
W zestawieniu wzięto pod 
uwagę wszystkie wydatki za-
klasyfikowane w budżetach sa-
morządów w rozdziale 90005, 
dotyczącym ochrony powietrza 
atmosferycznego i klimatu. Kwo-
ty z ostatnich czterech latach 
(2018–2021) zostały zsumo-
wane i podzielone przez liczbę 
mieszkańców jednostki samo-
rządu terytorialnego. W Gminie 
Siewierz wyniosły one 852,84 zł 
na jednego mieszkańca.

Jak przedstawiają autorzy 
rankingu: Temat podejmujemy 
nie ze względu na wielkość środ-
ków, ale społeczną wagę proble-
mu, jakim jest smog. Samorządy 
gminne mają tu poważną rolę do 
odegrania, bowiem głównie one 
ponoszą wydatki na ochronę po-
wietrza.

W latach 2018–2021 nieco po-
nad 50% wszystkich wydatków 
na ochronę powietrza i klimatu 

ponoszonych przez samorządy 
w Polsce stanowiły środki unijne, 
a licząc z wkładem własnym sa-
morządów było to nawet ponad 
70%.

Również Gmina Siewierz w 
ostatnich latach zrealizowała 
szereg przedsięwzięć mających 
na celu poprawę jakości powie-
trza z wykorzystaniem funduszy 
unijnych, m.in. inwestując w od-
nawialne źródła energii. Wśród 
zrealizowanych projektów wy-
mienić można budowę instalacji 
fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych 
(400 szt.), kolektorów słonecz-
nych (881 szt. w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych 
i użyteczności publicznej) czy 
powietrznych pomp ciepła (61 
szt.).

Ponadto Gmina Siewierz pla-
nuje szereg kolejnych inwesty-
cji w odnawialne źródła energii. 

Celem władz samorządowych 
jest wyposażenie wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców 
– właścicieli budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, w kolek-
tory słoneczne służące podgrze-
waniu ciepłej wody użytkowej, a 
także w ogniwa fotowoltaiczne 
służące produkcji energii elek-
trycznej.

Dwa dotychczas realizowa-
ne przez naszą gminę projekty, 
dotyczące montażu kolektorów 
słonecznych, były dla naszych 
mieszkańców nieodpłatne. 

Z budżetu samorządu pokryto 
koszty przygotowania zadania, a 
także wymagany wkład własny 
do tych źródeł OZE. 

Ponadto wszystkie placówki 
oświatowe zostały wyposażone 
w kolektory służące podgrze-
waniu ciepłej wody użytkowej, 
a w najbliższym czasie planuje-
my, aby korzystały one z energii 
elektrycznej, dzięki wybudowa-
niu ogniw fotowoltaicznych.
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Gmina Siewierz na 20. miejScu w PolSce Pod wzGlędem wydatków 
na ochronę Powietrza i klimatu! 

Po raz pierwszy w serii rankingów czasopisma WSPÓLNOTA  
podjęto się przeanalizowania wydatków samorządów na ochro-
nę powietrza i klimatu. W czołówce rankingu znalazł się Siewierz. 
W kategorii miasteczek, wydatki na poziomie 852,84 zł na miesz-
kańca, pozwoliły zająć nam 20. miejsce w Polsce, a zarazem  
2. w województwie śląskim.

W domach jednorodzinnych zamontowaliśmy 400 instalacji fotowoltaicznych.
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W związku z występującymi 
intensywnymi opadami śniegu, 
a także prognozowanymi niskimi 
temperaturami, uprzejmie prosi-
my mieszkańców Miasta i Gminy 
Siewierz o odśnieżanie chodni-
ków przed swoimi nieruchomo-
ściami. W szczególny sposób 
prośbę kierujemy do mieszkań-
ców, których posesje położone 
są przy głównych ciągach komu-
nikacyjnych do szkół, ośrodków 
zdrowia czy kościołów.

Jednocześnie apelujemy o 
to, aby śniegu - z odśnieżonego 
wjazdu na posesję czy z chod-
nika - nie przerzucać na ulicę! 
Osoby dopuszczające się tego 
typu praktyk mogą zostać uka-
rane, ze względu na stwarzanie 
zagrożenia dla poruszających 
się drogą samochodów.

Obowiązek odśnieżania chod-
ników przez właścicieli nierucho-
mości wynika z ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach i dotyczy odśnieżania 
chodników, które położone są 
wzdłuż granicy z nieruchomo-
ściami prywatnymi.

Apelujemy również do miesz-
kańców o konieczność kontrolo-
wania dachów obiektów budow-
lanych w celu wyeliminowania 
mogącego wystąpić zagrożenia 
spowodowanego zalegającym 
śniegiem. Obowiązek utrzyma-
nia obiektu budowlanego w nale-
żytym stanie technicznym i este-
tycznym oraz nie dopuszczenie 
do nadmiernego pogorszenia 
jego właściwości użytkowej i 
sprawności technicznej wynika z 
art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane.
Zwracamy uwagę, że do obo-

wiązków właścicieli i zarządców 
należy usuwanie nadmiaru śnie-
gu z dachu, a także usuwanie z 
elementów elewacji sopli, brył, 
nawisów lodowych i śniegowych 
mogących zagrozić bezpieczeń-

stwu osób znajdujących się na 
ciągach pieszych i jezdnych 
przebiegających bezpośrednio 
przy obiekcie.

Prosimy zatem o zadbanie o 
własne bezpieczeństwo.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

Pamiętajmy o odśnieżaniu i uSuwaniu zaleGająceGo śnieGu
Przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom budyn-

ków oraz posesji zlokalizowanych na terenie miasta Miasta 
i Gminy Siewierz, o ciążącym na nich obowiązku odśnieżania 
chodników oraz usuwania śniegu i sopli z dachów.

Odśnieżając przyległe do nieruchomości chodniki, dbamy o własne bezpieczeństwo.

