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W PZZOZ remont trwa!
W Powiatowym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Czeladzi wciąż trwają prace 
związane z termomodernizacją. 
Do końca sierpnia zostanie za-
kończona część północna, czyli 
strefa wejściowa – główne wejście 

do szpitala wraz z zadaszeniem 
i obrotowymi drzwiami. Obec-
nie wymieniane jest oświetlenie 
zewnętrzne i wewnętrzne. Na 
ostatnim etapie prac jest również 
wymiana okien i ocieplenie bu-
dynku w segmencie B i w części 

segmentu C. Ku końcowi zbliżają 
się także prace izolacyjne na da-
chu, gdzie niebawem zostaną za-
montowane nowoczesne panele 
fotowoltaiczne. Obecnie rozpo-
częły się prace związane z budo-
wą nowej drogi dla karetek oraz 

prace związane z nowym przy-
łączem do wody. Prace są na za-
awansowanym etapie, a przewi-
dywany czas ich zakończenia to 
okolice końca tego roku.

– Remont Powiatowego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej zbliża 

się ku końcowi, co jest bardzo 
pozytywną wiadomością. Szpi-
tal przechodzi gruntowną mo-
dernizację, by zapewnić pacjen-
tom najlepsze warunki leczenia 
– powiedział Starosta Będziński 
Sebastian Szaleniec.

6 mln złotych dla Szpitala Powiatowego
4 lipca w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach, 
podczas konferencji praso-
wej z udziałem między innymi 
Wojewody Śląskiego Jarosława 
Wieczorka i Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Izabeli 
Domogały umowę na dofi nan-
sowanie podpisała Dyrektor 
PZZOZ Aldona Sylwa.

Powiatowy Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi 
otrzyma dofi nansowanie o war-
tości 6 mln zł, które zostanie 
przeznaczone na modernizację 
pomieszczeń Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem 
Szybkiej Diagnostyki Kardio-
logicznej. Pieniądze pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania 
covid-19. W ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie 
prac remontowo-budowalnych 
w istniejących pomieszczeniach 
Oddziału.

Sale chorych zostaną wypo-
sażone w węzły sanitarne dosto-
sowane do osób niepełnospraw-
nych w celu wyeliminowania 
ruchu chorych poza salę cho-
rych. Wydzielone zostaną także 
pomieszczenia diagnostyczno-
-zabiegowe. Zostaną wykonane 
również niezbędne instalacje 
sanitarne, elektryczne, wodno-
-kanalizacyjne oraz wentyla-
cyjno-klimatyzacyjne. Oddział 

zostanie wyposażony w meble 
medyczne i niemedyczne oraz 
niezbędny sprzęt wraz z apara-
turą medyczną.

– Zmodernizowany Oddział 
poprawi jakość diagnostyki i le-
czenia pacjentów, zwiększy bez-
pieczeństwo procedur medycz-
nych, a także zapewni właściwą 
obsługę pacjentów Powiatu Bę-
dzińskiego – powiedział Starosta 
Będziński Sebastian Szaleniec.
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Pod koniec czerwca br., zakończył się 
remont przy ul. Miłosza w Będzinie. Za-
kres prac w ramach realizacji II, a zarazem 
ostatniego etapu o długości 369 metrów 
objął: wykonanie nowej konstrukcji i na-
wierzchni jezdni, przebudowę chodników 
wraz z wjazdami do posesji oraz regulację 
studni i wpustów ulicznych na odcinku 
od ul. Wolności do etapu zrealizowanego 
w roku 2020. Wykonano również ozna-
kowanie poziome oraz odtworzono ozna-
kowanie pionowe. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła – 1 108 617,45 zł. Po-
wiat Będziński otrzymał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie – 1  074  974,53 zł. Nato-
miast 22 lipca, w Żelisławicach w ciągu 

drogi powiatowej 4783 S przy ul. Piastów, 
zakończona została także przebudowa 
mostu. Roboty polegały na rozbiórce ist-
niejącego mostu i budowie w jego miejscu 
nowego przepustu. Wartość zadania wy-
niosła ok. 570 tys. zł, z czego 200  tys. zł 
dofinansowało Miasto i Gmina Siewierz. 

– Dzięki pozyskanym środkom zostały 
zrealizowane kolejne, bardzo ważne inwe-
stycje drogowe w Powiecie Będzińskim, 
które są niewątpliwym powodem do ra-
dości i dumy. Ich realizacja przyczyni 
się nie tylko do poprawy komfortu życia 
mieszkańców, ale również znacznie wpły-
nie na bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego – powiedział 
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Inwestycje drogowe zakończone

