowie klasy II realizują 
innowację pedagogiczną ,,Lego 
Education”, gdzie uczą się pod-
staw robotyki. Klasy starsze wy-
korzystują klocki Lego do nauki 
programowania w języku Python. 
Dzięki zdobytym umiejętnościom 
uczniowie budują roboty, pojazdy 
i wprawiają je w ruch.

Zakupiony w ramach Labora-

toriów Przyszłości sprzęt odpo-
wiada potrzebom szkoły i jest 
wykorzystywany na lekcjach 
obowiązkowych - do realizacji 
podstawy programowej na zaję-
ciach dodatkowych oraz kołach 
zainteresowań.

Szkoła Podstawowa 
w Brudzowicach

Szkoła Podstawowa w Bru-
dzowicach otrzymała dofinanso-
wanie na kwotę 30.000 złotych 
na wsparcie procesu dydaktycz-
nego i uczynienie go bardziej 
interdyscyplinarnym i innowacyj-
nym. W ramach programu zaku-
piono następujący sprzęt:

drukarka 3DOmni 200,• 
laptop do drukarki 3D,• 
klocki edukacyjne LEGO • 
Spike Prime (2 zestawy),
klocki edukacyjne LEGO • 
Spike Prime wraz z rozsze-
rzeniem (2 zestawy),
klocki edukacyjne LEGO • 
Spike Essential (3 zestawy),
zestaw mikrokontrolerów,• 
stacja lutownicza,• 
aparat fotograficzny z funk-• 
cją nagrywania,
statyw do aparatu,• 
gimbal, • 
mikrofon,• 
zestaw do oświetlenia,• 
mikroport,• 
maszyna do szycia z akce-• 
soriami (3 szt.).

Dzięki takiemu wyposażeniu 
wiele zajęć jest prowadzonych 
w sposób ciekawszy, bardziej 
innowacyjny, a przede wszyst-
kim skuteczny w odkrywaniu 
uczniowskich talentów i rozwija-
niu ich zainteresowań. Zestawy 
klocków edukacyjnych LEGO do 
nauki programowania rozwijają 
pewność siebie i kreatywność u 
wszystkich uczniów, bez wzglę-
du na ich dotychczasowy po-
ziom wiedzy. Zajęcia z elemen-
tami robotyki zachęcają uczniów 
do pracy zespołowej i  pokazują 
sens nauki programowania. 

Sprzęt audiowizualny jest 
atrakcyjnym narzędziem wy-
korzystywanym zarówno na 
obowiązkowych zajęciach edu-
kacyjnych, podczas realizacji 
podstawy programowej, jak i na 
zajęciach dodatkowych. Ucznio-
wie zapoznają się również z 
technologią nagrywania filmów, 
z aparatem fotograficznym i 
z możliwością wykorzystania 
sprzętu do nagrań, zakupionego 
w ramach projektu. 

„Laboratoria Przyszłości” to 
projekt, który będzie realizowany 
w Szkole Podstawowej w Bru-
dzowicach przez  co najmniej 
pięć kolejnych lat szkolnych, z co 

najmniej średnio trzema godzi-
nami zajęć w każdym tygodniu 
nauki.

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Siewierzu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Siewierzu otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 60.000 
złotych na zakup nowocze-
snych pomocy dydaktycznych. 
Placówka wyposażyła nastę-
pujące pracownie:

Pracownię druku 3D – dru-• 
karka 3D z laptopem oraz 
filamentami oraz dostęp 
do platformy SkriwareAca-
demy. Dzięki temu ucznio-
wie poznają możliwości 
projektowania przestrzen-
nego, kształtując swoją 
wyobraźnię przestrzenną. 
Przygotowują modele w 
programach graficznych 
i mogą je wydrukować na 
drukarce 3D.
Pracownię audio-video – • 
mikroporyt z akcesoriami; 
oświetlenie do realizacji 
nagrań; mikrofon kierun-
kowy; statyw z akceso-
riami; gimbal do telefonu; 
głośniki do sal lekcyjnych, 
mobilny głośnik z mikro-
fonami. Dzięki możliwości 
wykonywania nagrań, któ-
re uczniowie mogą prze-
twarzać i odsłuchiwać, 
kształtują kompetencje 
miękkie. Sprzyja to  nauce 
poprawnej dykcji, dosko-
naleniu umiejętności języ-
kowych i pomaga rozwijać 
uwagę słuchową.
Pracownię VR – gogle do • 
wirtualnej rzeczywistości. 
Dzięki oprogramowaniu i 
specjalnym goglom ucznio-
wie poznają możliwości 
wirtualnej rzeczywistości, 
której potencjałwydaje się 
być nieskończony. Ucznio-
wie, korzystając z gogli 
obsługujących tę tech-
nologię, mogą przenieść 
się w dowolne miejsce 
– przestrzeń kosmiczną, 
prehistoryczny świat dino-
zaurów czy nawet wnętrze 
ludzkiego ciała, nie pozo-
stając jedynie biernym wi-
dzem, a zgłębiając się w 
ten świat. 
Pracownię kulinarną – pie-• 
karnik oraz wielofunkcyjny 
opiekacz. Uczniowie uczą 
się obsługi podstawowych 
sprzętów AGD oraz umie-
jętności korzystania z prze-
pisów kulinarnych, odmie-

c.d. ze str. 11 „Zakupiliśmy...”

c.d. na str. 13
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Wydarzenie zgromadziło 
w sali widowiskowej Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki wielu znakomi-
tych gości, w tym licznie przyby-
łych obecnych i emerytowanych 
nauczycieli, pracowników admi-
nistracji, obsługi gminnych placó-
wek oświatowych, stypendystów 
oraz ich rodziców. Zgromadzo-
nych przywitał prowadzący całą 
uroczystość Dyrektor MGCKSiT 
Jacek Gruszczyński. Na począt-
ku dla zgromadzonych wystąpiła 
młodzież z zespołu wokalnego 
Encanto, prowadzonego pod 
kierownictwem Dawida Torbusa.

Szczególną częścią akademii 
było wręczenie Stypendium Bur-
mistrza Miasta i Gminy Siewierz 
dla najzdolniejszych uczniów i 
studentów. W tym roku laure-
atami stypendium zostało 21 
młodych mieszkańców naszej 
gminy - studenci: Marcelina Ję-
drzejczyk, Kinga Szopińska i 
Mikołaj Broncel oraz uczniowie i 
uczennice: Amelia Jakubik, Anita 
Piwowarczyk, Filip Robak, Julia 
Abratańska, Klaudia Pluta, Julia 
Przybyła, Oliwia Antkiewicz, Do-
minika Niemiec, Michalina Góral, 
Sara Cembrowska, Weronika 
Kozerska, Julia Wypiór, Maciej 
Frączek, Aleksander Duda, We-
ronika Psonka, Maria Jędrze-
jewska, Szymon Misiak, Wiktoria 

Lis.
Ponadto Burmistrz Miasta i 

Gminy Siewierz Zdzisław Banaś 
wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Siewierzu Barbarą 
Bochenek wręczyli akty nadania 
awansu zawodowego oraz listy 
gratulacyjne nauczycielom, któ-
rzy uzyskali kolejne kwalifikacje. 

Stopień awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego uzy-
skały Paulina Olkuska oraz Ane-
ta Gruszczyńska z Publicznego 
Przedszkola w Siewierzu. 

Stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego uzy-
skała Ewelina Wtylnik z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woj-
kowicach Kościelnych.

Na stopień nauczyciela dy-
plomowanego awansowali: Ewa 
Sokół – nauczyciel Publicznego 
Przedszkola w Siewierzu, Ka-
tarzyna Szymiec – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Bru-
dzowicach, Marta Mizerska 
– nauczyciel Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojkowicach 
Kościelnych, Marzena Gawron-
Kańtoch – nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woj-
kowicach Kościelnych, Dagmara 
Małota-Machura – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sie-
wierzu, Renata Chmielowska 
– nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Siewierzu, Agniesz-

ka Niemiec – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Siewierzu.

Nagrodzeni zostali również Ci, 
których praca była szczególnie 
widoczna nie tylko w murach 
szkoły, ale też poza nimi, często 
w działaniach na rzecz szkoły, 
środowiska lokalnego, ale też 
całej gminy. Nagrodę Burmi-
strza Miasta i Gminy Siewierz 
otrzymali w tym roku: Justyna 
Chudy (Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Siewierzu), Urszula War-
muz (Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Wojkowicach Kościel-
nych), Małgorzata Domańska 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojkowicach Kościelnych), 
Aneta Machura (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojkowicach 
Kościelnych), Marzena Gocyła 
(Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Sie-
wierzu), Elżbieta Kuraś (Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Księstwa 
Siewierskiego w Siewierzu), 
Agnieszka Urbańczyk (Szkoła 
Podstawowa w Brudzowicach), 

Ilona Śmigas (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Żelisławicach), 
Agnieszka Sieradzka (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Że-
lisławicach), Joanna Kupczyk 
(Dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Siewierzu), Ewa Sokół 
(Publiczne Przedszkole w Sie-
wierzu).

Stypendystom oraz ich ro-
dzicom, a także nauczycielom 
i pracownikom oświaty gratulo-
wali Posłowie na Sejm RP Rafał 
Adamczyk, Waldemar Andzel i 
Barbara Dolniak oraz Senator 
RP Beata Małecka-Libera. Swo-
je życzenia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej przekazał również 
Wicestarosta Będziński Dariusz 
Waluszczyk. Część oficjalną za-
kończyło wystąpienie Burmistrza 
Miasta i Gminy, który złożył gra-
tulacje wyróżnionym, życząc dal-
szych sukcesów zawodowych 
oraz podziękował wszystkim 
pracownikom oświaty.

Red.