Jednostką odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie dróg 
gminnych jest Zakład Usług 
Wodnych i Kanalizacyjnych z 
siedzibą w Siewierzu przy ul. 
Ściegna 9. Do ich obowiązków 
należy utrzymywanie następu-
jących dróg:

Siewierz: Akacjowa, Altan-
ka, Bacholińska, Bednarska, 
Bema (od skrzyżowania z ulicą 
Sikorskiego do skrzyżowania z 
ulicą Gietyngiera), Będzińska, 
Boczna, Brzozowa, Bytomska, 
Chabrowa, Cicha, Cmentarna, 
Czarnieckiego, Dąbrowskiego, 
Długosza, Fryderyka Chopi-
na, Gietyngiera, Górki, Górna, 
Grabowa, Grzybowa, Ignace-
go Paderewskiego (od skrzy-
żowania z ulicą Sikorskiego do 
skrzyżowania z ulicą Jodłową), 
Jałowcowa, Jodłowa, Kielecka, 
Klonowa, Klubowa, Kolejowa, 
Kopernika, Kościuszki, Kręta, 
Krótka, Krzywa, Legionistów, 
Leśna, Letniskowa, Lipowa, 
Ludowa, Łąkowa, Łokietka, 
Mickiewicza, Miodowa, Młyń-
ska, Modrzewiowa, Mostowa, 
Nawrota, Nowa, Nowomiejska, 
Ogrodowa, Olchowa, Oleśnic-
kiego, Piaskowa, Piłsudskiego, 

Plac Ogrójecki, Plac Strażacki, 
Plac Wojska Polskiego, Polna, 
Relaksowa, Rymarska, Rynek, 
Rzeczna, Sienkiewicza, Sikor-
skiego (od skrzyżowania z uli-
cą Ignacego Paderewskiego 
do skrzyżowania z ulicą Tar-
gową), Słoneczna, Słowackie-
go, Sosnowa, Spokojna, Sta-
wowa, Stoczkowa, Stolarska, 
Strażacka, Strumień, Sucha, 
Ściegna, Targowa, Tartaczna, 
Warszawska, Wąska, Wesoła, 
Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, 
Wolności, Wrzosowa, Wspól-
na, Zbożowa, Zdrojowa, Zielo-
na, Ziołowa, Źródlana, Żerom-
skiego, Żwirki i Wigury, droga 
łącząca ulicę Bytomską z ulicą 
Parkową, droga łącząca ulicę 
Parkową z ulicą Polną;

Brudzowice: Cisowa (nowo 
położona nakładka asfaltowa), 
Gajowa (od skrzyżowania z uli-
cą Leśniczówka do końca), Ku-
czerowa, Leśniczówka, Osie-
dlowa, tzw. „Surmy”;

Dziewki: Podbagnie, Paster-
nik, Witolda Pileckiego, Pań-
skie;

Gołuchowice: tzw. „Komor-
niki”; Hektary; Nowa Wioska: 
droga w kierunku Dziewek;

Tuliszów: Jasna, Pogodna, 
Radosna, Szeroka, Widokowa; 
Wojkowice Kościelne: Drogo-
wców, Kościelna, Pierkowskie, 
Różana, Wschodnia, Zachod-
nia (droga dojazdowa do szko-
ły), Zawodzie;

Podwarpie; Kuźnica Piasko-
wa; Kuźnica Podleśna; Kuźni-
ca Warężyńska; Warężyn;

Czekanka; Żelisławice: Go-
plana, Górny Las, Niwecka, 
Ostoi, Kwiatowa, Słowik, Za-
rzecze.

Wszelkie interwencje zwią-
zane z usunięciem zalegają-
cego śniegu lub oblodzenia 
nawierzchni dróg należy zgła-
szać bezpośrednio do ZU-
WiK pod numerem telefonu 
(32) 67 41 338.

Jednostką odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych na terenie Miasta i 
Gminy Siewierz jest Powiatowy 
Zarząd Dróg w Będzinie z/s w 
Rogoźniku. Jednostka ta odpo-
wiedzialna jest za stan nastę-
pujących ulic:

Siewierz: Długa, Krakowska, 
Zagłębiowska, Przemysłowa, 
Parkowa, Jeziorna, Granicz-
na, 3-go Maja, Bema (od wia-
duktu do skrzyżowania z ulicą 
Sikorskiego), Sikorskiego (od 
skrzyżowania z ulicą Bema do 
skrzyżowania z ulicą Ignacego 
Paderewskiego), Ignacego Pa-
derewskiego (od skrzyżowania 
z ulicą Sikorskiego do skrzyżo-

wania z DK-1), Częstochow-
ska, Towarowa, 11-go Listopa-
da, Bohaterów;

Brudzowice: Przykościel-
na, Główna, Cisowa (od ulicy 
Głównej do ulicy Gajowej), 
Jagodowa, Gajowa (od ulicy 
Cisowej do skrzyżowania z 
ulicą Leśniczówka), Szkolna, 
Krzanów;

Dziewki: Podżarze, Niwy, 
Podgródkowa, Kazimierzówka;

Nowa Wioska: Siewierz – 
Nowa Wioska;

Wojkowice Kościelne: Pod-
warpie – Trzebiesławice, Kar-
sów, Przeczycka, Podskale, 
Piastowska, Podskale do Trze-
biesławic, Marcinków – tzw. 
„Podbuczyny”, od DK-1 do 
Marcinkowa, Dąbrowska, Za-
warpie, Kuźnica Warężyńska 
(od DK-1 w kierunku Dąbia);

Tuliszów: Jeziorna – Space-
rowa;

Żelisławice: Podleśna, Przy-
szłości, Piastów, Rolnicza.

Wszelkie uwagi można skła-
dać pod numerem telefonu: 
(32) 28–77–519; (32) 28–77–
872.

