
BĘDZIN  /  BOBROWNIKI  /  CZELADŹ  /  MIERZĘCICE  /  PSARY  /  SIEWIERZ  / SŁAWKÓW  /  WOJKOWICE

PowiatowaPress Nr 1/16

nakład: 40.400

ISSN  2657-8786 

1/2 2022
Powiat Będziński

www.powiat.bedzin.pl facebook.com/powiat.bedzinski twitter.com/powiatbedzinski

SKRÓT WYDARZEŃ

str. 2 Przekazanie ambulansu transportowego  
przez Powiat Będziński

str.  3
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie  
jak nowy. Modernizacja zakończona

str. 6

Konkurs Walentynkowy
„Zakochaj się z powiatem” rozstrzygnięty!

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie

str. 9

str. 4 Sala Sesyjna wypełniona darami  
dla mieszkańców Ukrainy!

str. 5 25 tys. zł dla NORWIDA!

str. 8

Festiwalowe zmagania za nami

Stanowisko Rady Powiatu 
Będzińskiego w sprawie agresji 
Rosji na Ukrainę

Otwarcie nowej sali gimnastycznej ZSOiT w Czeladzi

17 stycznia w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych w Czeladzi 
odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyre-
montowanej sali gimnastycznej. W wy-
darzeniu udział wzięli Starosta Będziń-
ski Sebastian Szaleniec, Przewodniczący 
Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka, 
Wiestarosta Dariusz Waluszczyk, Człon-
kowie Zarządu Powiatu – Halina Mentel 
i Adam Szydłowski oraz Radny Rady Po-
wiatu Będzińskiego Jerzy Grad.

– Sport to niezwykle istotna dziedzi-
na ludzkiej aktywności, kształtująca cha-
rakter człowieka. Sportowa rywalizacja 
uczy nas wytrwałości w dążeniu do celu 
i skutecznego stawiania czoła porażkom. 
Cieszę się, że uczniowie czeladzkiego 

ZSOiT będą mogli ćwiczyć i rozwijać się 
w tak komfortowych warunkach. Odpo-
wiednia baza jest podstawą do szlifowa-
nia sportowych talentów – mówił Staro-
sta Sebastian Szaleniec.

Sala gimnastyczna od sierpnia do 
końca ubiegłego roku przeszła gruntow-
ny remont. Całkowity koszt remontu wy-
niósł 766.433,79 zł. W sali wymieniono 
podłogę – na profesjonalną, dedykowa-
ną obiektom sportowym, pomalowano 
ściany i sufit, zamontowano nowoczesne 
oświetlenie. Zakupiono wyposażenie: 
drabinki, drabiny linowe, nowoczes-
ny osprzęt do siatki, umożliwiający grę 
w piłkę siatkową, badmintona i tenisa. 
Na ścianach wyłożonych nowoczesnymi 

i miękkimi materacami zawisły kosze do 
koszykówki, kosze wsadowe oraz tablica 
wyników. Całość dopełnia nowoczesne 
nagłośnienie w sali i szatniach.

Prace zostały przeprowadzone 
również na korytarzu, szatniach, sa-
nitariatach i zapleczu dla nauczycieli 
wychowania fizycznego. Wszędzie wy-
mieniono podłogi, pomalowano ściany 
i sufity, a w sanitariatach wyłożono tera-

kotę. Toalety, jak i cały ciąg komunika-
cyjny tej części budynku dostosowane 
są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przy schodach zamontowano windy dla 
osób niepełnosprawnych. W całej części 
budynku została wymieniona kanaliza-
cja i elektryka, zwieńczona zamontowa-
niem wyłącznika przeciwpożarowego na 
zewnątrz szkoły.