Powiatowe drogi wciąż przechodzą metamorfozę

1 sierpnia, nastąpiło przekazanie 
placu budowy wiaduktu drogowego 
przy ul. Miłosza w Będzinie, które-
go stan techniczny po wykonanych 
ekspertyzach technicznych określono 
jako zły. W związku z tym podjęto 
decyzję o konieczności jego rozbiórki 

oraz budowie przejścia podziemne-
go, które w przyszłości ma zapewnić 
możliwość przejazdu pod DP 4708S  
w ramach ciągu pieszo-rowerowego. 
W maju br. Powiat Będziński otrzy-
mał na to zadanie dofinansowanie 
w wysokości 1 mln zł ze środków 

rezerwy subwencji ogólnej Minister-
stwa Infrastruktury. Zakończenie 
prac remontowych planowane jest 
na grudzień 2022 r. Trwa również 
przebudowa drogi powiatowej przy  
ul. Odkrywkowej w Będzinie. W ra-
mach tej inwestycji przebudowana zo-
stanie droga powiatowa 4720S na od-
cinku 1,55 km, od skrzyżowania z DK 
86 do skrzyżowania z ul. Gzichowską 
w Będzinie. Zakres prac obejmu-
je: przebudowę nawierzchni jezd-
ni, przebudowę infrastruktury dla 
pieszych, przebudowę skrzyżowań 
z drogami publicznymi, przebudowę 
przystanków autobusowych, przebu-
dowę zjazdów do posesji, konserwa-
cja istniejących rowów przydrożnych 
oraz wykonanie nowego oznako-
wania poziomego i pionowego. 
Umowna wartość inwestycji wynosi:  
5 749 839,04 zł. Powiat Będziński 
uzyskał dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych w kwocie  
5 462 347,09 zł. Środki własne 

Powiatu Będzińskiego wynoszą  
287 491,95 zł. W Preczowie trawa 
II etap przebudowy drogi powiato-
wej 4718S przy ul. Polnej. Zakres 
robót obejmuje odc. 140 mb wraz 
z budową na tym odcinku kanalizacji 
deszczowej. Przewiduje się również 
wykonanie nowej konstrukcji oraz 
nawierzchni jezdni, dojść i zjazdów 
do posesji. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na koniec sierpnia br. 

Pod koniec sierpnia, zakończony 
zostanie również II etap przebudowy 
drogi powiatowej 4718S przy ul. Pol-
nej w Preczowie. Zakres robót obej-
muje odc. 140 mb wraz z budową na 
tym odcinku kanalizacji deszczowej. 
Zostanie wykonana również nowa 
konstrukcja i nawierzchnia jezdni.

– Powiatowe drogi oraz mosty 
wciąż przechodzą spektakularne me-
tamorfozy, które są niezwykle wy-
czekiwane przez lokalną społeczność 
– powiedział Starosta Będziński Se-
bastian Szaleniec. 
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Dnia 7 lipca, w Teatrze Dzieci Zagłę-
bia im. Jana Dormana w Będzinie, odby-
ły się uroczyste obchody Święta Policji. 
Była to doskonała okazja, aby wyrazić 
wdzięczność wszystkim wyróżniającym 
się funkcjonariuszom Komendy Powia-
towej Policji w Będzinie. Zaproszonych 
gości powitał Komendant Powiatowy 
Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Wię-
cek. Następnie Starosta Będziński Seba-
stian Szaleniec wraz z Przewodniczącym 
Rady Powiatu Będzińskiego Janem Po-
wałką, podziękowali funkcjonariuszom 
za ofi arną służbę, gratulując sukcesów 
i wszelkich osiągnięć, wręczając listy gra-
tulacyjne. 

– Służba w Policji wymaga hartu du-
cha i ciała, a także wiedzy i wysokich 

kompetencji. Policjantki i Policjantów 
cechuje niezwykła odwaga, wysokie po-
czucie odpowiedzialności, oraz ciągła 
gotowość do szybkiego działania. Przyj-
mując na siebie obowiązek niesienia po-
mocy, wykazujecie swoje ogromne zaan-
gażowanie i profesjonalizm, za co należy 
się Wam wdzięczność i podziękowanie 
– powiedział Starosta.

W trakcie uroczystości Starosta Bę-
dziński Sebastian Szaleniec został uho-
norowany odznaczeniem przez Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy 
Policjantów. Medal wraz z odznaczeniem 
otrzymał również Naczelnik Zarządzania 
Bezpieczeństwem Kamil Curyło, a wrę-
czył je Przewodniczący Zarządu NSZZP 
w Katowicach Michał Szczęśniak.

Wśród obecnych na uroczystości byli 
również: Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu Będzińskiego Adam Szydłowski, 
Wiceprezydent Miasta Będzina Anna 
Drzewiecka, Burmistrz Miasta Czeladź 
Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Mia-
sta Wojkowice Tomasz Szczerba, Wójt 
Gminy Bobrowniki Małgorzata Bedna-
rek, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Siewierz Damian Dawczyński, Przewod-
niczący Rad Miast i Gmin, dyrektorzy 
jednostek powiatowych, przedstawiciele 
sądów, służb mundurowych i straży oraz 
przedstawiciele duchowieństwa.