Jednostką odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie drogi 
wojewódzkiej na terenie Miasta 
i Gminy Siewierz jest Powiato-
wy Zarząd Dróg w Myszkowie 
z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 
59, 42–310 Żarki. Jednostka 

zimowe utrzymanie dróG na terenie Gminy Siewierz
Zima, to okres wytężonej pracy dla służb dbających o stan 

dróg. Wszystkie służby są w pogotowiu i na bieżąco analizują 
najbardziej aktualne prognozy pogody dostępne na stronach 
internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 
pogotowiu do podjęcia działań czeka również niezbędny sprzęt. 
Prezentujemy wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie poszczególnych dróg na terenie naszej gminy.

c.d. na str. 3
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Pamiętajmy, że spalanie od-
padów: śmieci z gospodarstwa 
domowego, wszelkiego rodzaju 
tworzyw sztucznych, starych 
ubrań i butów, mebli, opon, im-
pregnowanego drewna, starych 
paneli i wielu innych rzeczy pro-
wadzi do zanieczyszczenia at-
mosfery i całego środowiska!

Spalanie śmieci prowadzi 
do tworzenia się pyłów i czą-
stek stałych o bardzo małych 
rozmiarach (PM10, PM2,5, 
PM1), tlenku węgla, LZO (lot-
nych związków organicznych 
np. benzen, toluen) oraz WWA 

(wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych), 
które mają negatywny wpływ 
na zdrowie i życie człowieka. 
Długotrwała ekspozycja na za-
nieczyszczenia zwiększa ryzy-
ko zachorowania na choroby 
układu oddechowego, krążenia, 
nerwowego oraz powoduje licz-
ne nowotwory i alergie.

Na terenie miasta i gminy Sie-
wierz prowadzone są kontrole 
palenisk pod kątem przestrze-
gania zakazu spalania odpadów 
oraz stosowania się do zapisów 
uchwały antysmogowej.

Kontrole prowadzone są przez 
pracowników Referatu Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Środo-
wiska tutejszego urzędu. Część 
kontroli przeprowadzanych jest 
przy asyście funkcjonariuszy Po-
licji Komisariatu w Siewierzu.

Sprawdzane są urządzenia 
grzewcze, rodzaj stosowanego 
w nich paliwa oraz gospodaro-
wanie odpadami. Jeśli w trakcie 
kontroli zostaną stwierdzone nie-

prawidłowości mogą one skutko-
wać wdrożeniem adekwatnego 
do zaistniałej sytuacji mechani-
zmu sankcyjnego. Karą może 
być mandat w wysokości do 500 
zł albo grzywna w wysokości do 
5000 zł nałożona przez sąd.

Przypominamy Mieszkańcom 
o obowiązującej w woj. śląskim 
ustawie antysmogowej.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

INFORMACJE

kontrole PaleniSk domowych
Okres jesienno-zimowy to czas kiedy znacznie pogarsza się 

jakość powietrza, którym oddychamy co jest ściśle powiązane 
z sezonem grzewczym. Problemy z dostępnością paliw energe-
tycznych i ich wysokie ceny nie mogą być powodem do stoso-
wania „opału”, który nigdy nie powinien trafić do pieca. Miesz-
kańcy coraz częściej ulegają pokusie spalania śmieci w swojej 
instalacji grzewczej. Przestrzegamy przed tego rodzaju proce-
derem! Palenie śmieci to poważne wykroczenie!

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.

ta odpowiedzialna jest za stan 
drogi DW 793 Siewierz – Le-
śniaki – Myszków. Jednostka 
ta posiada kilku podwykonaw-
ców, a wszelkie zgłoszenia 
odnośnie utrzymania tej drogi 
można zgłaszać pod numerem 
telefonu: (34) 31–48–304.

Jednostką odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie dróg 
krajowych na terenie Miasta i 
Gminy Siewierz jest General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, Obwód drogowy 
w Wojkowicach Kościelnych. 
Jednostka ta odpowiedzial-
na jest za stan następujących 

dróg: S-1 Podwarpie – Pyrzo-
wice (lotnisko), DK-1 Często-
chowa – Siewierz – Wojkowice 
Kościelne – Dąbrowa Górnicza, 
DK-86 Wojkowice Kościelne 
– Katowice, DK-78 Zawiercie 
– Siewierz – Tarnowskie Góry, 
DK-78b Obwodnica Siewie-
rza. Wszelkie uwagi odnośnie 

utrzymania tych dróg można 
zgłaszać pod numerem tele-
fonu: Rejon w Zawierciu: (32) 
67–23–427 Obwód drogowy w 
Wojkowicach Kościelnych: (32) 
67–41–050.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej

c.d. ze str. 2 „Zimowe...”
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Osobom, które nieprawidłowo 
sortują śmieci grozi podwyżka 

„opłaty śmieciowej”, a nawet kara 
grzywny. Na mocy dyrektywy UE 

wszystkie kraje członkowskie 
muszą osiągnąć określony prze-
pisami poziom przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych. Jeżeli 
sytuacja się nie poprawi, jako 
wspólnota samorządowa, nie 
mamy szans na jego osiągnię-
cie. W takim wypadku Gmina 
Siewierz będzie musiała zapłacić 

karę, co przełoży się na zwięk-
szenie stawki opłaty śmieciowej 
dla wszystkich mieszkańców.

W związku z powyższym przy-
pominamy zasady prawidłowej 
segregacji odpadów.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

czy na Pewno wieSz, jak Prawidłowo SeGreGować odPady?!
Pomimo prowadzonej od wielu lat edukacji w zakresie selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych, do pojemników na odpa-
dy zmieszane nieustannie trafiają śmieci, które nie powinny się 
tam znaleźć, takie jak: papier, plastikowe butelki, odpady biode-
gradowalne (trawa, odpady z warzyw i owoców), szkło czy od-
pady remontowo-budowlane. Taki stan rzeczy potwierdzają kon-
trole, regularnie prowadzone przez firmę odbierającą odpady.

Przykłady nieprawidłowej segregacji odpadów udokumentowane w ramach kontroli. Te odpady powinny były trafić do kompostownika, PSZOK-u lub worków. 
Przypominamy, że kosze na odpady zmieszane nie oznaczają, że mogą do nich trafiać wszyskie odpady, a jedynie te których nie da się wysegregować.