28 lutego na XXXIV sesji, 
Rada Powiatu Będzińskiego 
poprzez aklamację przyjęła 
stanowisko w sprawie agresji 
Rosji na Ukrainę potępiające 
atak Federacji Rosyjskiej i wy-

rażające solidarność z Narodem Ukraińskim:
Rada Powiatu Będzińskiego stanowczo po-

tępia atak Rosji na Ukrainę. W pełni wspiera 
suwerenność, niezależność i integralność tery-
torialną Ukrainy. Z całą mocą potępia wszelkie 
działania Federacji Rosyjskiej, których celem 
jest zamach na suwerenność Ukrainy. Integral-

ność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej 
granic i prawo do samostanowienia są źródłem 
bezpieczeństwa całej Europy. Jako naród polski 
pamiętamy, czym jest walka o niepodległą Oj-
czyznę i jakie skutki niesie za sobą wojna. Wol-
ność jest wartością bezcenną. Wolność narodu, 
wolność obywateli. W tym trudnym czasie 
Rada Powiatu Będzińskiego wyraża solidar-
ność z Narodem Ukraińskim.

Przewodniczący
Rady Powiatu Będzińskiego

Jan Powałka
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Solidarni z Ukrainą

Nad ranem, 24 lutego, prezydent Pu-
tin, oraz podległe mu wojska rosyjskie 
rozpoczęły militarną inwazję na nasze-
go wschodniego sąsiada, wolną Ukrai-
nę, dążącą do samodzielności, pragnącą 
wstąpić do wielkiej europejskiej rodziny 
i cywilizowanego świata.

W obliczu tej haniebnej agresji, soli-
daryzujemy się z całym narodem ukra-
ińskim, a w szczególności z mieszkań-

cami partnerskiego miasta Żydaczowa, 
z którym od wielu lat współpracujemy.

  W tym trudnym momencie dla  
Waszego kraju jesteśmy dla Was wspar-
ciem i gwarantem dalszych przyjaciel-
skich relacji.

Starosta Będziński
wraz z Zarządem 

Powiatu Będzińskiego

Przekazanie  ambulansu  transportowego  przez  Powiat  Będziński
Powiat Będziński przekazał do 

Powiatowego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi am-
bulans transportowy typu A2, który 
może posłużyć mieszkańcom nasze-
go Powiatu oraz w razie konieczno-
ści do przewozu rannych żołnierzy 
ukraińskich lub ludności cywilnej.

Pojazd został zakupiony za kwo-
tę 366 722, 54 zł, Powiat Będziń-

ski uczestniczył w dofinansowaniu 
175 tysięcy złotych.

Przedział medyczny jest wy-
posażony w rampę najazdową dla 
wózków inwalidzkich oraz nosze 
transportowe. Ukraina potrzebuje 
każdego wsparcia, również sanitar-
nego i choć to kropla w morzu po-
trzeb, ambulans może przyczynić 
się do uratowania ludzkiego życia.

Maseczki dla Szpitala 
Powiatowego

W środę, 26 stycznia Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Członkiem 
Zarządu Adamem Szydłowskim przekazali na ręce Dyrektor Powiatowego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi Aldony Sylwy maseczki ufundowane 
przez Powiat Będziński.

– Przekazane maseczki pozwolą pracownikom PZZOZ w Czeladzi bezpiecz-
nie wykonywać codzienne obowiązki z zachowaniem reżimu sanitarnego –  
powiedział Starosta.

Podziękowania od OSP „Grodziec” dla Starosty
W środę, 9 lutego Starosta Będziń-

ski Sebastian Szaleniec otrzymał z rąk 
Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Po-
żarnej „Grodziec” Piotra Winiarza oraz 
Wiceprezesa Zarządu Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej „Grodziec” Jakuba Sęczka 
podziękowania za wieloletnią, owocną 
współpracę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu będzińskiego. Sta-
rosta przyjął też gratulacje za dotychcza-
sowe osiągnięcia i udział przy realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć w dziedzi-

nie obrony cywilnej, zarządzania kryzy-
sowego i spraw obronnych.