Gminne obchody dniA edUkAcji nArodoWej - Wręczono StypendiA 
nAUkoWe bUrmiStrzA orAz Wyróżniono nAUczycieli

W dniu 13 października br. świętowaliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej w Gminie Siewierz. Uroczystość była okazją do po-
dziękowania wszystkim tym, którzy każdego dnia z wielkim za-
angażowaniem dbają o kształcenie oraz wychowanie młodego 
pokolenia dzieci i młodzieży. Podczas spotkania wręczono Sty-
pendia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów oraz nagrodzono wyróżniających się peda-
gogów, wychowawców i pracowników oświaty. 

rzania gramatur, łącznia ze 
sobą składników. Zajęcia 
kulinarne umożliwiają na-
szym wychowankom na-
ukę przyrządzania potraw 
oraz doskonalą planowa-
nie pełnowartościowych 
posiłków.

Pracownię robotyki i tech-• 
niki – zestawy klocków 
Lego Minestorm EV3; mi-
krokontrolery z akcesoria-
mi, lutownica. Możliwość 
konstruowania własnych 
robotów to wspaniałe na-
rzędzie do nauki progra-
mowania oraz rozwijania 

kompetencji przyszłości. 
Uczniowie mogą tworzyć 
dowolne konstrukcje wy-
posażone w silniki, czujni-
ki, zaprogramować i wpra-
wić je w ruch. Zestawy 
klocków i mikrokontrolery 
uatrakcyjniają lekcje tech-
niki i informatyki.

Zakupiony sprzęt, który jest 
wykorzystywany podczas za-
jęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
w szkołach, doskonale spełnia 
cel programu, jakim jest budo-
wanie wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości.

Red.

c.d. ze str. 12 „Zakupiliśmy...”

Dla zgromadzonych na uroczystości zaśpiewał młodzieżowy zespół Encanto.

Celem głównym projektu jest 
wzrost dostępności do wysokiej 
jakości oferty kształcenia ogól-

nego uczniów uciekających z 
Ukrainy w związku z atakiem 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

uczęszczających do szkół pod-
stawowych podlegających pod 
Gminę Siewierz. 

Zadanie będzie realizowa-
ne w okresie od 02.11.2022 do 
31.03.2023. W ramach zadania 
zostanie zakupiony sprzęt ICT 

oraz pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do prowadzenia zajęć 
dla uczniów ukraińskich.

Wydział  Rozwoju, Inwestycji, 
Funduszy i Zamówień Publicznych

doFinAnSoWAnie nA WSpArcie dlA UcznióW z UkrAiny W SzkołAch 
Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie na realizację zada-

nia „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach poddziałania: 11.1.6. Wzrost 
dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nad-
zwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 
32.557,50 zł, co stanowi 90% wartości całkowitej zadania.
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Pani Helena Rychter swój ju-
bileusz obchodziła 20 paździer-
nika, natomiast pani Władysława 

Lubas 15 lipca. Przedstawiciele 
naszego samorządu: Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-

sław Banaś oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Beata 
Galon-Śliwa spotkali się w tych 
dniach z rodzinami stulatek, aby 
przekazać serdeczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na kolejne lata życia dla soleni-
zantek. Burmistrz wręczył po-
nadto okolicznościowe listy gra-

tulacyjne, bukiety kwiatów oraz 
kosze pełne słodkości. Zostały 
one przekazane dostojnym jubi-
latkom, które ze względu na stan 
zdrowia nie mogły spotkać się 
osobiście w siedzibie Urzędu.

Red.

100. Urodziny pAni heleny rychter i pAni WłAdySłAWy lUbAS
Do grona długowiecznych mieszkańców Gminy Siewierz do-

łączyły panie Helena Rychter i Władysława Lubas, które w 2022 
roku skończyły 100 lat! To kolejni mieszkańcy naszej gminy, 
którzy w tym roku świętowali swoje setne urodziny, bowiem w 
czerwcu jubileusz obchodził pan Jerzy Lis z Tuliszowa.

Burmistrz Zdzisław Banaś przekazał upominki rodzinie pani Heleny Rychter. W imieniu pani Władysawy gratulacje odebrały jej córka, wnuczka oraz prawnuczka.

Ogólnopolski Konkurs Gawę-
dziarzy, Instrumentalistów, Śpie-
waków, Drużbów i Starostów 
Weselnych w ramach Festiwalu 
Folkloru Polskiego 56. „Sabało-
wych Bajań”, odbył się w dniach 
11-14 sierpnia 2022 r. Na scenie 
Domu Ludowego w Bukowinie 
Tatrzańskiej zaprezentowało się  
53 gawędziarzy, 53 instrumen-
talistów, 39 śpiewaków solistów, 
41 grup śpiewaczych, pary pyta-
cy, drużby oraz starosty wesel-
nego. Prezentacje artystów lu-
dowych z jedenastu województw 
(kujawsko-pomorskiego, lubel-

skiego, lubuskiego, łódzkiego-
,małopolskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego oraz 
wielkopolskiego) oceniała komi-
sja w składzie: dr Artur Czesak 
– językoznawca, Benedykt Kafel 
– etnograf, dr Dorota Majerczyk 
– etnolog, prof. dr hab. Zbigniew 
Przerembski – etnomuzykolog, 
prof. uczelniany dr hab. Sta-
nisław Węglarz – antropolog 
kulturowy. Podczas Festiwalu 
Pani Stanisława zaprezentowała 
pieśni i przyśpiewki, które zapa-
miętała z przekazów rodzinnych. 

Jury Festiwalu po raz kolejny 
doceniło jej występ i przyznało 
III miejsce w konkursie śpiewu 
solowego. Festiwal Folkloru 
Polskiego, to prawdziwe święto 
polskiej kultury ludowej i jeden 
z najważniejszych konkursów w 
Polsce. Do udziału w Festiwalu 
Pani Stanisława została reko-
mendowana przez Instytut Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfante-
go w Katowicach. Życzymy dal-
szych sukcesów oraz składamy 
podziękowanie za kultywowanie 
tradycji i promowanie piękna ro-
dzimej kultury ludowej.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

SUkceS nA FeStiWAlU W bUkoWinie tAtrzAńSkiej!
Stanisława Myrta z Leśniaków po raz kolejny stanęła na po-

dium „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej. Tym ra-
zem wyśpiewała III miejsce w konkursie śpiewu solowego.

Stanisława Myrta

Gościem siewierskiej bibliote-
ki był, pochodzący z Siewierza, 
debiutujący polski pisarz, adwo-
kat, podróżnik, muzyk - Łukasz 
Łukasik. Uczestniczył w  wielu 
wyprawach podróżniczych m.in. 
„Nysą przez Azję”, „Wyprawa 
dookoła USA”, „Rowerem do-
okoła Polski”. Autor licznych 

wierszy, tekstów piosenek, a 
przede wszystkim powieści „Wir-
tualny Władca”. Łukasz Łukasik 
opowiedział o wielu swoich za-
interesowaniach i wielkiej pasji, 
jaką są podróże. Będąc wolon-
tariuszem w Stanach Zjedno-
czonych, w ośrodku dla młodych 
osób upośledzonych umysłowo 

i fizycznie, miał okazję zwiedzić 
dużą część Ameryki.  W trakcie 
spotkania autor opowiedział o 
swojej debiutanckiej powieści 
„Wirtualny władca”. Jest to histo-
ria młodego mężczyzny, którego 
altruizm i nieprzeciętna inteli-
gencja sprawiają, iż w krótkim 
czasie staje  się on bardzo wpły-
wową osobą.

Kolejnym gościem biblioteki 
był  dr Piotr Uwijała, autor książ-
ki „Polska Wojskowa Misja Za-
kupów w Paryżu w latach 1919-
1921. Pozyskiwanie i transport 
zagranicznego materiału wo-

jennego dla Wojska Polskiego 
w okresie wojny polsko-sowiec-
kiej”. W spotkaniu uczestniczyli 
znawcy i pasjonaci historii - czy-
telnicy siewierskiej biblioteki. 
Dr Piotr Uwijała, Komendant 
Miejski Policji w Jaworznie, swo-
je obowiązki służbowe łączy z 
historyczną pasją, poświęcając 
się badaniu tematów mało do-
tąd omawianych. W monografii 
autor przedstawił polski wysiłek 
w zakresie organizacji pracy 
logistycznej, a zwłaszcza w za-

SieWierSkA bibliotekA miejScem ciekAWych SpotkAń
Jesienne wieczory to doskonała pora nie tylko na czytanie 

książek, ale również na spotkania z ich autorami, z pasjonatami 
historii czy ciekawymi ludźmi z regionu. Sporo takich spotkań,                             
w ostatnim okresie, odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu. Uczestniczyli 
w nich zarówno czytelnicy siewierskiej biblioteki, jak i młodzież 
z siewierskich szkół.

c.d. na str. 15



15INFORMACJEkultuRA

kresie pozyskiwania środków do 
prowadzenia wojny, umundu-
rowania i utworzenia w trakcie 
wojny polsko-bolszewickiej kilku 
niezależnych od siebie łańcu-
chów dostaw broni i amunicji z 
zagranicy do kraju. Zaprezento-
wana na spotkaniu monografia 
dostała się do ścisłego finału 
w najważniejszym konkursie 
„Książka historyczna roku”. Pod-
czas spotkania w siewierskiej 
bibliotece Piotr Uwijała zapre-
zentował bogatą wiedzę histo-
ryczną nie tylko odnoszącą się 
do tematyki książki, ale również 
ciekawostki na temat osób zna-
nych z kart historii, jak i faktów i 
wydarzeń tych mniej znanych.