Przykłady niePrawidłowej SeGreGacji odPadów z naSzych koSzy
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Wlanie zużytego oleju lub 
smalcu z patelni, brytfanny 
lub frytkownicy do zwykłej 
plastikowej butelki zajmuje 
tylko chwilę i pozwala za-
oszczędzić znacznie więcej, 
niż mogłoby się wydawać na 
pierwszy rzut oka. Do butelki 
można zlać także wszystkie 
inne oleje i tłuszcze, które po-
zostaną po kuchennych przy-
gotowaniach, np. dressingi 
olejowe po kiszonych smako-
łykach, różne marynaty czy 
stałe tłuszcze pozostałe po 
pieczeniu ciasteczek.

W nowy rok z czystymi 
rurami kanalizacyjnymi

Pomyśl o segregacji zuży-
tego oleju i tłuszczu jak o czę-
ści świątecznego sprzątania, 
o czystych rurach bez osadów 
tłuszczu i niechcianych zatorów. 
Wszyscy lubimy porządek, a po-
rządek dotyczy nie tylko tego, co 
widoczne na zewnątrz. Dzięki 
recyklingowi oszczędzamy nie 
tylko na naprawach sieci kanali-
zacyjnych. Olej nie dostanie się 
do ścieków, nie zaszkodzi gle-
bie, wodzie i nie zakłóci całego 
ekosystemu. Olej, który segre-

gujesz, może być znów przydat-
ny dla nas. Można go wykorzy-
stać do produkcji biopaliw do 
samolotów i samochodów.

Świąteczny spacer 
Każda rodzina ma swoje ulu-

bione tradycje podczas świąt. 
Jedna może być wspólna dla 
wszystkich. Po napełnieniu bu-
telki zużytym olejem dobrze ją 
zakręć i zabierz ze sobą na spa-

cer do pojemnika z pomarańczo-
wym wiekiem i logo segregujolej.
pl. Lokalizację najbliższego po-
jemnika znajdziesz na stronie: 
www.segregujolej.pl/mapa. 

W czasie świątecznych przy-
gotowań pomyśl nie tylko o naj-
bliższych, ale także o naszej 
planecie.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

świąteczna SeGreGacja zużytych olejów i tłuSzczy
Świąteczny stół obfituje w wiele dań, w wielu domach kró-

lują tradycyjne potrawy, inni serwują je w nowoczesnej od-
słonie. Jednak w większości przypadków święta nie mogą 
obejść się bez oleju i tłuszczu w kuchni. Co więcej, zużywa 
się go w ciągu tych kilku dni tyle samo, co przez cały roku. 
Dlatego w tym czasie ważna jest segregacja zużytych olejów 
i tłuszczów, żeby nie szkodziły sieciom kanalizacyjnym i mo-
gły zostać wykorzystane ponownie.

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.
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Na powyższą sytuację 
zwrócił uwagę Główny Geo-
deta Kraju, który zalecił podję-
cie działań prowadzących do 
uporządkowania numeracji w 
wyżej wymienionych miejsco-
wościach, tak aby numery po-
rządkowe były przypisane do 
miejscowości samodzielnej.

Istnieją dwa rozwiązania 

prawne pozwalające upo-
rządkować numerację z czę-
ści miejscowości:

Wszczęcie procedury 1. 
zmiany rodzaju miejsco-
wości (część wsi zmienić 
na miejscowość samo-
dzielną, którą jest każde 
miasto lub wieś, osiedle, 
osada, osada leśna, kolo-

nia i przysiółek), poprzez 
złożenie przez radę gmi-
ny formalnego wniosku 
do ministra właściwego 
ds. administracji publicz-
nej,
Przeniesienie numerów 2. 
porządkowych do miej-
scowości samodzielnej.

Po przeanalizowaniu nu-
meracji porządkowej prowa-
dzonej dla wyżej wymienio-
nych  miejscowości dokonano 
wyboru pierwszego rozwiąza-
nia. 

Zmiana rodzaju miejsco-
wości nie pociągnie za sobą 
zmiany numeracji porządko-
wej nieruchomości, ponieważ 
dla tych miejscowości prowa-
dzona jest osobna numeracja 
porządkowa. Nie wpłynie na 
zmianę wydanych i wydawa-

nych dotychczas dokumen-
tów urzędowych tj. dowodów 
osobistych, prawa jazdy, za-
świadczeń, decyzji czy ze-
zwoleń, aktów  sądowych i 
notarialnych. Nie wiąże się 
również z obowiązkiem po-
noszenia przez mieszkańców 
jakichkolwiek kosztów.

Wiąże się natomiast z ko-
niecznością przeprowadze-
nia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami wyżej wymie-
nionych miejscowości, celem 
poznania ich opinii w tej spra-
wie. 

Konsultacje te będą prze-
prowadzone w terminie od 
15 do 29 grudnia br. 

Zachęcamy mieszkańców 
do udziału w konsultacjach.

Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

wSzczęto Procedurę zmiany rodzaju miejScowości
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  

z dnia 21 lipca 2021 w sprawie ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów wprowadziło nowe uregulowania prawne w 
zakresie numeracji porządkowej. Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. 
rozporządzenia, numeracja porządkowa nie może być pro-
wadzona do części miejscowości. 

W Gminie Siewierz występuje siedem miejscowości do 
których taka numeracja porządkowa jest prowadzona. Są 
to: Hektary - część wsi Podwarpie, Marcinków - część wsi 
Podwarpie, Zawarpie - części wsi Podwarpie, Kuźnica Wa-
rężyńska - część wsi Warężyn, Kuźnica Podleśna - część 
wsi  Warężyn, Kuźnica Piaskowa - część wsi Warężyn, Pod-
warężyn - część wsi Warężyn.