– Dziękuje wszystkim druhom 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec” 
za zaangażowanie w służbę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej i zarządzania 
kryzysowego w powiecie będzińskim. 
Życzę niewyczerpanej siły, wytrwałości 
oraz satysfakcji wynikającej z niesionej 
każdego dnia pomocy – powiedział Sta-
rosta Sebastian Szaleniec.
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Rewolucja informatyczna w CKZiU!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie jak nowy. 
Modernizacja zakończona

Nasza szkoła wprowadziła, jako 
pierwsza w Polsce (!), program „Szkolna 
Pracownia CKZiU w Domu Ucznia”. Jest 
to autorski projekt, który stanowi odpo-
wiedź na problemy edukacyjne w czasie 
pandemii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
edukacyjnym naszych uczniów, szkoła 
przygotowała innowacyjne rozwiązanie 
informatyczne. Ma ono w swoim założe-
niu sprawić, że uczeń pracując na domo-
wym sprzęcie, nadal pracuje w szkole. 
Dzięki temu, niezależnie od tego, jaki 
posiada komputer, ma możliwość pracy 
na nowoczesnym szkolnym kompute-
rze, który spełnia wszystkie wymagania 
techniczne, niezbędne do nauczania in-

formatyki i innych zawodowych przed-
miotów specjalistycznych. Co ważne, nie 
trzeba nic instalować i martwić się o do-
stęp do specjalistycznego oprogramo-
wania! Praca, na legalnych aplikacjach, 
nie wymusza szukania nielegalnego 
oprogramowania w Internecie. Ponadto 
każdy ma dostęp do wszystkich doku-
mentów, które tworzył podczas pracy 
w szkole, jeżeli tylko zapisał je na swoim 
koncie.

CKZiU w Będzinie posiada jed-
ne z najnowocześniejszych pracowni 
komputerowych w Polsce, które zostały 
zakupione z środków unijnych w ramach 
programu Zagłębiowska Liga Zawodow-
ców – etap III.

Przenosimy szkolne pracownie do domów naszych uczniów

Budynek Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Będzinie przeszedł kompleksowy 
remont. Widać znaczącą różnicę, teraz 
jest nowocześnie i estetycznie. Zaku-
piono oprogramowanie komputerowe 
i nowy sprzęt, dzięki którym obsługa 
klienta stała się sprawniejsza. Wyremon-
towano i pomalowano elewację urzędu, 
prace przeprowadzono również w po-
mieszczeniach biurowych. Przebudowa-
no parking i chodniki obok budynku. 
Oszczędność energii zagwarantowa-
ły nowe lampy w korytarzach urzędu 
oraz wokół obiektu. W ramach projektu  
pt. „Energia słoneczna w obiektach uży-
teczności publicznej Powiatu Będzińskie-
go” na dachu budynku zainstalowano 106 
sztuk paneli fotowoltaicznych. Przyczy-
niło się to do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. Zamontowane i przyłączo-

ne do wewnętrznych instalacji elektrycz-
nych panele fotowoltaiczne produkują 
teraz energię elektryczną na potrzeby 
własne obiektu. Taka instalacja umożli-
wia wprowadzenie energii elektrycznej 
do sieci dystrybucyjnej i rozliczenie się 
z OSD na zasadzie bilansowania rocz-
nego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źród-
łach energii.

 – Zmiany w budynku Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Będzinie odbyły się 
w sposób dobrze zorganizowany i szyb-
ki. Zostały zrealizowane dokładnie tak 
jak tego chcieliśmy. Efekt końcowy 
jest pozytywny. Jestem przekonany, że 
ta inwestycja podniesie komfort pra-
cowników Urzędu oraz interesantów –  
powiedział Starosta Będziński Sebastian 
Szaleniec.
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE
poniedziałek od 15:30 do 17:30
środa od 16:00 do 17:30

ZAJĘCIA TANECZNE
wtorek od 16:00 do 18:00

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – GRAFIKA ARTYSTYCZNA  
czwartek od 14:30 do 16:30 

Sala Sesyjna wypełniona darami dla mieszkańców Ukrainy!
Mieszkańcy powiatu będzińskiego 

jak zawsze zdali egzamin z człowie-
czeństwa. Sala Sesyjna w Starostwie 
Powiatowym w Będzinie została 
wypełniona najpotrzebniejszymi 
artykułami, które każdego dnia są 
przekazywane przez mieszkańców 
powiatu dla ogarniętej wojną Ukrainy 
i uchodźców z tego kraju.