Bibliotekę w Siewierzu odwie-
dził  fraszkopisarz, satyryk oraz  
grafik – Piotr Mejsak. Mieszka-
jący w Bytomiu autor stworzył 
ponad 30 tysięcy fraszek. Swoje 
krótkie, dowcipne utwory pu-
blikuje w „Trzecim oddechu” – 
kwartalniku wydawanym przez 
Bytomski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Piotr Mejsak posiada 
wykształcenie techniczne, prak-
tycznie całe swoje życie uprawia 
humor i satyrę. Pisze fraszki 
w gwarze śląskiej, współtworzy 
dowcipy rysunkowe. Podczas 
warsztatów, uczestnicząca w nim  
młodzież z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych 
im. Jana Pawła II w Siewierzu,  
dowiedziała się, jak należy na-

pisać dobrą fraszkę, a następnie 
sama testowała swoje zdolności 
pisarskie tworząc własne fraszki. 
Na pamiątkę spotkania autor dla 
każdego ucznia stworzył fraszkę 
dopasowaną do jego imienia.

Do MGBP w Siewierzu  zawi-
tała   mieszkanka Siewierza, po-
dróżniczka, autorka bloga „Se-
niorka z plecakiem” Mariola 
Jędruch. W trakcie prezentacji 
blogerka opowiedziała o swoim 
dzieciństwie, latach szkolnych 
oraz w jaki sposób zrodziła się jej 
pasja do podróżowania. Mariola 
Jędruch przedstawiła uczest-
nikom kraje, które odwiedziła, 
zarówno w Europie, jak  i Azji. 
Tajlandia, Kambodża, Filipiny to 
państwa, o których można było 
dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji. Przysmaki tych krajów 
m.in. żywe żaby, larwy wzbudziły 
wśród uczestników poruszenie i 
pytania do autorki, czy sama ich 
próbowała. Podróżniczka barw-
nie opisała roślinność i zabytki 
zwiedzanych państw oraz za-
chęciła do odwiedzania miejsc 
usytuowanych blisko Siewierza, 
a jeszcze nieodkrytych.

W siewierskiej bibliotece miało 
w ostatnim czasie miejsce rów-
nież spotkanie z historykiem, 
pedagogiem, filozofem, dok-
torem nauk humanistycznych 
Marcinem Janeczkiem. Wykład 
„Tajemnice XX wieku – Śmierć 
Hitlera: Prawda czy iluzja?” zgro-
madził pasjonatów historii, którzy                                                     
z zaciekawieniem wysłuchali 

opisu wydarzeń nawiązujących 
do czasów II wojny światowej. 
Marcin Janeczek pracuje jako 
nauczyciel i wykładowca. Jest 
autorem wielu prac naukowych i 
publikacji m.in.: „Bolesław Zapo-
mniany jako problem w mediewi-
styce polskiej”, „Józef Szujski a 
krakowska szkoła historyczna”. 
Dnia 30 kwietnia 1945 roku o 
godzinie 15.30, po dwunastu la-
tach i trzech miesiącach od obję-
cia funkcji kanclerza III Rzeszy, 
gdy Berlin był już okrążony przez 
wojska radzieckie, Adolf Hitler i 
jego żona Ewa Braun odebrali 
sobie życie w berlińskim bun-
krze. Podczas spotkania histo-
ryk próbował odpowiedzieć na 
pytanie, co właściwie wydarzyło 
się tego dnia w Berlinie i rozwiać 
wszelkie wątpliwości związane 
ze śmiercią Hitlera i jego żony.  

Wykład zilustrowany został spe-
cjalnym pokazem filmowym.

Dzięki różnorodnej ofercie 
spotkań organizowanych w 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Leona Korusiewicza 
w Siewierzu,  czy to z autorami 
książek, historykami czy też z po-
dróżnikami, jej czytelnicy mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i 
poznawać bogatą ofertę bibliote-
ki. Siewierska książnica za jeden 
z głównych celów swojej działal-
ności stawia sobie promowanie 
lokalnych oraz debiutujących 
twórców. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do śledzenia na-
szej strony internetowej i udziału 
w kolejnych spotkaniach.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Siewierzu

Uczestniczki spotkania z autorką bloga „Seniorka z plecakiem” Mariolą Jędruch.

c.d. ze str. 14 „Siewierska...”

Uczestnictwo w działalności 
Platformy w znaczący sposób 
pozwoli przyczynić się do rozwo-
ju Grupy teatralnej Apogeum po-
przez m.in. uzyskanie dostępu 
do materiałów, pomagających 
w doskonaleniu umiejętności 
aktorskich oraz promowanie jej 
działalności w środowisku te-
atrów amatorskich. 

Grupa teatralna przy siewier-
skim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku funkcjonuje od początku 
jego działalności. Spektaklem 
„Furie i inne groteski” Marcina 
Szczygielskiego grupa otworzyła 
oczy niedowiarkom, że osoby w 
apogeum wieku nie mówią nie-
udolnie wierszyków na scenie, 
ale grają przez duże G. Grają, 
interpretują, intonują, krzyczą, 

płaczą, jednym słowem wyrażają 
cała paletę barw emocji – mówi 
Grzegorz Węglarz, pełniący rolę 
opiekuna grupy, z którą zrealizo-
wał trzy spektakle.

Kolejną sztuką wystawioną 
przez grupę była farsa pt. „Uro-
dziny” na podstawie scenariusza 
Janusza Koryla o tym samym ty-
tule. Spektakl ten okazał się nie-
małym sukcesem, ponieważ zy-
skał uznanie jury na „I Festiwalu 
Ludzi Szczęśliwych Proscenion”, 
gdzie zdobył I miejsce i nagrodę 
specjalną dla odtwórczyni jednej 
z głównych ról. Spektakl zdobył 
także wyróżnienie na Juwena-
liach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Warszawie. 

Trzeci tytuł wystawiony przez 
amatorów teatru z Siewierza 

to „Alicja w Krainie Czarów” na 
podstawie opowiadania An-
drzeja Sapkowskiego pt. „Złote 
popołudnie”. Najnowszy spek-
takl grupy to „Zapach młodości” 
według scenariusza słoweń-
skiego autora, członka literatów 
słoweńskich i węgierskich Zlat-
ko Krajlića. Premiera spektaklu 
miała miejsce 27 września 2022 
roku w Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki w 
Siewierz.

Zaproszenie do uczestnictwa 
w Ogólnopolskiej Platformie Te-
atrów Amatorskich dodało Gru-
pie teatralnej Apogeum dodatko-
wej motywacji do pracy. Obecnie 
aktorzy szykują się do nowych 
przedsięwzięć i wyzwań, aby 
dawać widzom radość i pokazy-
wać, że inny świat też istnieje, bo 
jak sami mówią – „teatr uczy nas 
żyć, a życie uczy nas udawać”.

Red.

GrUpA teAtrAlnA ApoGeUm z UtW W SieWierzU nA oGólnopolSkiej 
plAtFormie teAtróW AmAtorSkich

Aktorzy z siewierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku swoje 
spektakle wystawiają już od 10 lat. W tym roku nawiązali kontakt 
z Ogólnopolską Platformą Teatrów Amatorskich. Po udokumen-
towaniu dorobku scenicznego grupa dołączyła do Platformy, 
zrzeszającej jedynie 34 teatry amatorskie z całej Polski. 

Grupa teatralna APOGEUM w najnowszym spektaklu pt. „Zapach młodości”.
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Już po raz 10-ty w Siewierzu 
wybrzmiał studencki hymn „Gau-
deamus igitur”, czym zainaugu-
rowano nowy rok akademicki i 
kulturalny. Uroczyste spotkanie 
rozpoczął występ działającej w 
strukturach UTW grupy tanecz-
nej WOKADER. 

Następnie prowadzący uro-
czystość Grzegorz Węglarz 
przywitał przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się: Senator RP 
Beata Małecka-Libera, Posłowie 
na Sejm RP Barbara Dolniak i 
Waldemar Andzel, Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk, 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Jan Mucha, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Boche-
nek.

Prezes Stowarzyszenia Gra-
żyna Czerwińska podziękowała 
za wsparcie osobom zaanga-
żowanym w rozwój UTW, a w 
szczególności Burmistrzowi 
Zdzisławowi Banasiowi za ini-
cjatywę powołania Uniwersytetu, 
samorządowi Gminy Siewierz 
oraz wszystkim darczyńcom, 
którzy wsparli organizację jubi-
leuszu. 

Specjalne podziękowania w 
formie statuetek czekały również 
na najwytrwalszych słuchaczy 
Uniwersytetu, którzy od począt-
ku uczestniczą w jego działalno-
ści, a są to aż 53 osoby. 

Z okazji jubileuszu stowarzy-
szenie wydało okolicznościowy 
album fotograficzny, podsumo-
wujący dziesięcioletnią działal-
ność. Jego autorką jest słuchacz-

ka UTW Bożena Duda. Album 
zawiera podsumowanie działal-
ności UTW, spotkań, warsztatów 
i wyjazdów. Otrzymał go każdy 

ze studentów, a sfinansowany 
został dzięki darczyńcom. 

W sobotę 8 października 
2022 r. dostojni  jubilaci przy-
byli na salę widowiskową Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu 
w licznym towarzystwie rodzin, 
przyjaciół oraz znajomych. Złote 
Gody obchodziło w tym roku 21 
par małżeńskich, natomiast jubi-
leusz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego świętowało 9 par.

W uroczystości uczestniczyli 
również przedstawiciele władz 
samorządowych: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu Barbara 
Bochenek oraz Sekretarz Urzę-
du Miasta i Gminy Siewierz Ur-
szula Radziwołek. 

Pary z 50-letnim małżeńskim 
stażem zostały odznaczone me-
dalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. Wszy-
scy Jubilaci otrzymali również 
upominki i listy gratulacyjne od 
Burmistrza Zdzisława Banasia 
oraz kwiaty i gratulacje.