Obok prezentujemy listę wszystkich 
funkcjonariuszy nagrodzonych podczas  
uroczystości:

Obchody Święta Policji

Wyróżnieni zostali:
• podkom. Marcin Kowalewski 
• mł. asp. Jakub Szymczyk 
• asp. szt. Paweł Tomasik 
• mł. asp. Konrad Babiuch 
• sierż.szt. Karol Bielesza 
• asp. Marcin Kosiński 
• asp. szt. Jarosław Sadlik 
• asp. Iwona Stępień 
• asp. szt. Tomasz Schabowicz 
• st.sierż. Piotr Zbień 
• asp. Grzegorz Ciepał 
• st.asp. Piotr Sroka

W poniedziałek 15 sierpnia, Staro-
sta Będziński Sebastian Szaleniec oddał 
hołd żołnierzom walczącym za Polskę, 
składając pod pomnikiem 11. Pułku Pie-
choty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej przy 
ul. Sienkiewicza w Będzinie symboliczną 
wiązankę kwiatów. 

Cześć bohaterom złożyli w dniu Świę-
ta Wojska Polskiego wraz ze Starostą 
– Wicestarosta Będziński Dariusz Wa-
luszczyk oraz Naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Kamil Curyło. 
W obchodach udział wzięli również: Po-
seł na Sejm RP Rafał Adamczyk, w imie-

niu Prezydenta Miasta Będzina Łukasza 
Komoniewskiego – II Wiceprezydent 
Anna Drzewiecka, w imieniu Burmistrza 
Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca – Se-
kretarz Miasta Dorota Bąk, w imieniu 
Komendanta Powiatowego Policji w Bę-
dzinie insp. Arkadiusza Więcka – Pierw-
szy Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Będzinie mł. insp. Paweł Fryc, 
w imieniu Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie 
mł. bryg. Arkadiusza Spery – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Będzi-
nie mł. bryg. Szymon Gwóźdź, w imie-

niu Komendanta Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Będzinie ppłk. Wojciecha 
Bakalarza – Zastępca Szefa Wojskowego 
Centrum Rekrutacji mjr Jacek Łukasik. 
Okolicznościowy znicz złożył w imie-
niu duchowieństwa ks. kanon. Andrzej 
Stępień, który po uroczystości odpra-
wił Mszę Świętą w Parafi i Świętej Trójcy 
w Będzinie w intencji Ojczyzny.

Święto Wojska Polskiego jest okazją 
do oddania czci wszystkim bohaterom 
Wojska Polskiego, którzy polegli na polu 
chwały, oddając swoje życie za Ojczyznę.

Święto Wojska Polskiego w Powiecie
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Powiat Będziński pamięta
W niedzielę, podczas obchodów 

upamiętniających zmarłego sierż. 
Grzegorza Załogę, w imieniu Staro-
sty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, 
kwiaty na skwerze przed Komendą 
Powiatową Policji w Będzinie pod obe-
liskiem „Poległym w Służbie Ojczyź-
nie”… „Pamięci sierż. Grzegorza Za-
łogi” złożył Etatowy Członek Zarządu 
Powiatu Będzińskiego Adam Szydłow-
ski. Następnie uczestnicy uroczystości 
rocznicowych udali się do kościoła pw. 
Św. Trójcy w Będzinie. Tam tradycyjnie 

już ks. Andrzej Stępień, odprawił Mszę 
Świętą w intencji poległego policjanta 
oraz Policji Garnizonu Będzin.

W uroczystości uczestniczyli rów-
nież Poseł na Sejm RP Rafał Adamczyk, 
w imieniu Prezydenta Miasta Będzina 
Łukasza Komoniewskiego – Wicepre-
zydent Aneta Witkowska-Złocka oraz 
komendanci miejscy, emerytowani po-
licjanci, funkcjonariusze będzińskiego 
garnizonu wraz z Komendantem Arka-
diuszem Więckiem, a także najbliższa 
rodzina zmarłego.

OSP Sączów ma 110 lat
W dniu 14 sierpnia, Starosta Bę-

dziński Sebastian Szaleniec na zapro-
szenie Zarządu, Druhen i Druhów, 
wziął udział w uroczystych obcho-
dach Jubileuszu 110-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sączowie.

– Druhowie z jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnej dzielnie wspie-
rają swoich zawodowych kolegów 
i często wyjeżdżają do interwencji, by 
ratować nie tylko ludzi, ale także zwie-
rzęta, wykazując się niesamowitą od-
wagą oraz pełnym profesjonalizmem. 
Z okazji dzisiejszego Jubileuszu, prag-
nę pogratulować codziennego reali-
zowania niezwykle trudnych zadań, 
dziękując za determinację i empatię 
– powiedział Starosta.

  Wydarzenie rozpoczęło się prze-
marszem wraz z Orkiestrą Dętą OSP 
Tąpkowice do kościoła, gdzie odbyła 

się Msza Święta w intencji strażaków. 
Po zakończonym nabożeństwie, do-
wódca uroczystości złożył meldunek. 
Nastąpił również przegląd podod-
działów i podniesienie na maszt fla-
gi państwowej. Następnie zaproszeni 
goście wysłuchali historii powstania 
OSP, a strażakom – ochotnikom zo-
stały wręczone odznaczenia i dyplo-

my. Każdy uczestnik biorący udział 
w wydarzeniu mógł wpisać się do 
księgi pamiątkowej. 