– W natłoku pracy i codziennych 
wyzwań nie zawsze mamy czas, aby 
zatrzymać się na chwilę i pomyśleć 
o drugim człowieku. Tym bardziej 
dziękuję wszystkim mieszkańcom 
powiatu, szkołom z terenu powiatu  

będzińskiego, instytucjom publicz-
nym, przedsiębiorcom, a w szczegól-
ności pracownikom Starostwa Powia-
towego w Będzinie, za chęć niesienia 
bezinteresownej pomocy naszym 
Sąsiadom w tych trudnych czasach. 
Kolejny raz pokazali Państwo jak wiel-
kie macie serca, każdego dnia przy-
nosząc dary i angażując się w naszą 
wspólną inicjatywę – powiedział Sta-
rosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Wszystkie zebrane artykuły trafiły 
do naszego miasta partnerskiego – 
Żydaczowa.

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec serdecznie zaprasza dzieci  
i młodzież z Ukrainy przebywające w powiecie będzińskim na zajęcia 
plastyczne i taneczne do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  
w Będzinie.

PMDK zaprasza na zajęcia!

Harmonogram zajęć:

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
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Dodatkowe pomieszczenia dla wychowanków Domu Dziecka
17 lutego Starosta Będziński Se-

bastian Szaleniec wraz z Etatowym 
Członkiem Zarządu Adamem Szyd-
łowskim udali się do Centrum Ad-
ministracyjnego Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych im. Dominika 
Savio – Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej nr 7 w Siewierzu, gdzie 
zakończony został remont pomiesz-
czeń dla wychowanków. W ramach 
inwestycji zostały wymienione okna, 
grzejniki, instalacja elektryczna, za-
montowano energooszczędne oświet-

lenie, wymieniono drzwi w pokojach 
i położono nowe panele podłogowe, 
a w holu płytki terakotowe. Zostały 
również pomalowane pomieszczenia.  
Całość inwestycji zamknęła się 
w kwocie około 28 000 zł. Oddana do 
użytkowania została nowa sala peł-
niąca funkcję świetlicy, pokój dwu-
osobowy oraz łazienka.

– Przeprowadzona inwestycja po-
zwoli na zwiększenie komfortu życia 
dorastających wychowanków pla-
cówki – powiedział Starosta.

Nowy Sprzęt dla Domu Dziecka
W środę, 12 stycznia Starosta 

Będziński Sebastian Szaleniec wraz 
z Członkiem Zarządu Adamem 
Szydłowskim udali się do Cen-
trum Administracyjnego Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych 
im. Dominika Savio w Sarnowie, aby 
przekazać wychowankom placówki 
55-calowy telewizor.

 – Bardzo się cieszę, że możemy 
doposażyć Centrum Administra-
cyjne Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych im. Dominika Savio 
w Sarnowie. Myślę, że ten nowoczes-
ny sprzęt przyczyni się do jeszcze 
bardziej komfortowych warunków 
placówki i będzie dobrze służył pod-
opiecznym – powiedział Starosta.