Burmistrz Zdzisław Banaś ser-
decznie pogratulował wszystkim 
jubilatom dotrzymanego słowa i 
wyraził wielkie uznanie za przy-
kład nieustannej troski o dobro 
rodziny, najbliższych oraz na-
szego miasta i gminy. Wszystkim 
dostojnym jubilatom życzę dużo 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. Życzę Wam, aby-

ście dalej szli przez życie razem, 
zawsze uśmiechnięci  zawsze 
pewni swych uczuć - powiedział. 
Część artystyczną uświetniły wy-
stępy akordeonisty Zbigniewa 
Wójcika oraz zespołu „Siewie-

rzanie”. 
Po zakończeniu części oficjal-

nej wszyscy Jubilaci zostali za-
proszeni na wspólny obiad.

Red.

złote i diAmentoWe Gody 2022 
Tradycją w Gminie Siewierz stały się uroczyste obchody 50. 

i 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez naszych 
mieszkańców.

Burmistrz Zdzisław Banaś wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 9 par.

Złote Gody obchodziło w tym roku 21 par małżeńskich z naszej gminy.

jUbileUSz 10-leciA UniWerSytetU trzecieGo WiekU
27 września członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Siewierzu świętowali jubileusz 10-lecia działalności. 

c.d. na str. 17

Grupa taneczna WOKADER zaprezentowała się podczas jubileuszu.
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Barbara Totoń podsumowała 
również działalność edukacyjną 
stowarzyszenia, na którą złożyły 
się wykłady ponad 80 profeso-
rów i wykładowców z wielu dzie-
dzin. Najczęściej dotyczyły one 
jednak sfery medycyny, prawa i 
podróży.

Następnie publiczność obej-
rzała komediowy spektakl te-
atralny przygotowany przez 
grupę teatralną APOGEUM, w 
której skład wchodzą członkowie 
siewierskiego UTW. Spektakl 
według scenariusza Zlatko Kral-
jicia wyreżyserował Grzegorz 
Węglarz.

Podczas uroczystego spotka-
nia jubilaci przyjmowali również  
okolicznościowe życzenia i gra-
tulacje od przybyłych gości. Nie 
zabrakło także tortu. 

- Życzę, aby grono sympaty-
ków i członków Waszego Uni-
wersytetu stale się powiększało. 
Życzę również zdrowia i wytrwa-

łości, abyście spotykali się na 
kolejnych spotkaniach pełnych 
energii i twórczych pomysłów. 
Bawcie się dobrze, uczcie się 
dużo, by w tym gronie, a może 
i większym spotkać się na jubile-
uszu za kolejne 10 lat - życzyła 
Poseł Barbara Dolniak.

Red.

We wtorek 8 listopada br. 
zgromadzili się w sali widowisko-
wej Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki w Sie-
wierzu, aby obejrzeć komediowy 
spektakl teatralny pt. „Zapach 
młodości” wystawiony przez 
grupę teatralną APOGEUM, 
funkcjonującą przy siewierskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Sztukę według scenariusza Zlat-
ko Kraljicia wyreżyserował Grze-
gorz Węglarz.

Po przedstawieniu licznie 
zgromadzeni członkowie PZERiI 
udali się Restauracji „Zamkowa”, 
gdzie miała miejsce część ofi-
cjalna i bankietowa uroczysto-
ści. Specjalne podziękowania 
i prezenty czekały tego dnia na 
najstarszych członków związku. 

80 i 90-latkowie, którzy nadal 
czynnie uczestniczą w życiu 
emeryckiej społeczności, otrzy-
mali z rąk Burmistrza Zdzisława 
Banasia czerwone róże, a od za-
rządu związku paczki oraz książ-
ki – monografię podsumowującą 
25-letnią działalność PZERiI w 
Siewierzu autorstwa Eugenii Ko-
steczki.

Na ręce Przewodniczącej Za-
rządu PZERiI w Siewierzu Rena-
ty Dyrdy przekazano serdecznie 
życzenia i gratulacje dla wszyst-
kich członków związku z naszej 
gminy, które składali Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzi-
sław Banaś, Wicestarosta Bę-
dziński Dariusz Waluszczyk oraz 
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Będzinie 

Olga Machura.
Wśród zaproszonych gości 

uczestniczących w obchodach 
Dnia Seniora znaleźli się ponadto 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Będzińskiego Jan Mucha, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu Barbara Bochenek, 
Zastępca Burmistrza Damian 
Dawczyński, Dyrektor MGCKSiT 

w Siewierzu Jacek Gruszczyński 
oraz Przewodniczące Kół Te-
renowych PZERiI z Brudzowic, 
Wojkowic Kościelnych i Żelisła-
wic – Lidia Kieras, Teresa Wie-
czorek i Alicja Bieniek, a także 
Prezes Stowarzyszenia Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Siewie-
rzu Barbara Totoń.

Red.

dzień SeniorA W SieWierzU
Seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Siewierzu uroczyście obchodzili swoje święto.

Najstarsi członkowie PZERiI w Siewierzu otrzymali okolicznościowe upominki.

c.d. ze str. 16 „Jubileusz...”

W ramach projektu liderzy 
12 środowisk lokalnych rozwi-
jali kompetencje obywatelskie i 
osobiste oraz w praktyce mogli 
się przekonać o mocy własnych 
zasobów, talentów i pasji. W dniu 
19 listopada uczestnicy projektu 
,,Cywilizacja60+” z Leśniaków 
zorganizowali własną inicjatywę 
społeczną  - spotkanie pt. ,,Zio-
ła i zdrowa żywność na naszych 
stołach”. Celem przedsięwzięcia 
było przekonanie mieszkańców 
Leśniaków do zdrowego odży-
wiania się i wskazanie metod na 
zachowanie dobrego zdrowia 
na długie lata. Do akcji włączy-
ła się młodzież, uczęszczająca 
do tutejszej kafejki internetowej. 
Pod kierunkiem Agnieszki Ożóg 
wykonała zielnik z ziół wystę-
pujących w naszej okolicy. Do 
wspólnych działań przyłączyli 
się także członkowie Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju So-
łectwa Leśniaki, którzy zgroma-

dzili przepisy na zdrowe potrawy 
(często pozyskane od starszych 
mieszkańców) i według nich wy-
konali dania, które dzisiaj rzadko 
już spotyka się na naszych sto-
łach. Spotkanie rozpoczęło o go-
dzinie 15.00 w tutejszej remizie 
OSP. Zgromadziło ono około stu 
osób. Swą obecnością zaszczy-
cił nas Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz - Zdzisław Banaś, Za-
stępca Burmistrza Damian Daw-
czyński, koledzy z Chorzowa, 
Piekar Śląskich, Radzionkowa i 
Wojkowic, na czele z koordyna-
torem projektu - Teresą Jaskułą i 
animatorka społeczną Magdale-
ną Kreczko. Na spotkanie zapro-
szono Małgorzatę Sroczyńską- 
Hawlenę, lekarza okulistę, która 
wygłosiła pogadankę na temat 
zapobiegania chorobom oczu 
oraz doktor Elżbietę Hawlenę, 
bezpłatnie badającą ciśnienie 
w dnie oka wszystkim chętnym. 
Wśród zaproszonych gości zna-

leźli się również sołtys Leśniaków 
Zofia Machura, prezes OSP Łu-
kasz Rudy oraz przewodnicząca 
KGW Leśniaki Stanisława Myrta. 
Panie zaśpiewały ludowe piosen-
ki o ziołach a Amelka Sroka, jako 
przedstawicielka młodzieży wy-
recytowała wiersz o warzywach. 
Następnie Czesława Nowak 
zareklamowała syrop z pigwy o 
leczniczych właściwościach ob-
niżających poziom cukru we krwi, 
co zostało potwierdzone przez 
pracownika naukowego jednej z 
poznańskich uczelni wyższych. 
Prezentacja wywołała spore za-

interesowanie zebranych, gdyż 
specyfik jest łatwy do wykonania 
w domowych warunkach. Potem 
nastąpiła degustacja przygoto-
wanych przez nas potraw, wśród 
których znalazły się soki i konfitu-
ry z owoców, napary z ziół, ocet 
winny, zupa dyniowa, pieczony 
topinambur, pasztet z selera, 
swojski chleb i kiszone warzywa. 
Uwieńczeniem spotkania były 
pieczonki, tradycyjna potrawa 
naszych okolic, oczywiście w 
wersji dietetycznej.

Joanna Nowak
Członek grupy Cywilizacja 60+

rAzem po zdroWie - inicjAtyWA mieSzkAńcóW SołectWA leśniAki 
W projekcie ,,cyWilizAcjA 60+”

Grupa Cywilizacja60+ z Leśniaków, to entuzjaści zdrowe-
go stylu życia, którzy uczestniczą w projekcie Stowarzyszenia 
Aktywny Wojkowicki Senior sfinansowanego ze środków Na-
rodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Oby-
watelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Uczestnicy spotkania pt. ,,Zioła i zdrowa żywność na naszych stołach”.
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To radosne święto rozpoczę-
liśmy uroczystym przemarszem 
pod przewodnictwem Orkie-
stry Dętej OSP Siewierz wraz 
z mażoretkami, spod remizy 
OSP na Rynku do kościoła pw. 
św. Macieja Apostoła, w którym 
mszę świętą w intencji Ojczyzny 
sprawował ksiądz wikariusz Da-
niel Bunia. Po mszy uczestnicy 
obchodów udali się pod pobliski 
pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, gdzie odśpiewaniem 
hymnu państwowego rozpoczęła 
się część oficjalna uroczystości.

Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz Zdzisław Banaś w oko-
licznościowym przemówieniu 
przypomniał wkład mieszkań-
ców ziemi siewierskiej w walkę 
o wolność i niepodległość na-
szego narodu oraz przybliżył 
historię powstania pomnika upa-
miętniającego poległych. Nawią-
zał również do obchodzonej w 

bieżącym roku rocznicy 60-lecia 
odzyskania praw miejskich przez 
Siewierz a także wydarzeń bie-
żących związanych z wojną na 
Ukrainie.