 W uroczystości udział wzięli rów-
nież: Poseł na Sejm RP Rafał Adam-
czyk, Wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Katowicach, 
w Będzinie i Siewierzu Zdzisław Ba-

naś, Wójt Gminy Bobrowniki Mał-
gorzata Bednarek, Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spe-
ra, Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska To-
masz Bednarek i Radni Rady Gminy 
Bobrowniki.
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Seniorzy odwiedzili Sejm
W dniach 18 lipca oraz 22 sierp-

nia, Seniorzy z terenu powiatu bę-
dzińskiego uczestniczyli w wycieczce 
do Warszawy. Przed wyjazdem Sta-
rosta Będziński Sebastian Szaleniec 
przekazał wszystkim uczestnikom 
słodki poczęstunek, życząc bezpiecz-
nej drogi i wielu niezapomnianych 
wrażeń. W programie wycieczki zna-
lazły się m.in. wizyta w Sejmie RP, 
Łazienkach Królewskich oraz przy 
pomniku Powstańców Warszaw-
skich. Wszystkich uczestników na 

miejscu przywitał oraz oprowadził 
po gmachu Sejmu, Poseł na Sejm 
RP Rafał Adamczyk. W lipcowym 
wyjeździe uczestniczył również Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Bę-
dzińskiego Jan Mucha, a w wycieczce 
zorganizowanej w sierpniu, Senio-
rom towarzyszyła Wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Będzińskiego 
Ewa Bierońska. Zarówno jedna jak 
i druga grupa zwiedzających była bar-
dzo zadowolona z wyjazdu.

Jubileuszowe zawody wędkarskie
W sobotę, 16 lipca na zbiorniku 

„Przetok” w Czeladzi, odbyły się zawody 
spławikowe zorganizowane z okazji ju-
bileuszu 50-lecia Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego nr 63 w Wojkowicach. 
Wydarzenie rozpoczęło się losowaniem 
stanowisk przez startujących. Następ-
nie odbyły się trzygodzinne zawody. Po 
starciu wędkarzy, wszyscy uczestnicy 
udali się do Klubu Seniora w Wojkowi-
cach, gdzie Starosta Będziński Sebastian 
Szaleniec wręczył zwycięzcom nagrody. 
Zmagania przebiegły w bardzo miłej at-
mosferze, na łowisku obfitującym w duże 
ilości ryb, o czym niewątpliwie świad-
czą wyniki uzyskane przez zawodników. 

Wydarzenie zakończyło spotkanie inte-
gracyjne. Dopisała nie tylko pogoda, ale 
również duża frekwencja!

– Pragnę pogratulować wszystkim 
wędkarzom, którzy wzięli udział w dzi-
siejszych zawodach w wędkarstwie spła-
wikowym. Gratuluję nie tylko satys-
fakcjonujących wyników, ale również 
wyjątkowej, choć nieco zapomnianej 
przez społeczeństwo pasji. Jestem dum-
ny, że stanowicie grono ludzi podtrzy-
mujących tradycję wędkarstwa. Z okazji 
imponującego jubileuszu, życzę, aby każ-
dy dzień spędzony na łowisku przynosił 
wiele satysfakcji – powiedział Starosta.
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Najlepsi odebrali Nagrody Starosty!
Siedmiu laureatów odebrało 14 czerw-

ca z rąk Starosty Będzińskiego Sebastiana 
Szaleńca, nagrody za Osiągnięcia w Dzie-
dzinie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury. Wszyst-
kim wyróżnionym pogratulowali również 
Wicestarosta Będziński Dariusz Walusz-
czyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan 
Powałka, Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu Będzińskiego Adam Szydłowski 
i Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego 
Marek Rajca. Uroczyste uhonorowanie 
zwycięzców odbyło się na deskach Teatru 
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Bę-
dzinie, gdzie po części ofi cjalnej każdy 
Artysta przygotował występ prezentując 
swój niepowtarzalny talent.

– W tym roku, tak jak w poprzed-
nich latach wśród laureatów znaleźli się 
przedstawiciele różnych dziedzin kultu-
ry i sztuki. Występujący indywidualnie 
lub w zespole. Posiadający zupełnie inną 
wrażliwość. Odmienni w sposobie wy-
rażania, mówiący zupełnie innym „ję-
zykiem kultury”. Wszystkie osoby, które 
otrzymały dzisiaj nagrody łączy miłość 

do rozpowszechniania kultury oraz 
ogromne przywiązanie do swojej małej 
ojczyzny, jaką jest niewątpliwie Powiat 
Będziński. Nagrodzeni swoimi zasługa-
mi w obszarze kultury i sztuki każdego 
dnia przyczyniają się do rozwoju i pro-
mowania naszego Powiatu oraz całego 
regionu – powiedział Starosta.