25 tys. zł dla NORWIDA!
III Liceum Ogólnokształcące  

im. Cypriana Kamila Norwida w Bę-
dzinie uzyskało wsparcie finansowe 
w wysokości 25 000 zł na realizację 
zakupu czytników e-booków w ra-
mach przedsięwzięcia MEiN pod na-
zwą „Czytamy Norwida”. Czytniki 
e-booków to nowa odsłona tradycyj-
nych książek. Proste, elektronicz-
ne urządzenie, wyglądem zbliżone 

do tabletu pozwala czytać bez obaw 
o kondycję wzroku. Realizowane  
zadanie pozwoli już w tym roku 
szkolnym na uatrakcyjnienie zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożli-
wi dostęp do wybitnych dzieł litera-
tury polskiej oraz pomoże promować 
twórczość patrona szkoły. Liceum za-
kupiło w ramach projektu 30 czytni-
ków e-booków, a także dzieła patrona.
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77. rocznica powrotu dzieci z Potulic
W piątek, 18 lutego w Czeladzi odbyły 

się obchody 77. rocznicy powrotu dzieci 
z hitlerowskiego obozu w Potulicach.

W uroczystości, której przewodni-
czyła dyrektor Muzeum Saturn Iwona 
Szaleniec, na zaproszenie Burmistrza 
Miasta Czeladź wzięli udział: Starosta 
Będziński Sebastian Szaleniec, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Będzińskiego 
Jan Powałka,  Sekretarz Powiatu Agata 
Fazan oraz Zastępca Burmistrza Miasta 
Czeladź ds. Społecznych – Beata Zawiła.
Główną częścią obchodów było złożenie 
kwiatów i zniczy pod obeliskiem po-
święconym temu wydarzeniu.

W sierpniu 1943 roku rodziny zo-
stały aresztowane podczas akcji ekster-

minacyjnej „Oderberg” i skierowane do 
obozu przesiedleńczego w Potulicach, 
który działał jako podobóz Stutthofu. 
Wiązało się to z rozdzieleniem dzieci 
z rodzicami oraz ciężką pracą w obozie, 
gdzie były maltretowane oraz głodzone 
przez strażników.

Wyzwolenie najmłodszych ofiar na-
stąpiło 21 stycznia 1945 roku, a przybycie 
pierwszego transportu ocalonych dzieci 
do Czeladzi w dniu 19 lutego 1945 roku. 
Większość dzieci była już wtedy sierota-
mi, dlatego też ówczesne władze zorgani-
zowały dla nich sierociniec w byłej willi 
dyrektora kopalni „Saturn”, która jest 
obecnie siedzibą czeladzkiego Muzeum.

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie

W sobotę, 15 stycznia w Remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojko-
wicach Kościelnych odbył się VI Zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej w Będzinie. W zebraniu 
z ramienia Powiatu Będzińskiego udział 
wzięli Starosta Będziński Sebastian Sza-
leniec wraz z Wicestarostą Dariuszem 
Waluszczykiem.

Obrady miały na celu podsumowanie 
pięciu ostatnich lat działalności Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w Bę-
dzinie oraz wybór nowych władz.

Prezesem Zarządu na kolejną kaden-
cję został wybrany dh Zdzisław Banaś. 
W skład zarządu weszli Starosta Będziń-
ski Sebastian Szaleniec oraz Wicestarosta 
Dariusz Waluszczyk.
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Udo Klausa urodził się 9 październi-
ka 1910 roku w Allenstein, był zwolenni-
kiem narodowego socjalizmu. Pracował 
jako asesor rządowy w Urzędzie Okrę-
gowym Birkenfeld w Prowincji Ren w la-
tach 1937/1938. Do Urzędu Okręgowego 
Ausig (Ústí nad Labem) został przenie-
siony po aneksji Sudentenland przez 
Rzeszę Niemiecką, a następnie do stacji 
w Königgrätz (Hradec Králové) i Kladno. 
Wkrótce po rozpoczęciu II wojny świato-
wej, Udo Klausa przyjechał do Poznania.

Starostą będzińskim, został mianowa-
ny w 1940 roku. Klausa początkowo peł-
nił tę funkcję tylko jako administrator, 
a oficjalnie mianowany został dopiero 
na początku 1942 roku. Pod koniec 1942 
roku, na własną prośbę zgłosił się na 
front i poprosił o wcielenie do Wermach-
tu. Po wojnie, swoją decyzję tłumaczył,  
iż polityka faszystowskich Niemiec bar-
dzo się radykalizowała. Podobno miały 
nim wstrząsnąć warunki bytowe tworzą-
cych się dzielnic żydowskich i zamknię-
tych gett.