Następnie przedstawiciele 
władz państwowych i samorzą-
dowych, organizacji, stowarzy-
szeń i instytucji działających na 
terenie gminy Siewierz złożyli 
kwiaty, jako wyraz hołdu i sza-
cunku dla bohaterów, którzy wal-
czyli i ginęli za wolną Ojczyznę.

Wśród gości uczestniczących 
w tegorocznych obchodach 
Święta Niepodległości w Sie-
wierzu znaleźli się m.in.: Poseł 
na Sejm RP Waldemar Andzel, 
Wicestarosta Będziński Dariusz 
Waluszczyk, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Będziń-
skiego Jan Mucha, Radna Rady 
Powiatu Będzińskiego Monika 
Pawłowska-Dyszy oraz licznie 
zgromadzeni Radni Rady Miej-

skiej w Siewierzu wraz z Prze-
wodniczącą Barbarą Bochenek.

Na zakończenie krótki pro-
gram artystyczny zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Siewierzu, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Siewierzu oraz działający 
przy siewierskim domu kultury 
zespół wokalny Encanto.

Dziękujemy uczestnikom uro-
czystości, a w szczególności 
pocztom sztandarowym, dele-
gacjom składającym kwiaty oraz 
wszystkim osobom i organiza-
cjom zaangażowanym w god-
ne upamiętnienie Narodowego 
Święta Niepodległości.

Red.

nArodoWe śWięto niepodleGłości W Gminie SieWierz
W dniu 11 listopada w Siewierzu odbyły się gminne obchody 

Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyło 
– po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – wielu 
mieszkańców, pragnących upamiętnić tych, którym zawdzięcza-
my życie w wolnym i niepodległym kraju.

Zgromadzonych na błoniach 
zamku siewierskiego gości przy-
witał Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz Zdzisław Banaś, który 
przekazał „żakom” z siewierskie-
go liceum i technikum symbolicz-
ny klucz do miasta.

Dwudniową imprezę roz-
poczęły występy młodzieży 
szkolnej w ramach Artystycznej 
Sceny Młodych. Następnie na 
scenie wystąpił zespół wokalny 
Encanto, działający przy Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierz. 
Przed występem gwiazdy so-
botniego wieczoru – zespołu Po-
parzeni Kawą Trzy publiczność 
zagrzewał do zabawy zespół Po-

zytywnie Nakręceni. Po zmroku 
mogliśmy podziwiać specjalnie 
przygotowany na okazję jubile-
uszu mapping 3D – widowisko 
multimedialne na tle zamku 
siewierskiego. Sobotnią zaba-
wę zakończyła dyskoteka pod 
gwiazdami, którą poprowadził 
DJ Danny Rush

W niedzielę swój czas mieli 
najmłodsi, którzy mogli bawić się 
podczas interaktywnego przed-
stawienia pt. „Piraci z Karaibów”. 
Animacje dla dzieci oraz pokaz 
sportowo-taneczny zaprezen-
towali również instruktorzy oraz 
uczestnicy zajęć organizowa-
nych przez Studio Tańca i Ruchu 
Beleza z Siewierza. Następnie 

na scenę wyszedł zespół Sugar-
free z wokalistką Zuzanną Py-
cią. Coverband zaprezentował 
największe przeboje polskiej i 
zagranicznej muzyki pop. Zwień-
czeniem Dni Ziemi Siewierskiej 
był koncert polskiego rapera o 
pseudonimie Grubson.

Wydarzeniu towarzyszył sze-
reg imprez towarzyszących. 
Zawody o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Siewierz zorgani-
zowali wędkarze z Koła Nr 104 
Polskiego Związku Wędkarskie-

Wróciły dni ziemi SieWierSkiej 
W dniach 10 i 11 września świętowaliśmy Dni Ziemi Siewier-

skiej. Wydarzenie powróciło do kalendarza imprez po trzyletniej 
przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. W tym roku okazją 
do świętowania był okrągły jubileusz 60-lecia odzyskania praw 
miejskich przez Siewierz.

Burmistrz Zdzisław Banaś przekazał młodzieży symboliczny klucz do miasta.

Zespoły wykonały tradycyj-
ne polskie pieśni żołnierskie i 
patriotyczne. Zespół wokalny 
Niezapominajki zaprezentował 
pieśni „Wojenko, wojenko” i 

„Pałacyk Michała”, a Siewie-
rzanie zaśpiewali „Serce w ple-
caku” oraz „Nie żałujcie serca 
dziewczyny”. Zespół Siewie-
rzanie znalazł się na podium 

zajmując II miejsce w kategorii 
zespołów śpiewaczych i został 
wytypowany do udziału w Kon-
cercie Galowym, który odbył się 
w dniu 11 listopada w Miejskim 
Domu Kultury w Myszkowie. 
Podczas Koncertu nastąpiło 
uroczyste wręczenie nagród 

dla laureatów Festiwalu.
Serdecznie gratulujemy i 

dziękujemy za kultywowanie 
tradycji narodowej.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu

SUkceS zeSpołU SieWierzAnie nA WojeWódzkim FeStiWAlU pieśni 
pAtriotycznej W mySzkoWie!

W dniu 26 października 2022 roku, zespoły wokalne Niezapo-
minajki i Siewierzanie wzięły udział w przesłuchaniach XXVI Wo-
jewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie. 

Podczas uroczystości zlożono kwiaty, jako wyraz szacunku dla bohaterów narodowych.

c.d. na str. 19
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Zwiedzający zamek mogli 
objrzeć nie tylko widowiskowe 
walki rycerskie, ale również 
wziąć udział w warsztatach 
tańca dawnego, podziwiać jak 
zmieniała się kobieca moda 
na przestrzeni wieków oraz 
poznać nietypową historię ma-
kijażu i kosmetyków. W pro-
gramie znalazł się także pokaz 

walk na bagnety poprzedzony 
prelekcją o umundurowaniu 
polskich żołnierzy w dwudzie-
stoleciu międzywojennym.

Ponadto wydarzeniu towa-
rzyszył odbywający się na 
zamkowych błoniach zlot food 
trucków.

Red.

Juromania na zamku siewierskim
W weekend 16-18 września w naszym regionie odbyło się 

Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach Juromanii 
na zamku siewierskim przygotowano szereg atrakcji pod ha-
słem „Poczuj smak historii”. 

Na zamku siewierskim zaprezentowano m.in. historyczny pokaz mody damskiej.

Przygotowane zadania opra-
cował Komendant gminny ds. 
ochrony przeciwpożarowej st. 
kpt. Andrzej Machura, a nad 
całością czuwał Wydział Ope-
racyjno-Szkoleniowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Będzinie. Celem 
ćwiczeń było sprawdzenie przy-
gotowania strażaków OSP do 
działań ratowniczych podczas 
wystąpienia podtopień i powodzi, 
sprawdzenie zasad alarmowania 
i poprawności działania syste-
mów alarmowych, doskonalenie 
technik sprawiania zapór prze-

ciwpowodziowych napełnianych 
wodą, doskonalenie umiejętno-
ści podejmowania tonącego przy 
użyciu łodzi motorowych oraz 
weryfikacja umiejętności dostar-
czania wody na duże odległości 
- mówił Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz, a zarazem Prezes Za-
rządu Miejsko-Gminnego Z OSP 
RP w Siewierzu dh Zdzisław Ba-
naś. W ćwiczeniach wzięło udział 
11 jednostek OSP i 80 druhen i 
druhów strażaków. Dziękujemy 
wszystkim za przygotowanie i 
udział w ćwiczeniach.

Red.

Gminne ĆWiczeniA StrAżAckie
W sobotę 24 września nad Zalewem Przeczycko-Siewier-

skim odbywały się ćwiczenia strażackie jednostek OSP z 
Gminy Siewierz pod kryptonimem „Powódź 2022”.

Ćwiczenia strażackie odbyły się nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim.

O godzinie 11:00 wystartowała 
Sportowa Gra Miejska. W biurze 
zawodów zorganizowanym w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Siewierzu zawodnicy 
otrzymali mapę naszego miasta. 
Były na niej zaznaczone punkty 
kontrolne, które trzeba odnaleźć 
w terenie. Na niektórych punk-
tach uczestnicy byli proszeni o 
wykonanie tzw. zadania specjal-
nego: sprawnościowego lub wy-
magającego siły umysłu. Zespo-
ły miały jak najszybciej pokonać 
całą trasę, z najmniejszą liczbą 
punktów karnych (przyznanych 
za niepełne wykonanie zadania 
specjalnego), aby wygrać. Na-
grody zwycięzcom wręczył Bur-
mistrz Miasta i Gminy Siewierz 

Zdzisław Banaś.
W Sportowej Grze Miejskiej 

wystartowało 50 drużyn, nie tyl-
ko z naszego województwa, ale 
i z całej Polski! We wszystkich 
konkurencjach zorganizowa-
nych w ramach Silesia Race 
wzięło udział prawie pół tysiąca 
zawodników! W ramach zawo-
dów zorganizowano ponadto 
konkurencje na trasach pieszych 
25 km i 50 km oraz trasach ro-
werowych 50 km i 100 km. Do 
poźnych godzin nocnych trwał 
ponadto najbardziej wymagają-
cy rajd przygodowy na trasie 125 
kilometrów.

Zawody stanowiły wyjątkową 
promocję naszej gminy w ra-
mach tegorocznych obchodów 

60-lecia odzyskania praw miej-
skich przez Siewierz oraz jej wa-
lorów sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych.