Zaproszenie do udziału w gali przy-
jęli znamienici goście: Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Będzińskiego: Ewa 
Bierońska i Jan Mucha, Wiceprezydent 
Miasta Będzina Anna Drzewiecka, Po-
sła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Rafała Adamczyka reprezentowała Jo-
anna Kobryń, Sekretarz Powiatu Agata 
Fazan, Burmistrza Miasta Czeladź Zbi-
gniewa Szaleńca reprezentowała Re-
daktor Naczelna „Echo Czeladzi” Wie-
sława Konopelska, Wójt Gminy Psary 
Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Mierzęcice 
Grzegorz Podlejski, Skarbnik Powia-
tu Aneta Roemer, Radni Rady Powia-
tu Będzińskiego, Przewodniczący Rad 
Miast i Gmin, Komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie 

mł. bryg. Arkadiusza Sperę reprezen-
tował Zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Będzinie mł. bryg Szymon 
Gwóźdź, Dyrektor Muzeum Zagłębia 
w Będzinie Wiolettę Lisowską repre-

zentował Zastępca Dyrektora Muze-
um Zagłębia w Będzinie Kamil Gryma 
oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Będzinie Patrycja 
Gruca-Hołota.

Spośród 15 zgłoszonych kandydatów, komisja obradująca w sprawie rozpa-
trzenia wniosków, podjęła decyzje o przyznaniu Nagród Starosty Będzińskiego 
następującym laureatom:

» KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRUDZOWICACH
zgłoszony przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”;

» KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZECZYCACH
zgłoszony przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego;

» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZIEWKACH
zgłoszony przez Zdzisława Banasia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz;

» KAPELA „GRÓDKÓW”
zgłoszona przez Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia;

» REGIONALNY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY JAWORZNIK
zgłoszony przez Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę;

» MARTYNA KOBUS
zgłoszona przez Klub Radnych „Wspólny Powiat”;

» CZESŁAWA WOJDAS
zgłoszona przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejskego.
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Artyści ludowi odebrali nagrodę Starosty Będzińskiego

W dniu 22 sierpnia, Starosta Będziń-
ski Sebastian Szaleniec na zaproszenie 
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegło-
wy Jacka Ślęczka i Dyrektor Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Promocji Kultury 
w Koziegłowach Renaty Garlei, wziął 

udział w fi nale Jurajskiego Festiwalu 
Kultury Ludowej Gościniec Jurajski, któ-
ry odbył się w Centrum Rekreacji przy 
MGOPK w Koziegłowach. Wydarzenie 
rozpoczęło uroczyste otwarcie Festiwa-
lu i przywitanie przybyłych gości. Na-
stępnie laureaci Powiatowego Przeglądu 
Festiwalu otrzymali nagrody. Statuetkę 
Starosty Będzińskiego, dziewięciu naj-
lepszym muzykom ludowym z Powiatu 
Będzińskiego, wręczył Starosta Sebastian 
Szaleniec, który objął wydarzenie Hono-
rowym Patronatem. Nagrody laureatom 
wręczała również Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Na-
stępnie popis swoich muzycznych umie-
jętności w kategoriach: zespoły, śpiewa-
cze, soliści, instrumentaliści, zespoły 

obrzędowe, zespoły taneczne i kapele, 
dali uczestnicy, którzy zakwalifi kowali 
się do drugiego etapu konkursu. W cza-
sie, kiedy jury wzięło udział w pełnych 
emocji naradach, publiczność zabawiał 
Zespół Kapitan Folk. Po jego występie 
nastąpiło wyczekiwane ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród. Imprezie to-
warzyszyły m.in. pokazy kulinarne z Bi-
twy Regionów – „Jura smakuje”. Można 
było również wziąć udział w warsztatach 
garncarstwa, wystawie „Historie ze starej 
fotografi i” czy wystawie instrumentów 
zabytkowych. Wszyscy miłośnicy tańca 
ludowego mogli uczestniczyć także w za-
bawie tanecznej, która odbyła się tuż po 
zakończeniu konkursu! W wydarzeniu 
wzięli również udział: Starosta Myszkow-
ski Piotr Kołodziejczyk, Starosta Zawier-
ciański Gabriel Dors, Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. 

Z wizytą w Powiatowej 
Akademii Boksu

Mieszkanka Powiatu 
skończyła 98 lat

22 sierpnia Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Naczelnikiem 
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Kamilem Curyło udali się z wizytą 
do Powiatowej Akademii Boksu im. Henryka Średnickiego w Będzinie, aby 
obejrzeć trening dzieci i młodzieży. 

– Regularne treningi bokserskie oprócz lepszego samopoczucia mogą za-
owocować poprawą kondycji oraz wzmocnieniem charakteru – mówił Staro-
sta, który był pod wrażeniem wkładanej pracy, zaangażowania oraz wysiłku 
wszystkich uczestników.

Warto zaznaczyć, że zajęcia w Akademii dla dzieci i młodzieży są bezpłatne.