Historycy i badacze jego biografii 
zwracają jednak uwagę, że jego decyzja 
o wyjeździe z Będzina była raczej podyk-

towana utratą wpływów, ale też pogar-
szającym się statusem rodziny. Przed wy-
jazdem na front, rodzinę wysłał w głąb 
zachodnich Niemiec.

Jako starosta będziński, Klausa był 
nie tylko obserwatorem wydarzeń w ka-
towickim dystrykcie, ale także przyczy-
niał się do ucisku miejscowej ludności 
oraz do pozbawiania praw i wyklucza-
nia osób pochodzenia żydowskiego. Na 
tym tle znana historyk Mary Fulbrook 
umieściła Klausę w swojej książce „Małe 
miasteczko w pobliżu Auschwitz” w sze-
regach tych urzędników, którzy położyli 
podwaliny pod ostateczny program eks-
terminacji ludności żydowskiej, ale nie 
„dążyli” do niego . Autorka ocenia Klau-
sę jako typ urzędnika administracyjnego, 
który mógłby pogodzić się z ideologią 
„rasizmu kolonialnego”, opartego na dys-
kryminacji, segregacji, terrorze i ucisku 
administracyjnym. 

Z uwagi na trudne warunki w powiecie 
będzińskim wyjazd na front Udo Klausa, 
przeciągano o kolejne miesiące. Do koń-
ca wojny, Klausa służył w Wehrmachcie 
w 76. Dywizji Piechoty, na terenie połu-
dniowej i Wschodniej Europie w randze 

kapitana. Do dzisiaj nie wiadomo, w ja-
kim stopniu był świadkiem zbrodni wo-
jennych, a w jakim uczestniczył. Wiosną 
1944 roku, Klausa został ciężko ranny. 
Przez długi czas był leczony, następnie 
służył w armii zastępczej. Swój oddział, 
poddał w 1945 roku Amerykanom. Po-
dobnie jak wielu żołnierzy Wehrmachtu, 
wobec przewidywalnego „upadku” nie 
widział już sensu dowodzenia.

Po wojnie, 23 stycznia 1964 roku, 
Udo Klausa otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Akademii Medycznej 
w Düsseldorfie za zasługi dla psychiatrii.  
W 1965 roku otrzymał Krzyż Koman-
dorski Orderu Imperium Brytyjskie-
go (Honorowego Komendanta Cywil-
nej Dywizji Najdoskonalszego Orderu 
Imperium Brytyjskiego) za zasługi na 
rzecz wymiany młodzieży niemiecko-
-angielskiej. Zmarł 23 lipca 1998 roku 
w Königswinter-Ittenbach. 

Niezależnie od różnych ocen jego 
postępowania przez historyków, powin-
niśmy być zgodni co do jednego. Był 
jednym z trybów w polityce ekstermina-
cji narodu żydowskiego i polskiego, był 
przedstawicielem faszystowskich Nie-

miec, która prowadziła do dyskryminacji 
i prześladowań na tle politycznym i ra-
sowym i w końcu przedstawicielem wła-
dzy, która przyczyniła się do masowego 
ludobójstwa podczas II wojny światowej. 

(na podstawie Mary Fulbrok „Small Town 
Near to Auschwitz”, Dawna Dąbrowa, AA)

Adam Szydłowski

Foto : NAC.

Udo Klausa – niemiecki namiestnik powiatu będzińskiego
Historia  powiatu  będzińskiego

W związku z wojną na Ukrainie Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zapewnia wszystkim uchodźcom wojennym potrzebującym 
pomocy prawnej lub obywatelskiej udzielanej w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka ukra-
ińskiego podczas udzielanej porady. 

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających 
w Polsce, w tym również obcokrajowców, uchodźców wojennych.