Organizatorem zawodów było 
stowarzyszenie Silesia Adven-
ture Sport przy współpracy z 
samorządem Gminy Siewierz, 

Miejsko-Gminnym Centrum Kul-
tury Sportu i Turystyki w Siewie-
rzu, Szkołą Podstawową Nr 1 w 
Siewierzu oraz Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących i Technicz-
nych w Siewierzu.

Red.

zawody silesia race w siewierzu
Na terenie naszego miasta i gminy w sobotę 24 września moż-

na było spotkać zawodników rywalizujących w zawodach na 
orientację - Silesia Race.

Biuro zawodów Silesia Race zorganizowano w hali sportowej w Siewierzu.

go w Siewierzu, którzy rywalizo-
wali drużynowo i indywidualnie 
na Zalewie Przeczycko-Siewier-
skim. Na kortach przy komplek-
sie sportowo-rekreacyjnym przy 

zamku odbył się również Otwar-
ty Turniej Tenisa Ziemnego. Zlot 
klasycznych i zabytkowych po-
jazdów zorganizowali w niedzie-
lę pod zamkiem kolekcjonerzy 
starych polskich samochodów – 
Jakub, Łukasz i Tadeusz Sowa z 

Siewierza.
Na zamkowych błoniach odby-

wały się również warsztaty doty-
czące sądownictwa i praworząd-
ności w Polsce, zorganizowane 
w ramach projektu „Rządy Pra-
wa Wspólna Sprawa” przez Sto-

warzyszenie Sędziów Polskich 
IUSTITIA. Ich uczestnicy mogli 
również osobiście porozmawiać 
z sędziami Krystianem Markiewi-
czem - Prezesem Stowarzysze-
nia - oraz z Igorem Tuleyą.

Red.

c.d. ze str. 18 „Wróciły...”
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Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w intencji strażaków w 
kościele pw. św. Marcina i Do-
roty, podczas której ksiądz pro-
boszcz Stanisław Pala pobłogo-
sławił nowy sztandar jednostki.

Po mszy poczty sztandarowe 
zgromadzonych jednostek OSP 
pod przewodnictwem Orkiestry 
Reprezentacyjnej Miasta i Gmi-
ny Siewierz oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Strażak” prze-
maszerowały na plac strażacki 
przy remizie OSP w Wojkowi-
cach Kościelnych, gdzie odbyła 
się część oficjalna uroczysto-
ści.

Zgromadzonych gości przywi-
tała Prezes miejscowej OSP dh 
Sylwia Filipczyk. W obchodach 
jubileuszu uczestniczyli m.in. 
członek Rady Ministrów – Mi-
nister Michał Wójcik, Posłowie 
na Sejm RP Rafał Adamczyk, 
Barbara Dolniak i Robert War-
was, Starosta Będziński Seba-
stian Szaleniec, Wicestarosta 
Będziński Dariusz Waluszczyk, 
Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
wierz, a zarazem Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Zdzi-
sław Banaś, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Siewierzu Bar-
bara Bochenek wraz z Radnymi 
Rady Miejskiej Renatą Cesak i 
Mariuszem Naglikiem, Zastępca 
Burmistrza Damian Dawczyń-
ski, Sołtys sołectwa Wojkowice 
Kościelne Bożena Bednarczyk, 
Komendant Powiatowy PSP w 
Będzinie mł. bryg. Arkadiusz 
Spera, Komendant Miejski PSP 
w Dąbrowie Górniczej Zbigniew 
Gnacik, Naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
Komendy Powiatowej PSP w 
Będzinie kpt. Krzysztof Sadow-
ski, Naczelnik Wydziału Kadr 
Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Katowicach mł. bryg. Aneta 
Marzec, Sekretarz Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr Za-
rządu Głównego w Katowicach 
Andrzej Wójcik oraz Prezes 
Zarządu Tauron Polska Energia 
Paweł Szczeszek oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Następnie rys historyczny 
OSP oraz Orkiestry odczyta-
ła dh Jadwiga Gruszka, aby 
potem przystąpić do ceremo-
nii nadania jednostce nowego 
sztandaru. Najpierw akt nada-
nia sztandaru dla OSP w Woj-

kowicach Kościelnych odczytał 
Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Zdzisław Banaś, a następ-
nie wręczył go Prezesowi OSP 
Sylwii Filipczyk, która z hono-
rami przekazała go pocztowi 
sztandarowemu jednostki. Pod-
czas uroczystości odznaczono 
również jednostkę OSP w Woj-
kowicach Kościelnych Złotym 
Znakiem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej, a odznaczenie 
wpięto w nowy sztandar i zapre-
zentowano.

Jubileusz był również okazją 
do wręczenia medali i wyróżnień 
osobom szczególnie zaangażo-
wanym w działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. 
Medale Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa Powiatu Będzińskiego, 
Odznaki Strażak Wzorowy oraz 
wyróżnienia dla członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej 
wręczali i odznaczonym gratu-
lowali Wiceprezes dh Zdzisław 
Banaś oraz Komendanci PSP 
Arkadiusz Spera i Zbigniew 
Gnacik.

Sekretarz Zarządu Główne-
go Śląskiego Związku Chórów 
i Orkiestr w Katowicach Andrzej 
Wójcik dokonał również wrę-
czenia odznaczeń członkom 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Strażak” oraz innym osobom 
zasłużonym dla rozwoju ruchu 
orkiestrowego.

Tego dnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wojkowicach Ko-
ścielnych została również uho-
norowana nagrodą MAGNUM 
MERITUM PRO REGIONIS ET 
URBIS SEVIORIS za 2021. To 
najwyższe wyróżnienie samo-
rządu Miasta i Gminy Siewierz 
wręczyli Burmistrz Zdzisław Ba-
naś oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Bochenek.

Następnie głos zabrali przy-
byli na uroczystość goście, któ-
rzy złożyli jubilatom okoliczno-
ściowe gratulacje i życzenia.

Minister Michał Wójcik po-
dziękował strażakom za ich 
pracę i pokreślił jak wielkim 
szacunkiem cieszy się służba 
ochotników w społeczeństwie. 
Zazwyczaj jesteście pierwsi 
tam, gdzie ludzie potrzebują 
waszej pomocy. Dziękujemy 
wam za to, że jesteście. Życzę 
abyście dalej tak prężnie rozwi-

jali tę jednostkę – mówił.
Ludziom, którzy dobrowolnie 

służą pomocą drugiemu czło-
wiekowi, nigdy nie powinniśmy 
mieć dość dziękować. Życzę 
państwa rodzinom wiele satys-
fakcji z życia z osobami, które 
na sygnał pędzą innym z po-
mocą. Orkiestrze zaś dziękuję 
za radość, którą niesie Wasza 
muzyka – mówiła Poseł Barba-
ra Dolniak.

Poseł Rafał Adamczyk wska-
zywał na mundur, jako wzór 
honoru – Przysięgaliście, że 
będziecie nieść pomoc i to czy-
nicie, przez co taki honor na co 
dzień pokazujecie, jako druhny i 
druhowie OSP.

Za trud, za wysiłek, za ryzyko, 
które podejmujecie bezintere-
sownie, aby pomagać w potrze-
bie – dziękował Poseł Robert 
Warwas. Pamiętamy o Was, 
gratulujemy i dziękujemy za 
Waszą służbę. Jesteście przy-
kładem dla młodego pokolenia i 
całej społeczności lokalnej.

Okolicznościowe gratulacje z 
okazji jubileuszu oraz nadania 
nowego sztandaru w imieniu 
Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Katowicach odczytała 
Aneta Marzec.

Jubilaci otrzymali również 
tablice grawerowane z podzię-
kowaniami i listy gratulacyjne z 
życzeniami od Zarządu Powiatu 
Będzińskiego, władz samorzą-
dowych Gminy Siewierz oraz 
przedstawicieli Komendy Po-
wiatowej PSP w Będzinie.

Jubileusz to okazja dla wspo-
mnień tych, którzy tworzyli na 
przestrzeni lat historię OSP w 
Wojkowicach Kościelnych. Od-
dajmy szacunek wszystkim tym, 
którzy podjęli decyzję jej o po-
wstaniu. Ta jednostka osiągnęła 
bardzo wysoki poziom i odnosi 
wiele sukcesów. Jesteśmy z 

Was bardzo dumni, czego wy-
razem są bardzo dobre warun-
ki jakie tutaj stworzyliśmy dla 
rozwoju waszej jednostki – mó-
wił Burmistrz Zdzisław Banaś. 
Można mówić o wielu innych 
zasługach, za które chcę dziś 
serdecznie podziękować i za 
wszystko co robicie dla lokalnej 
społeczności.

Dziękuję również orkiestrze 
za kształcenie młodych ludzi i 
za kontynuowanie tradycji mu-
zykowania na terenie naszej 
gminy, gdyż funkcjonuje ich u 
nas aż 5, które jako samorząd 
chętnie wspieramy – dodał Bur-
mistrz. Gratuluję wszystkim, 
którzy otrzymali wyróżnienia 
Śląskiego Związku Chórów i 
Orkiestr. Niech ta działalność 
przynosi wam wielką satysfak-
cję i społeczne uznanie.

Komendant Powiatowy PSP 
w Będzinie Arkadiusz Spe-
ra dziękował ochotnikom za 
wszystkie lata ich służby i pracy. 
W powiecie mamy coraz więcej 
pracy jako PSP i OSP. Za czas 
poświęcony na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej, za godzi-
ny poświęcone na szkolenie i 
ćwiczenia, za Wasze przygoto-
wanie również serdecznie dzię-
kuję. Orkiestrze zaś gratuluję 
pięknego jubileuszu – dodał.

Na zakończenie Prezes dh 
Sylwia Filipczyk podziękowa-
ła uczestnikom obchodów –  
W imieniu OSP i Orkiestry dzię-
kuję wszystkim, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaprosze-
nie, sponsorom, organizacjom i 
wszystkim tym, którzy wspierają 
nas w działaniach. Przekazała 
również indywidualne podzięko-
wania w formie statuetek.