24 sierpnia Starosta Będziński Seba-
stian Szaleniec, odwiedził Panią Jadwigę 
Gorgoń, mieszkankę Powiatu Będziń-
skiego, która obchodzi swoje 98 urodzi-
ny. Wizyta rozpoczęła się od złożenia 
życzeń oraz wręczenia pamiątkowego 
listu gratulacyjnego. Obowiązkowym 
punktem świętowania był również tort 
upieczony specjalnie na tę wyjątkową 
okazję, na którym pojawiły się świeczki 
symbolizujące piękny i imponujący wiek 
Jubilatki. Mieszkanka Powiatu nie kryła 
wzruszenia i była bardzo zadowolona 
z odwiedzin. Pani Jadwiga mimo swoje-
go wieku, wciąż jest osobą pełną optymi-
zmu. Czuje się spełniona i szczęśliwa. Do 

urodzinowych życzeń dołączyła się rów-
nież Przewodnicząca Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Od-
działu w Będzinie Grażyna Stojek.

– Dostojnej Solenizantce składam 
najserdeczniejsze życzenia. Ta wyjątkowa 
98 rocznica urodzin, to niewątpliwie 
doniosły moment, a Jubileusz ten jest 
dowodem siły charakteru i hartu ducha 
– powiedział Starosta Będziński Seba-
stian Szaleniec, składając życzenia Pani 
Jadwidze.

Starosta Będziński przekazał Pani Ja-
dwidze Gorgoń również pamiątkowy list 
gratulacyjny oraz bukiet kwiatów, który 
bardzo ucieszył Jubilatkę.

Wśród nominowanych do konkursu 
regionalnego znaleźli się: 
W KATEGORII ZESPOŁY:
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 
   „OD DO” Preczów
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
   „PODWARPIANKI”
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 
   „TOPOROWIANKI”
» MĘSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY      
   Żelisławice 
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KGW 
   Leśniaki
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KGW 
   Brudzowice
» ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KGW 
   Gołuchowice 
W KATEGORII SOLIŚCI:
» STANISŁAWA MYRTA
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O Zbigniewie Dziunikowskim, 
staroście będzińskim niewiele wiemy. 
Jego fotografia pojawia się w zaledwie  
w kilku okolicznościowych wydawni-
ctwach. Oczywiście staje on na czele 
powiatu będzińskiego w 1947 roku. 
Pamiętajmy o dwóch ważnych spra-
wach. Pierwsza, to że w tym okresie 
trwała nadal rywalizacja na lewym 

skrzydle politycznej areny. Druga to 
watek historyczny dotyczący pierw-
szych miesięcy po wyzwoleniu i pró-
bie narzucenia nowego ustroju przez 
władze tworzonego się PRLu, wspo-
maganego nachalną propagandą. 
Działacze Polskiej Partii Robotniczej 
rozpoczęli walkę z ludźmi z Polskiej 
Partii Socjalistycznej. 

Nazwisko Zbigniewa Dziunikow-
skiego, możemy odszukać w księ-
gach Towarzystwa Opieki nad Górą 
Zamkową, gdzie zostaje „wezwany” 
przez ówczesnego prezydenta Sos-
nowca, by również dołożył swoja ce-
giełkę do odbudowy Zamku w Będzi-
nie. Czy takową udało mu się wpłacić, 
tego z dostępnych źródeł nie wiemy. 
Na szczęście Zamek, jak wiemy został 
odbudowany. 

Przy centralnym sprawowaniu 
władzy przez nowy rząd w Warszawie 
(premierem został Cyrankiewicz), 
funkcja starosty była dosyć mocno 
ograniczona. W okresie sprawowania 
urzędu starosty przez Dziunikowskie-
go, na terenie w Grodźca-Boleradz 

powstało 156 jednorodzinnych tzw. 
domków fińskich jako dar rządu Fin-
landii. W tym samym roku, oddano 
do użytku cmentarz przy ul. Krakow-
skiej i nastąpiła ponowna konsekracja 
kościoła św. Katarzyny w Grodźcu. 

22 marca 1948 roku, Będzin zo-
stał miastem wydzielonym z po-
wiatu (powiat miejski). Sytuacja ta 

trwała aż do 1975 roku. Oczywiście 
na terenie całego powiatu będziń-
skiego  utrwalano władzę ludową,   
ot choćby poprzez zmianę nazw 
ulic w gminach. W Będzinie,  histo-
ryczną  Gzichowską zamieniono na 
Świerczewskiego,  a ulicę  Mostową 
na Ormowców. Przez cały powiat bę-
dziński  przetaczał się „walec” zmian  
i postępowało ustanawianie „no-
wego” komunistycznego porządku. 
Dawny przedwojenny świat Polski, 
okresu międzywojennego odcho-
dził w zapomnienie.  To co na długie 
lata miało zmienić obraz polityczny 
i gospodarczy dopiero nadchodziło,  
a opozycja pisała jedynie w czarnych 
scenariuszach. Pamiętajmy, że w tych 
latach ogłoszono powszechną amne-
stię dla podziemia, ale zaraz i tak 
prawie wszystkich działaczy areszto-
wano. System represji i prześladowań 
również na terenie powiatu będziń-
skiego dopiero się  rozkręcał. 