Niestety Wykonawca, który 
przyspieszył prace i zmobilizo-
wał siły dopiero po upłynięciu 
umownego terminu na reali-
zację inwestycji będzie musiał 
zapłacić kary za opóźnienia w 
realizacji zadania. 

Pozytywnym faktem jest 
realne przyspieszenie prac. 
Wykonawca wykonuje robo-
ty praktycznie na wszystkich 
frontach, które pozostały do 
zrealizowania. 

Realizowane są: prace dro-
gowe na ulicy Kolejowej i Mo-
stowej, sanitarne tj. osadzanie 
ostatnich studni i wykonywa-
nie przewiertów na skrzyżo-

waniu ulicy Kolejowej i Mo-
stowej, elektryczne na ulicy 
Mostowej. Prace wykonywane 
są bez przerwy, o ile warunki 
pogodowe na to pozwalają.

Pragniemy zwrócić uwagę 
na bardzo szeroki zakres prac 
jaki jest prowadzony w ramach 
zadania. Inwestycja jest wyko-
nywana w sposób komplekso-
wy na wszystkich ulicach po-
przez wykonanie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z 
przepompownią, budowę ka-
nału technologicznego i ener-
gooszczędnego oświetlenia, 
przebudowę wodociągu, prze-
budowę nawierzchni dróg. 

Należy zauważyć, że Wyko-
nawca natrafił na trudny czas 
na realizację inwestycji tj. pan-
demię Covid-19 oraz wojnę, 
co spowodowało m.in. brak 
pracowników, braki lub dra-
styczny wzrost cen materiałów 
budowlanych czy trudności z 
dostawami. 

Niemniej jednak nie tłuma-
czy to licznych przestojów, 
powolnego wykonywania prac 
oraz należytej koordynacji ro-
bót po stronie Wykonawcy. 
Mamy nadzieję, że, zgodnie z 
deklaracją Wykonawcy, inwe-
stycja zostanie niedługo za-
kończona.

Jednocześnie zwracamy 
uwagę na przypadki odprowa-
dzania wód opadowych z bu-
dynków z działek prywatnych, 

które skierowane są na ulice. 
Informujemy Mieszkańców, 

że wody opadowe należy za-
gospodarować na własnym 
terenie nieutwardzonym, do 
studni chłonnych lub zbiorni-
ków retencyjnych zlokalizowa-
nych na terenie własnej nieru-
chomości.

 Przypominamy także o obo-
wiązku właścicieli nieruchomo-
ści o przyłączaniu się do sieci 
kanalizacji sanitarnej, co wyni-
ka z ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach.W 
najbliższym czasie będziemy 
informować o możliwości pod-
łączania się do kanalizacji sa-
nitarnej pozostałych posesji.

Wydział Rozwoju, Inwestycji,  
Funduszy i Zamówień Publicznych

coraz bliżej zakończenia budowy kanalizacji na Piwoni
Wykonawca realizuje inwestycję pomimo przekroczenia ter-

minu zawartego w umowie, który upłynął 30 października 2022 r. 
Zgodnie z deklaracją pisemną otrzymaną od Wykonawcy prace 
planowane są do końca stycznia 2023 r.

Dzięki pozyskanym środkom 
możliwy był zakup m.in: pomocy 
dydaktycznych do terapii psy-
choneurologicznej dla uczniów 
z zaburzeniami uwagi i koncen-
tracji oraz z zaburzeniami pro-
cesów uczenia się, do terapii 
procesów komunikacji, w tym 
zaburzeń słuchu oraz do terapii 
logopedycznej, a także niezbęd-

nego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania.

Szkoły prowadzone przez 
Gminę Siewierz uzyskały dotację 
w wysokości 70.000 zł. Wkład 
własny samorządu to 17.500 zł. 

Wartość łączna projektu wy-
niosła 87.500 złotych. 

Red.

PozySkaliśmy dofinanSowanie na zakuP dodatkoweGo 
wyPoSażenia i materiałów edukacyjnych dla Szkół 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych otrzymały dofinan-
sowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 
służącemu rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych.
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turniej bokSerSki o Puchar burmiStrza miaSta i Gminy Siewierz

W turnieju bokserskim wystartowało blisko 100 zawodników z Polski i Czech w różnych kategoriach wiekowych oraz wagowych. Siewierz reprezentowało 11 zawodników.

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najlepszego klubu w zawodach zdobyli reprezentanci miejscowego klubu Animmals Boks Siewierz.

– W tym roku w Siewierzu 
rozpoczął działalność klub bok-
serski. Nawiązujemy tym sa-
mym do pięknych tradycji sie-
wierskiego sportu, bo przecież 
Przemsza Siewierz w 1946 roku 
posiadała sekcję bokserską. 
Bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować tym wszystkim, 
którzy stworzyli klub bokserki 
w Siewierzu. To m.in. zasłu-
ga Krystiana Kwietnia, który 
jest głównym organizatorem, 
a zarazem animatorem wielu 
dyscyplin sportu na terenie Sie-
wierza – mówił Burmistrz Mia-
sta i Gminy Siewierz Zdzisław 
Banaś podczas oficjalnego roz-
poczęcia zawodów.

Chcąc poszerzyć ofertę 
sportową Miasta i Gminy Sie-
wierz Klub Sportowy Animmals 

zaprasza na treningi boksu 
olimpijskiego. KS Animmals 
od dwudziestu lat zajmuje się 
treningiem i przygotowaniem 
dzieci, młodzieży oraz osób do-
rosłych w sportach walki na róż-
nym poziomie zaawansowania 
(amatorów oraz zawodowców). 
W klubie trenuje wielu miesz-
kańców Gminy Siewierz, którzy 
w swoim dorobku mają liczne 
sukcesy na arenie krajowej i 
międzynarodowej. 

Boks to widowiskowy sport, 
który przyciąga wielu fanów na 
całym świecie. Zawodnicy ce-
chują się nie tylko imponującą 
sylwetką, ale przede wszystkim 
zwinnością, szybkością ruchów 
i niebywałą kondycją. Nic dziw-
nego, że coraz więcej osób pró-
buje swoich sił w tym sporcie. 