Część oficjalną zakończyło 
złożenie meldunku o zakończe-

c.d. na str. 21

jUbileUSz 110-leciA oSp W WojkoWicAch kościelnych orAz
30-leciA młodzieżoWej orkieStry dętej „StrAżAk” 

W dniu 3 września w Wojkowicach Kościelnych świętowaliśmy 
z okazji jubileuszu 110-lecia tamtejszej jednostki OSP i 30-lecia 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak”.

Podczas uroczystości nadano nowy sztandar jednostce OSP Wojkowice Kościelne.
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niu apelu z okazji obchodów ju-
bileuszy przez dowódcę uroczy-
stości dh. Patryka Filipczyka.

W części artystycznej dla pu-

bliczności zaprezentowali się 
młodzi tancerze ze szkoły tańca 
Marengo oraz w występach wo-
kalnych uczniowie i uczennice 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Wojkowicach Kościel-

nych. Okolicznościowy koncert 
zagrała również świętująca tego 
dnia jubileusz 30-lecia Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta „Strażak”. 
Ponadto na scenie wystąpiła 
MILLA oraz Kroczycka Grupa 

Biesiadna, a o 20:00 rozpoczęła 
się zabawa taneczna z zespo-
łem Eminens.

Red.

c.d. ze str. 20 „Jubileusz...”

Szczegółowe trasy oraz roz-
kład jazdy linii dostępne są na 
stronie rj.metropoliaztm.pl.

Pomysł połączenia obu linii w 
jedną 638 narodził się w Dąbro-
wie Górniczej i uzyskał akcepta-
cję Zarządu Transportu Metropo-
litalnego w Katowicach, a także 
naszej Gminy. Autobusy tej linii  
kursują przez cały tydzień, co 
około 20 minut w dni robocze, a 
w soboty oraz niedziele co około 
40 minut.

Ze względu na prowadzone 
roboty drogowe na drodze kra-

jowej S1 zlikwidowano przysta-
nek autobusowy usytuowany 
w rejonie skrzyżowania drogi 
S1 z ulicą Karsów. Tym samym 
mieszkańcy Karsowa (do czasu 
zakończenia remontu na drodze 
S1) będą korzystać z przystan-
ku autobusowego wzdłuż drogi 
prowadzącej do Trzebiesławic 
- przystanek o nazwie: „Podbu-
czyny Cmentarz”. Niezwłocznie 
po zakończeniu przebudowy 
drogi S1 autobus tej linii będzie 
kursował wzdłuż ul. Karsów, 
dzięki czemu w znaczny sposób 

skróci się dojście mieszkańców 
Karsowa do przystanków.

Linia ta obsługiwała będzie 
przystanki autobusowe według 

powyższego schematu.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

noWA liniA AUtobUSoWA nr 638 (W WynikU połączeniA dWóch linii)
Od 1 września została uruchomiona nowa linia autobusowa nr 

638. Linia zastąpiła kursujące do tej pory dwie linie autobusowe 
o nr 175 i 635. Za pośrednictwem ww. linii mieszkańcy Wojko-
wic Kościelnych oraz Podwarpia mają bezpośrednie połączenie  
z Dąbrową Górniczą.

Staraniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Siewierz – Zdzisława 
Banasia z dniem 3 września 
bieżącego roku ruszyła nowa, 
metropolitalna linia autobuso-
wa, oznaczona numerem M23. 
Uruchomienie przedmiotowej 
linii pozwoli mieszkańcom 
naszej Gminy dojechać bez 
przesiadek, bezpośrednio do 
Katowic. Trasa linii przebiega z 
Siewierza przez Sarnów, Łagi-
szę, Będzin i w Sosnowcu na 
tzw. „Pogoni” skręca na drogę 
DK86, którą dojedzie do Kato-
wic. Jest to pierwsze, od wielu 
lat, regularne połączenie Gmi-
ny Siewierz z Katowicami. 

Wprowadzenie połączenia, 
nie było łatwe, jest efektem 
wielu spotkań i dyskusji prowa-
dzonych przez Zarząd Trans-
portu Metropolitalnego w Kato-
wicach z Włodarzami miast w 
sprawie przygotowania doku-
mentu pn. „Optymalizacja sieci 
połączeń publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze 
Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii”. Celem opracowa-
nia było pozyskanie informacji 
o potrzebach mieszkańców 

gmin członkowskich Metropolii 
oraz ich Włodarzy w odniesie-
niu do komunikacji zbiorowej. 
Gmina Siewierz nie miała wąt-
pliwości, jej priorytetem było 
wprowadzenie bezpośrednie-
go połączenia autobusowego 
z Siewierza do Katowic. Nasza 
propozycja została zaakcep-
towana. Linia ta kursuje przez 
cały tydzień od wczesnych 
godzin porannych do późnych 
godzin wieczornych, tzn. w dni 
robocze co 60/120 minut, a w 
dni wolne od pracy co 120/180 
minut. Czas przejazdu autobu-
su z Siewierza do Katowic  wy-
nosi około 60 minut. Przejazd 
tą linią możliwy jest na podsta-
wie biletów ZTM, wg obowiązu-
jącej taryfy.

Szczegółowa trasa linii M23 
w kierunku Katowice Piotra 
Skargi: Siewierz Dom Kultury 
– Osiedle Zachód – Siewierz 
Skrzyżowanie  – Podwarpie 
Skrzyżowanie – Wojkowice 
Kościelne – Kuźnica Warężyń-
ska Skrzyżowanie – Sarnów 
Główna – Łagisza Osiedle 
Awaryjne – Łagisza Elektrow-
nia – Łagisza Fabryka – Będzin 

Targowisko – Będzin Stadion – 
Będzin Dworzec PKP – Będzin 
Kościuszki – Pogoń Akademiki 
– Pogoń Klub Kiepury – Pogoń 
Orla – Pogoń Grota-Roweckie-
go – Rudna Hallera – Dąbrówka 
Mała Skrzyżowanie – Dąbrów-
ka Mała Centrum Handlowe – 
Dąbrówka Mała Pawilon Agata 
– Katowice Strefa Kultury – Ka-
towice Strefa Kultury NOSPR– 
Katowice Aleja Korfantego – 
Katowice Piotra Skargi.

Szczegółowa trasa linii M23 
w kierunku Siewierz Dom Kul-
tury: Katowice Piotra Skargi 
– Katowice Strefa Kultury NO-
SPR - Katowice Strefa Kultu-
ry – Dąbrówka Mała Centrum 
Handlowe – Dąbrówka Mała 
Skrzyżowanie – Rudna Hallera 

– Pogoń Grota - Roweckiego 
– Pogoń Orla – Pogoń Kościół 
– Pogoń Akademiki – Będzin 
Kościuszki – Będzin Dworzec 
PKP – Będzin Stadion – Będzin 
Muzeum – Łagisza Fabryka – 
Łagisza Elektrownia – Łagisza 
Osiedle Awaryjne – Sarnów 
Główna – Kuźnica Warężyńska 
Skrzyżowanie – Wojkowice Ko-
ścielne – Podwarpie Skrzyżo-
wanie – Siewierz Skrzyżowa-
nie– Siewierz Rynek– Siewierz 
Dom Kultury.

Rozkład jazdy linii M23 znaj-
duje się na stronie interneto-
wej: https://rj.metropoliaztm.pl/
rozklady/1-m23/.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

noWA metropolitAlnA liniA m23 połączyłA SieWierz z kAtoWicAmi 
3 września br. uruchomiona została linia metropolitalna M23 

kursująca na trasie Siewierz – Katowice. Linia stanowi pierwsze 
regularne połączenie Siewierza i Katowic. Pozwala na szybkie i 
bezpośrednie połączenie Siewierza i Będzina z Katowicami. Au-
tobusy kursują przez cały tydzień od wczesnych godzin poran-
nych do późnych godzin wieczornych z częstotliwością: w dni 
robocze co 60/120 minut, w dni wolne od pracy co 2/3 godziny.
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Podejmowane działania to 
standardowa procedura, stoso-
wana na wypadek wystąpienia 
ewentualnego zagrożenia radia-
cyjnego. Jednocześnie informu-
jemy, że w obecnej chwili takie 
zagrożenie nie występuje, a sy-
tuacja jest na bieżąco monitoro-
wana przez Państwową Agencję 
Atomistyki. Jeśli doszłoby do 
skażenia radiacyjnego, wszyscy 
mieszkańcy Gminy Siewierz zo-
staną o tym niezwłocznie powia-
domieni wszelkimi dostępnymi 
kanałami informacyjnymi.

Wydawanie preparatu zosta-
nie uruchomione dopiero w sytu-
acji zagrożenia radiacyjnego, po 
wydaniu stosownej decyzji przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.

W przypadku awarii elektrow-
ni atomowej i uwolnienia do at-
mosfery radioaktywnego jodu 
konieczne jest podanie osobom, 
przebywającym na zagrożonym 
terenie, tabletki zawierającej 
wysokie stężenie stabilnego 
jodu. Przyjęcie tabletki nasyca 
tarczycę stabilnym jodem, bloku-
jąc wchłanianie przez nią radio-
aktywnego jodu i zapobiegając 
jego gromadzeniu. 

Pamiętajmy! Przyjmowanie 
preparatu jodku potasu w sytuacji, 
gdy nie występuje zagrożenie, 
nie uchroni przed ewentualnymi 
skutkami katastrofy radiacyjnej w 
przyszłości, a może doprowadzić 
do wielu szkodliwych dla zdrowia 
konsekwencji. 