Adam Szydłowski

Zbigniew Dziunikowski – starosta od 1947 roku.
Historia powiatu będzińskiego
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Chargeback – dodatkowa ochrona przy 
płatności dokonanej kartą

Masz problem z produktem lub usługą 
a Twoja reklamacja u sprzedawcy została 
bezpodstawnie odrzucona lub pozosta-
wiona bez odpowiedzi? A może Twoja 
płatność została podwójnie zaksięgowa-
na? Jeżeli płaciłeś kartą, w tych i innych 
sytuacjach, możesz skorzystać z dodat-
kowej ochrony tzw. chargebacku.

Czym jest chargeback?

Procedura chargeback nie wynika 
bezpośrednio z przepisów prawa. Jej 
źródłem są regulaminy wewnętrzne or-
ganizacji wydających karty płatnicze. 
Regulaminy te wprost zobowiązują ofe-
rujące ich karty banki na całym świecie 
do zapewniania i właściwej obsługi pro-
cedury chargeback. 
Chargeback to rodzaj operacji polegają-
cy na złożeniu reklamacji za pośredni-
ctwem banku. Chargeback jest bezpłatny 
i polega na zwrocie pieniędzy z konta 
sprzedawcy lub usługodawcy na konto 
posiadacza karty. Jest stosowany w sytua-
cji, kiedy reklamacja u sprzedawcy zosta-
ła bezprawnie odrzucona lub w ogóle nie 
uzyskano odpowiedzi.

Taki sposób składania reklamacji 
można zastosować bez względu na rodzaj 
użytej karty (debetowa, kredytowa czy 

pre-paid) oferowanej przez organizacje 
płatnicze takie jak VISA czy Mastercard. 
Procedurze chargeback podlegają zakupy 
dokonane zarówno w sklepach stacjonar-
nych, jak i internetowych, a także stoso-
wana jest przy wypłatach z bankomatów 
i w oddziałach banków.

 
Podstawowym warunkiem do sko-

rzystania z chargebacku jest to, że do 
transakcji doszło za pośrednictwem 
karty płatniczej.

Przykłady sytuacji, kiedy możesz sko-
rzystać z operacji chargeback:
• rzecz, którą zakupiłeś nie została Ci 

wydania lub usługa, którą opłaciłeś 
nie została zrealizowana

• zakupiony towar ma wady, odbiega 
jakością od oferowanego lub jest nie-
zgodny z opisem

• zwróciłeś towar, ale sprzedawca nie 
zwrócił Ci pieniędzy

• zostały Ci pobrane środki za usługę, 
której nie zamawiałeś

• transakcja nie powiodła się, anulowa-
łeś ją lub zapłaciłeś w inny sposób, np. 
gotówką, a mimo to środki z Twojej 
karty zostały pobrane

• Twój rachunek został podwójnie lub 
wielokrotnie obciążony

• karta została obciążona błędną kwo-
tą transakcji np. nastąpiła pomyłka 
przy wpisywaniu do terminala kwoty 
do zapłaty

• nie otrzymałeś części lub całości go-
tówki wypłacanej w bankomacie lub 
gotówka została wypłacona w innej 
walucie niż zamawiałeś.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolej-
ności trzeba spróbować samemu wyjaś-
nić nieprawidłową transakcję z jej drugą 
stroną. Może to być próba kontaktu ze 
sprzedawcą danego towaru lub usługi. 
Dopiero jeżeli próba ta okazała się nie-
skuteczna, właściwe jest zgłoszenie rekla-
macji w banku.

PROCEDURA CHARGEBACK:
1. Zgłoszenie reklamacji nieprawidłowej transakcji do banku, który 

wydał daną kartę płatniczą.
Przed złożeniem reklamacji warto zapoznać się z zasadami charge-
backu w danym banku.
W piśmie reklamacyjnym należy podać następujące informacje:
• imię i nazwisko posiadacza karty
• numer karty płatniczej
• datę transakcji (można załączyć kopię wydruku z terminala 

lub wyciągu z rachunku bankowego)
• opis powodu składania reklamacji z dokumentacją próby samo-

dzielnego wyjaśnienia sprawy np. ze sprzedawcą
• kwotę i walutę transakcji
• nazwę akceptanta (sprzedawcy/usługodawcy) transakcji.

2. Bank sprawdza reklamację pod względem formalnym i nadaje jej 
kod określający rodzaj nieprawidłowości.

3. Reklamacja trafi a do systemu organizacji płatniczej (Visa lub Ma-
stercard), a za jej pośrednictwem do drugiej strony reklamowanej 
transakcji, np. do sklepu.

4. Druga strona musi w określonym czasie udowodnić, że dana trans-
akcja była prawidłowa i roszczenie jest bezzasadne. Brak reakcji 
oznacza uznanie reklamacji. 

5. Odpowiedź drugiej strony trafi a do systemu organizacji płatniczej, 
a za jej pośrednictwem do banku klienta zgłaszającego reklamację. 

6. Bank na podstawie otrzymanej odpowiedzi podejmuje decyzję 
o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji bank dokonuje chargeback, czyli 
obciążenia zwrotnego, a niesłusznie pobrane pieniądze trafi ają z po-
wrotem do klienta banku.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy i mediatora? 
Dostałeś pismo z sądu, którego nie rozumiesz? 
Litera prawa jest Ci obca? 