W ciągłym pędzie życia co-
dziennego, nerwów związa-
nych z nauką lub pracą, stres 
gromadzi się w nas i dobrze 
jest pozbyć się go właśnie po-
przez aktywność fizyczną. 

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

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

Założycielem klubu Anni-
mals jest Krystian Kwiecień, a 
głównym trenerem jego sek-
cji bokserskiej jest Krzysztof 
Szot - wychowanek Henryka 
Średnickiego, który od 2000 
do 2007 roku był nieprzerwa-
nie mistrzem Polski w boksie. 

Trzykrotnie reprezentował Pol-
skę na mistrzostwach świata w 
roku 2001, 2005 oraz 2007. W 
karierze amatorskiej stoczył po-
nad 300 walk. Na zawodowym 
ringu zadebiutował 14 grud-
nia 2008 roku, pokonując na 
punkty Łotysza Konstantīnsa 
Sakarę. Zdobył także tytuł za-
wodowego mistrza Polski oraz 
międzynarodowy pas WBF. W 
karierze zawodowej stoczył 44 
walki.

Treningi odbywają się we 
wtorki i czwartki w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Siewierzu.

Red.

W sobotę 3 grudnia na hali sportowej w Siewierzu odbył się 
Mikołajkowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Siewierz. W zawodach wzięło udział blisko 100 reprezen-
tantów z Polski i Czech. Gminę Siewierz reprezentowało 11 za-
wodników w różnych kategoriach wiekowych oraz wagowych. 
Wszystkie pojedynki było bardzo emocjonujące, a zawodnicy 
pokazali ogromny charakter oraz ducha walki. Puchar dla naj-
lepszego klubu w zawodach zdobył Animmals Boks Siewierz.

Zobacz relację wideo z wydarzenia,
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budOwA dRóG NA uLICY sZEROkIEJ, RAdOsNEJ I GwIEZdNEJ w tuLIsZOwIE

pRZEbudOwA uLICY kRAkOwskIEJ w sIEwIERZu

budOwA dROGI NA uLICY ChAbROwEJ w sIEwIERZu

Zakres zadania: przebudowa ulicy Radosnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem dróg oraz budową kanalizacji deszczowej i budową zbiornika 
retencyjno-rozsączającego, przebudowa i budowa sieci wodociągowej, budowa energooszczędnego oświetlenia, budowa kanału technolo-
gicznego. Koszt zadania: 6,88 mln zł. Dofinansowanie: 3,25 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania: budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika o nawierzchni z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowej 
o nawierzchni asfaltowej. Wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej na całym zakresie opracowania wraz ze zbiornikiem reten-
cyjnym oraz włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bytomskiej. Przebudowie oraz rozbudowie poddano także sieć wodo-
ciągową. Wybudowane zostanie także nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne z podziemną siecią kablową. Koszt zadania: 3,85 mln zł. 
Dofinansowanie: 3,66 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania: przebudowa drogi powiatowej na ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Zieloną, Stoczkową i Ludową, w tym wy-
konanie jezdni z chodnikami i zjazdami indywidualnymi. Wybudowana została kanalizacja deszczowa. Przebudowany został wodociąg oraz 
kanalizacja sanitarna – wykonane zostały nowe przyłącza tych sieci. Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału 
technologicznego. Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicą Krakowską i Ludową. Koszt zadania: 
5,3 mln zł. Dofinansowanie: 4,76 mln zł ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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REMONtY dRóG pOwIAtOwYCh w żELIsłAwICACh, dZIEwkACh I sIEwIERZu

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego w wysokości 300 tysięcy złotych na remont dróg powiatowych w sołectwach Żeli-
sławice oraz Dziewki. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zmodernizowana zostanie nawierzchnia drogowa na ulicach Pod-
leśnej, Piastów i Przyszłości w Żelisławicach oraz Podżarze w Dziewkach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sołectwach. 
Wyremontowano także nawierzchnię na ulicy Parkowej w Siewierzu. Koszt zadania: 1,23 mln zł.

budOwA śCIEżkI pIEsZO-ROwEROwEJ w GOłuChOwICACh

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa pełni funkcję rekreacyjną i wypoczynkową oraz uzupełnia znajdującą się nieopodal bazę sportową. Miejsce 
służy już mieszkańcom do aktywnego spędzania wolnego czasu w bezpiecznych warunkach. Zakres zadania: budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej o nawierzchni asfaltowej, szerokości 4 m i długości 871 m. Koszt zadania: 622,4 tys. zł.

budOwA dROGI dOJAZdOwEJ dO póL w żELIsłAwICACh

Budowa drogi o długości 840 mb. i szerokości od 4 do 5 m. Zakres zadania: korytowanie działki drogowej, usypanie i zagęszczenie warstwy 
z kruszywa do grubości 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, na której ułożono warstwę ścieralną o 
grubości 4 cm; po ułożeniu nakładki asfaltowej usypano i zagęszczono pobocza. Koszt zadania: 688,2 tys. zł. Dofinansowanie: 235,2 tys. zł 
ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
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budOwA tężNI sOLANkOwEJ w pARku MIEJskIM w sIEwIERZu

Budowa tężni solankowej na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ławki, leżaki, stojaki na rowery. 
W pobliżu tężni przewidziano nasadzenia roślinności ozdobnej odpornej na działanie aerozolu solanki. Tężnię zaprojektowano w stylu no-
woczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie parku. Z ławek wokół tężni będzie mogło korzystać minimum 40 osób, a 
dodatkowo około 20 osób w strefie pergoli. Tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych 
dróg oddechowych, zatok i płuc. Koszt zadania: 999,3 tys. zł. Dofinansowanie: 200 tys. zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w ramach Funduszu Solidarności na 2022 rok oraz 250 tys. zł z nagrody uzyskanej w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w 
ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