Dawkowanie tabletek ze sta-
bilnym jodem zależy od wieku. 
Stosowanie dawki większej lub 
mniejszej od zalecanej może 
zagrozić zdrowiu. Nie należy 
stosować preparatu na własną 
rękę. Zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi, preparat przezna-
czony jest dla osób do 60. roku 
życia. Im człowiek jest starszy, 
tym jego metabolizm coraz bar-
dziej się zmienia, a zapotrzebo-
wanie na hormony tarczycy, któ-
re są produkowane z jodu, jest 
dużo niższe. Stąd dodatkowa 
ilość jodu osobom powyżej 60 lat 
jest niewskazana.

Dawkowanie:
dorośli do 60. roku życia • 
i dzieci powyżej 12. roku 
życia – 2 tabletki (130 mg 
jodu),
dzieci od 3 do 12. roku życia • 
– 1 tabletka (65 mg jodu),

dzieci od 1 miesiąca do 3. • 
roku życia – 0,5 tabletki (32 
mg jodu),
noworodki – 0,25 tabletki • 
(16 mg jodu),
kobiety w ciąży i karmiące • 
piersią – 2 tabletki (130 mg 
jodu).
Wskazówki dotyczące  
przyjmowania tabletek  
ze stabilnym jodem:

Aby uzyskać odpowiednią • 
dawkę dla niemowląt i ma-
łych dzieci, należy przeła-
mać tabletkę wzdłuż linii 
podziału i podać dziecku 
wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać • 
lub połykać w całości. Dla 
dzieci karmionych piersią 
można rozkruszyć tabletki i 
rozpuścić je w wodzie, syro-
pie lub innym płynie.
Preparatu nie mogą 

 przyjmować:
osoby uczulone na jodek • 
potasu lub którykolwiek z 
pozostałych składników 
tego leku,
osoby z nadczynnością tar-• 
czycy,
osoby z zaburzeniami na-• 
czyń krwionośnych (zapa-
lenie naczyń z hipokomple-
mentemią),
osoby z chorobami auto-• 
immunologicznymi połą-
czonymi ze świądem oraz 
pęcherzykami na skórze 
(opryszczkowe zapalenie 
skóry Duhringa).

Szczególną ostrożność  
powinny zachować osoby:

stosujące (obecnie lub w • 
przeszłości) leczenie chorób 
tarczycy,
z nieleczoną autonomią tar-• 
czycy,
z zaburzeniami czynności • 
nerek,
z zaburzeniami czynności • 
nadnerczy oraz stosujące 
leczenie z tym związane,
odwodnione.• 

Aby zapewnić odpowiednią 
ochronę, lek należy przyjąć do-
ustnie, niezwłocznie po otrzyma-
niu komunikatu od właściwych 
służb o wystąpieniu skażenia 
radiacyjnego (najlepiej w ciągu 
2 godzin). Przyjęcie tabletek w 
ciągu 8 godzin od ekspozycji na 
działanie promieniowania nadal 
pozostaje korzystne. Co ważne, 
nie należy przyjmować jodku 

potasu na zapas.
W przypadku wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego dys-
trybucja jodku potasu będzie 
się odbywać w 10 punktach na 
terenie naszej gminy. Punkty 
zostały rozlokowane tak, by 
dotarcie do nich było szybkie i 
bezpieczne dla mieszkańców 
każdego z sołectw. 

UWAGA!
W procesie wydawania table-

tek nie obowiązuje rejonizacja! 
Nie trzeba być mieszkańcem 
naszej gminy, by odebrać ta-

bletkę w podanych punktach. 
Należy udać się do najbliższe-
go punktu!

Zachęcamy także do zapo-
znania się z broszurą informa-
cyjną MSWiA oraz ulotką na 
temat jodku potasu, w której 
znajdują się szczegółowe in-
formacje dotyczące preparatu, 
możliwych działaniach niepo-
żądanych, przeciwwskazaniach 
czy jednoczesnym przyjmowa-
niu innych leków.

Red.

preWencjA dotyczące dyStrybUcji tAbletek jodkU potASU
Szanowni Mieszkańcy, mimo iż na terenie naszego państwa 

nie występuje zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym, 
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi dystry-
bucji tabletek jodku potasu na terenie naszej gminy.

Lp.
Nazwa miejsca, w którym 

znajduje się punkt 
wydawania tabletek 

jodku potasu:

Adres:

1. NZOZ POLMED 
w Siewierzu

Siewierz, 
ul. Żwirki i Wigury 33

2.
Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Księstwa Siewierskiego 
w Siewierzu

Siewierz, 
ul. Piłsudskiego 31

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Siewierzu

Siewierz, 
ul. Długa 2

4.
Miejsko Gminne Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki 

w Siewierzu

Siewierz, 
ul. Słowackiego 2a

5. Szkoła Podstawowa 
w Brudzowicach

Brudzowice, 
ul. Szkolna 41

6.
Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Wojkowicach 
Kościelnych

Wojkowice Kościelne, 
ul. Zachodnia 4

7. Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Żelisławicach

Żelisławice, 
ul. Przyszłości 9

8. Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gołuchowicach

Gołuchowice 82

9. Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziewkach

Dziewki, 
ul. Niwy 2

10.
Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wojkowicach 

Kościelnych

Wojkowice Kościelne, 
ul. Piastowska 70
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Na nic jednak kampanie edu-
kacyjne. Do pojemników na od-
pady zmieszane wciąż trafiają 
śmieci, które nie powinny się tam 
znaleźć, podlegające obowiąz-
kowej segregacji, takie jak: pa-
pier, plastikowe butelki, odpady 
biodegradowalne (trawa, odpady 
z warzyw i owoców), szkło, odpa-
dy remontowo-budowlane i inne, 
co obrazują załączone poniżej 
zdjęcia. Taki stan rzeczy potwier-
dzają kontrole przeprowadzane 
przez firmę odbierającą odpady.

Nasuwa się pytanie - czy jest 

to efekt niewiedzy czy może zwy-
kłego lenistwa? Przypominamy, 
że zatwardziałych przeciwników 
sortowania śmieci czeka pod-
wyższona opłata „śmieciowa”, a 
nawet kara grzywny. Na mocy 
dyrektywy UE wszystkie kraje 
członkowskie muszą osiągnąć 
określony przepisami poziom 
przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów ko-
munalnych. Jeżeli sytuacja się 
nie poprawi, nie mamy szans na 
jego osiągnięcie. W takim wy-
padku Gmina Siewierz będzie 

musiała zapłacić karę, co przeło-
ży się na wysokość stawki opłaty 
śmieciowej.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

edUkAcjA W zAkreSie SeGreGAcji odpAdóW nie dziAłA
Samorząd od lat prowadzi szeroko zakrojone działania mają-

ce na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych oraz ułatwianie jej realizacji. Przykładem takch działań 
jest przekazywanie mieszkańcom Gminy Siewierz stojaków na 
worki do selektywnej zbiórki odpadów i kompostowników przy-
domowych na odpady biodegradowalne.

Zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta i 
Gminy Siewierz”, właściciele 
nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, bioodpa-
dy powinni kompostować w 
przydomowych kompostowni-
kach a wytworzony kompost 
wykorzystać w ogrodzie.

Jeśli nie ma możliwości 
kompostowania odpadów, to 

należy je oddać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych zlokali-
zowanego w Siewierzu przy 
ul. Ściegna 11.

Odpadów nie należy wrzu-
cać do kosza na odpady 
zmieszane, jak również do 
przydrożnych rowów lub la-
sów.

Referat Gospodarki Gruntami  
i Ochrony Środowiska

kompoStUj odpAdy oGrodoWe lUb zAWieź je do pSzok-U
Przypominamy, że odpady ogrodowe w tym liście i trawa to 

bioodpady, a dokładniej odpady z ogrodów i parków ulegające 
biodegradacji.

Regularne  kontrole wykazują, że segregacja nie jest prowadzona prawidłowo.

Przypominamy - nie wyrzucaj bioodpadów do kosza na odpady zmieszane!

Co można wrzucać do po-
jemnika na zużyty olej i tłuszcz 
jadalny?

Do pojemnika należy oddawać 
wszystkie rodzaje olejów i tłusz-
czów, które pozostają po przy-
gotowaniu posiłków w kuchni. 
Mogą być to oleje roślinne, ma-
sło, smalec, utwardzone tłuszcze 
i margaryny..

Jak poprawnie segregować 
olej i tłuszcz w swoim domu?

Nie wlewaj oleju bezpośrednio 
do pojemnika. Rozpocznij jego 
segregację w domu. Przygotuj 
plastikową butelkę o dowolnym 
rozmiarze i napełniaj ją stopnio-
wo. Możesz użyć do tego lejka. 
Tłuszcz stały podgrzej do roz-
puszczenia i także przelej do 
butelki. Gdy zapełnisz butelkę 

zanieś ją do pojemnika w swojej 
okolicy.

Czego nie oddawać do po-
jemnika?

Do pojemników na olej należy 
wrzucać tylko zużyty jadalny olej 
i tłuszcz. Pojemniki nie są prze-
znaczone do utylizacji olejów i 
smarów silnikowych, hydraulicz-
nych, technicznych ani innych 
przemysłowych..

Mamy realny wpływ na zmniej-
szenie poziomu zanieczyszcze-
nia ścieków i skażenia środo-
wiska naturalnego. Zacznijmy 
segregować olej już dziś. Więcej 
informacji znajduje się na stro-
nie: https://www.segregujolej.pl/
chce-segregowac/.

www.segregujolej.pl

segreguJ z nami oleJe Jadalne!
Nasza gmina bierze udział w ekologicznym projekcie segre-

gacji zużytych olejów jadalnych. Mieszkańcy mogą pozbywać 
się kolejnego odpadu w bezpieczny sposób. Służą do tego 240-
litrowe czarno-pomarańczowe pojemniki. Ich lokalizację można 
sprawdzić na stronie: https://www.segregujolej.pl/mapa/. 
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