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza do skorzystania z porad 
oferowanych w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego 
Poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Będzińskiego. 

System nieodpłatnej pomocy prawnej kierowany jest do osób, których 
sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. 
Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrud-
nieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Na terenie Powiatu Będzińskiego działa 9 punktów bezpłatnych porad 
prawnych. Punkty znajdują się w następujących lokalizacjach: Będzin, 
Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice, Psary, Dobieszowice, Mierzęcice. 
W każdym z punktów usługi świadczą doświadczeni prawnicy, doradcy 
i mediatorzy.

Rejestracja na Nieodpłatną Pomoc Prawną prowadzona jest 

pod numerem telefonu 32 778 78 84 w godzinach:

poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.00

NIEODPŁATNA 
POMOC

PRAWNA
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Ważne 
	 		telefony

Starostwo Powiatowe w Będzinie
Siedziba: ul. Jana Sączewskiego 6,
Telefon: 32 368 07 00
Siedziba: ul. Ignacego Krasickiego 17,
Telefon: 32 368 08 00

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
ul. Bema 1,
Telefon: 32 368 02 00

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Będzinie
ul. Modrzejowska 74,
Telefon: 32 267 50 31

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Będzinie
ul. Dąbrowskiego 9a,
Dąbrowa Górnicza
Telefon: 32 262 38 12

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Będzinie
ul. Gzichowska 27,
Telefon: 32 267 44 18

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Będzinie
ul. Małachowskiego 29,
Telefon: 32 269 24 37

SZPITALE:
Czeladź
ul. Szpitalna 40,
Telefon: 32 265 17 47

Będzin
ul. Małachowskiego 12,
Telefon: 32 267 30 11

Straż Miejska w Będzinie
Telefon: 32 710 46 90

Straż Miejska w Czeladzi
Telefon: 32 76 37 907

Straż Miejska w Sławkowie
Telefon: 32 293 15 52

Powiatowy Zarząd Dróg 
Rogoźnik
ul. Węgroda 59,
Telefon: 32 287 75 19,
32 287 78 72

WSPÓLNE SPOTKANIA PRZECIWKO WŁAMANIOM
Od początku okresu wakacyjnego otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń, które związane były z włamaniami do miesz-

kań. Rabusie bardzo często działali podobnie i upodobali sobie szczególnie dwie będzińskie dzielnice. Na osiedlu Syberka  
i Zamkowym odnotowaliśmy 9 włamań do mieszkań. Złodzieje najczęściej dostawali się do środka przez okna, w których 
rozwiercali zamki. Sprawcy bardzo często działali podobnie i bardzo dobrze orientowali się w terenie. Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców o przestrzeganie najważniejszych zasad podczas wyjazdów zarówno dłuższych, jak i tych weekendowych.  
Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać! Niemniej jednak wciąż wiele osób pada ofiarą włamań. Należy powiedzieć, że 
przecież przestępstwo kradzieży z włamaniem pociąga za sobą nie tylko straty materialne, ale również bardzo często wiąże 
się z utratą poczucia bezpieczeństwa domowników.

DLATEGO KLUCZOWE JEST, ABYŚMY STOSOWALI SIĘ DO PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK:

•	 przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopieko-
wał się domem/mieszkaniem, zebrał ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki;

•	 nigdy nie zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu, np. pod wycieraczką czy doniczką;

•	 pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne 
i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do 
domu oraz pomieszczeń gospodarczych;

•	 planując urlop, rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościo-
wych. Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót;

•	 miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamiesz-
czajmy w nich dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Bezpieczeństwo mieszkańców to nasza wspólna sprawa i każdy może mieć na to wpływ. Dlatego bardzo ważne 
jest to, aby sąsiedzi nawzajem pilnowali swoich mieszkań, a kiedy zauważą coś niepokojącego, fundamentalne jest to, 
aby alarmować policję.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 
Od 1 września w okolicach szkół należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu. Rozpocznie się nowy rok szkol-

ny 2022/2023. Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy po długiej przerwie powrócą do szkół, czuwać będą policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Będzinie. Musimy pamiętać jednak, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Dlatego to 
głównie od nas samych zależy, jak zbudujemy świadomość naszych pociech pod kątem zwracania uwagi na kluczowe 
zasady bezpieczeństwa. 

Powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Powracające 
po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnej ochronie. Dlatego obowiązkiem nas, dorosłych jest dbanie 
o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze.

JEŚLI ODWOZISZ DZIECI, MŁODZIEŻ DO SZKOŁY PAMIĘTAJ O:

•	 korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządze-
niach przytrzymujących;

•	 zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym, 
którzy przechodzą przez jezdnię;

•	 zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu; 

•	 przypominamy, dzieci do lat 7 nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach!

Kierowcy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych i dostosowaniu prędkość 
do warunków panujących na drodze.

Piesi, również jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko, pamiętajcie też, że zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym 
na przejściu dla pieszych.
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