Opracowano  kompletną  dokumentację  projektowo-kosztorysową 
budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wo-
dociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz. Zakres 
opracowania to ul.Zagłębiowska, ul.Krakowska, ul.Długa, ul.Młyńska, 
ul.Kamienna, ul. Wygodna, ul. Wiosenna, ul.Wiklinowa, ul.Willowa, 
ul.Stawowa, ul.Cmentarna, ul.Słoneczna, ul.Wiśniowa, ul.Górna, ul. 
Graniczna, ul.Boczna, ul. Reczna w miejscowości Siewierz oraz Go-
łuchowice. Dokumentacja obejmie w szczególności zaprojektowanie 
kanalizacji sanitarnej, przyłączy zasilających pompownie oraz prze-
budowę i budowę sieci wodociągowej. Projekt uwzględni prace od-
tworzeniowe nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, ścieżek 
rowerowych i terenów zielonych. Koszt projektu: 344 tys. zł. 
Szacunkowa wartość zadania: 43 mln zł.

Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budyn-
ku,  jak  również  ścian  fundamentowych, dachu  i  stropu poddasza. 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej została wymieniona na energooszczędną. Koszt zadania: 
710 tys. zł. Dofinansowanie: 366 tys. zł w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022 ze środków Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

pROJEkt budOwY kANALIZACJI w pOłudNIOwO-wsChOdNIEJ CZęśCI GMINY sIEwIERZ

REMONt budYNku GMINNEGO 
w kuźNICY wARężYńskIEJ

pROJEkt kRYtEJ płYwALNI pRZY sZkOLE 
pOdstAwOwEJ NR 1 w sIEwIERZu

Opracowanie dokumentacji dla krytej pływalni z częścią rekreacyj-
no-sportową, zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą.  
W budynku znajdzie się m.in.: niecka basenu sportowego z 6 torami 
o szerokości 2,5 m każdy i długości 25 m, basen rekreacyjny z brodzi-
kiem o zmiennej głębokości oraz atrakcjami wodnymi, sauna wraz  
z natryskiem, jacuzzi, widownia z minimum 60 miejscami. 
Koszt projektu: 221 tys. zł znadzorem autorskim.
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MONItORING JAkOśCI pOwIEtRZA

System monitoringu jakości powietrza w Gminie Siewierz obej-
muje 9  czujników do pomiaru  zanieczyszczeń.  Pomiary można 
śledzić na stronie internetowej gminy, w aplikacji mobilnej oraz 
na tablicy LED na budynku remizy OSP w Rynku. Dodatkowo w 
pięciu szkołach podstawowych zostały zamontowane monitory, 
na których wyświetlane są dane dotyczące  jakości powietrza z 
czujnika znajdującego się najbliżej danej placówki.

wYMIANA pIECów węGLOwYCh 
NA kOtłY GAZOwE

Z dotacji na wymianę starych pieców węglowych na nowe, ekolo-
giczne źródła ciepła w roku 2022 skorzystało 36 gospodarstw domo-
wych. Łączna kwota dotacji wyniosła 121 tys. zł.

utYLIZACJA OdpAdów 
ZAwIERAJĄCYCh AZbEst

budOwA pRZYdOMOwYCh 
OCZYsZCZALNI śCIEków

W  2022  roku  dotacje  na  wykonanie  przydomowych  oczyszczalni 
otrzymało 6 gospodarstw na łączną kwotę 12 tys. złotych.

pROJEkt LIFE 
„śLĄskIE. pRZYwRACAMY błękIt”

W 2022 r. dotację na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawie-
rających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz otrzymało 27  
gospodarstw na łączną kwotę 36.323 złotych. Odebrano 59,5 tony 
odpadów zawierających azbest.

pROGRAM „CZYstE pOwIEtRZE”

Na podstawie podpisanego przez Gminę Siewierz  i Wojewódz-
ki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach porozumienia na obsługę programu „Czyste Powietrze”, 
mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracowników 
Urzędu Miasta  i Gminy Siewierz w przygotowaniu  i weryfikacji 
wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu.

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Śląskie. Przywraca-
my błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego. W ramach tego projektu utworzono stano-
wisko Ekodoradcy, który wspiera mieszkańców w zakresie pozyski-
wania dotacji na wymianę źródeł ciepła i podniesienia efektywności 
energetycznej  budynków,  pomaga  w  przygotowaniu  wniosków  o 
dofinansowanie i płatność, koordynuje działania informacyjno-edu-
kacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza, bierze udział w kon-
troli palenisk na terenie gminy.
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Szlachetne Paczki trafiły do Potrzebujących

Szlachetna Paczka jest jed-
nym z najbardziej rozpoznawal-
nych projektów społecznych w 
Polsce. Organizowana od 2001 
roku akcja charytatywna jest 
oparta na pracy wolontariuszy, 
którzy wyszukują w swojej spo-
łeczności osoby potrzebujące 
i rozpoznają ich potrzeby, aby 
darczyńcy mogli przygotować 
dedykowaną pomoc. W tym 
roku w naszym rejonie do akcji 
zgłoszono 37 rodzin, z których 
najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby dotknięte chorobą lub 
niepełnosprawnością. Osta-
tecznie do udzielenia pomocy 
zakwalifikowano 24 rodziny, z 
których wszystkie znalazły swo-
ich darczyńców.

W ramach utworzonego w 
naszym mieście rejonu do pra-
cy przystąpiło 9 wolontariuszy. 
Odwiedzali oni zgłoszone osoby 
już od listopada. Poprzez bez-
pośrednie rozmowy, wolonta-
riusze mogli lepiej poznać ich 
sytuacje i skuteczniej odpowie-
dzieć na potrzeby. W ramach 
działań Szlachetnej Paczki wo-
lontariusze podjęli współpracę z 
okolicznymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, władzami samorzą-

dowymi, sołtysami oraz jednost-
kami OSP.

Łączna kwota pomocy wy-
niosła ok. 73 tysiące złotych. 
Darczyńcami były głównie firmy, 
okoliczne szkoły, ale także oso-
by prywatne współdziałające ze 
swoim najbliższym otoczeniem. 

W akcję zaangażowali się tak-
że pracownicy Urzędu Miasta i 
Gminy Siewierz, którzy przygo-
towali Szlachetną Paczkę dla 
jednej z rodzin.

– Nasza paczka składała się 
z 9 kartonów, które były wypeł-
nione artykułami spożywczymi, 
środkami czystości oraz produk-
tami skierowanymi na potrzeby 
dzieci, takimi jak pampersy i 
środki higieniczne dla dzieci, 
kaszki i przetwory, artykuły pla-
styczne, zabawki. Zakupiliśmy 
również odkurzacz i kuchenkę 
mikrofalową – mówi Elżbieta 
Brzozowska, koordynator akcji 
przeprowadzonej w siewierskim 
urzędzie.

Również społeczność Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Siewierzu 
ponownie znalazła się w gronie 
darczyńców. Tym razem uda-
ło się wesprzeć trzyosobową 
rodzinę: babcię, mamę oraz 

4-letniego chłopczyka.
– Kluczowymi potrzebami 

rodziny były wózek inwalidz-
ki, drukarka laserowa i odzież 
dla dziecka. Nauczyciele, przy 
ogromnym wsparciu rodziców, 
zorganizowali szkolny kiermasz 
ze słodkościami, galaretkami i 
ozdobami. Zebrane ze sprze-
daży pieniądze oraz wpłaty na 
konto pozwoliły na przygotowa-
nie 30 paczek o wartości 5 ty-
sięcy złotych – opisuje Marzena 
Gocyła, koordynator akcji prze-
prowadzonej w szkole.

Rodzina, poza najważniej-
szymi dla nich rzeczami, zo-
stała obdarowana dużą ilością 
artykułów spożywczych, che-
micznych, środków czystości i 
słodkości. Nie zabrakło również 
świątecznych upominków, któ-

rymi stały się klocki, suszarka 
do włosów i opiekacz. Cieszy-
my się, że wielu rodziców za-
angażowało się w pomoc dla 
Szlachetnej Paczki – to ważna 
dla uczniów lekcja życzliwości i 
chęci niesienia pomocy innym. 
Obdarowanej rodzinie życzymy 
dużo szczęścia w Nowym Roku, 
zdrowia, spokoju i spełnienia 
marzeń - dodaje.

– Serdeczne podziękowania 
dla Wolontariuszy za zaangażo-
wanie, dla Darczyńców za oka-
zane serce, a także dla wszyst-
kich instytucji wspierających ten 
szlachetny projekt – podsumo-
wuje Magdalena Kowalczyk-
Zygmuntowska, lider Szlachet-
nej Paczki w naszym rejonie.

Red.

W dniach 10-11 grudnia br. odbył się finał ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. W tym roku w Sie-
wierzu ponownie utworzony został rejon, w ramach którego 
możliwym było niesienie świątecznej pomocy potrzebującym 
rodzinom i osobom samotnym z gmin Siewierz, Mierzęcice i 
Psary. Magazyn znajdował się w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Wolontariusze siewierskiego sztabu akcji „Szlachetna Paczka”.

W radosny klimat świąt Bo-
żego Narodzenia wprowadzili 
nas lokalni artyści, którzy za-
prezentowali się na jarmarcznej 
scenie, wśród których znalazły 
się zespoły działające przy Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu - 
„Encanto” i „Fermata” , Orkiestra 
Reprezentacyjna Miasta i Gminy 
Siewierz, a także MILLA - Kamila 
Dróżdż.

Wśród wystawców prezentują-
cych swoje produkty na siewier-
skim jarmarku zagościli laureaci 
certyfikatu „Marka Lokalna”: Ma-
rina Surf - Baza Wypoczynkowa 
(zupa z grzybów leśnych, wigilij-
ny barszcz z uszkami, pierogi z 
kapustą i grzybami, z mięsem, 

„ukraińskie”, ze szpinakiem, z 
serem na słodko, rozgrzewające 
grzane wino, gorąca czekolada, 
kawa, herbata) oraz Pracownia 
Kofar Piotr Farbowski (pokaz 
kowalstwa, upcykling stalowy 
oraz anioły z utwardzanej tka-
nin), a także Domowa Masarnia 
Przemysław Machura (tradycyj-
ne wędliny regionalne), Słod-
kie Przyjęcia - Izabela Kocot 
(tradycyjny piernik staropolski 
i desery świąteczne produko-
wane w pracowni cukierniczej, 
gorąca czekolada), Cukiernia 
Tkacz (wyroby cukiernicze, cia-
sta, pajda ze smalcem), Miody z 
Księstwa Siewierskiego - Janusz 
Chachulski - Miodowelove.pl 
(miody i produkty pszczele), Pa-

sieka KUBIK (miód), Parapeciaki 
- Edyta Kolankowska (produkty 
przeznaczone do dekorowania 
okien), Stowarzyszenie Art-Eco 
plus (ozdoby świąteczne, stroiki, 
bombki, kartki, decoupage), Wio-
leta Komendarska (rękodzieło, 
stroiki, choinki, bombki, wianki), 

Monika Barszczowska (wyroby 
gipsowe i stroiki świąteczne), 
Klub Ludzi Twórczo Zakręconych 
(rękodzieło), Krystyna Orłowska 
(rękodzieło).

Red.

świąteczny klimat zaGościł na SiewierSkim rynku
W sobotę 17 grudnia br. na Rynku w Siewierzu po raz piąty 

odbył się jarmark adwentowy. Mieszkańcy odwiedzający w tym 
dniu centrum naszego miasta mogli zakupić tradycyjne produkty 
regionalne oraz unikalne rękodzieło. Na stoiskach handlowych 
znaleźć można było ozdoby i dekoracje świąteczne, upominki 
oraz produkty spożywcze, w tym miody, wypieki czy wędliny. 

Jarmark był okazją do zrobienia świątecznych zakupów u lokalnych producentów.