CO TO ZNACZY, ŻE POMOC JEST NIEODPŁATNA?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
 » nieodpłatnej pomocy prawnej,
 » nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 » nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DARMOWEJ POMOCY?

 » Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz 
wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś 
w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą 
nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzie-
lająca pomocy.

 » Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działal-
ność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób, 
aby skorzystać z pomocy składasz:
•	 pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów,
•	 oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
•	 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz 
się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprze-
dzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej po-
mocy w tym okresie.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI?

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwią-
zania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie tra-
fiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma. Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, 
prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika 
w postępowaniu sądowym.
NIEODPŁATNA PORADA OBYWATELSKA
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc 
do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:
 » prawa – czyli czego możesz się domagać,
 » obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, 
a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji 
oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA PORADĘ?

TELEFONICZNIE: 
pod numerem telefonu: 32 778 78 84

ELEKTRONICZNIE: 
na podany przez powiat adres e-mail: npp@powiat.bedzin.pl
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Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w tegorocz-
nym konkursie i nadsyłanie fotogra-
fii. Mieszkańcy naszego powiatu jak 
zawsze wykazali się niezwykłą krea-
tywnością! Dziękujemy za zaangażo-
wanie i siłę Waszego uczucia, które 
zostało przekazane poprzez fotogra-
fie stworzone na tle naszej miłosnej 
iluminacji. Tegoroczna edycja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, 
a dodatkową motywacją do wzięcia 

udziału w konkursie były na pewno 
ciekawe nagrody, które można było 
zdobyć. Każdy z uczestników dostał 
również torbę pełną walentynkowych 
gadżetów.

– Wszystkie nadesłane przez 
mieszkańców powiatu zdjęcia za-
chwycały pomysłowością i różno-
rodnością. Gratuluję laureatom i za-
chęcam do udziału w kolejnej edycji 
konkursu już w przyszłym roku – po-
wiedział Starosta Będziński.

Konkurs Walentynkowy 
„Zakochaj się z powiatem” rozstrzygnięty!
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Festiwalowe zmagania za nami
16 stycznia zakończyła się 28. edy-

cja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarli-
ka. Koncertu Galowego, który odbył się 
w hali Będzin Arena, wysłuchali m. in. 
Ks. Biskup Grzegorz Kaszak, Poseł na 
Sejm RP Rafał Adamczyk, Starosta Bę-
dziński Sebastian Szaleniec, reprezentu-
jące Prezydenta Miasta Będzina Łukasza 
Komoniewskiego: I Wiceprezydent Ane-
ta Witkowska-Złocka i II Wiceprezydent 
Anna Drzewiecka, Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz 
Radny Rady Powiatu Będzińskiego Ma-
rian Kozieł.

Podobnie jak we wcześniejszych edy-
cjach, do festiwalowej rywalizacji przy-
stąpili soliści, zespoły, jak również chóry, 
wykonując kolędy i pastorałki w różnych 
stylach i aranżacjach, zarówno w trady-
cyjnych, jak i bardziej uwspółcześnio-
nych wersjach. Wszystkie wykonania 
łączy jednak świetny poziom wykonaw-
czy i wrażliwość muzyczna. Po II etapie 
przesłuchań, które odbyły się od 13 do 
15 stycznia w hali widowiskowo-spor-
towej Będzin Arena, wysłuchaliśmy 
najlepszych z najlepszych, a wyróżnieni 
wykonawcy zostali nagrodzeni.

Nagroda Starosty Będzińskiego Se-
bastiana Szaleńca w wysokości 3 000 zł 
trafiła do Zespołu wokalno-instru-
mentalnego „VENATORES TEMPUS” 
z Akademii Młodych Talentów „Małe 
Skrzypeczki” w Kielcach, a Chór Liceum 
im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rze-
szowie uhonorowany został nagrodą 
Wicestarosty Dariusza Waluszczyka wy-
noszącą 1 000 zł. Tegoroczne Grand Prix 
– nagrodę Prezydenta Miasta Będzina 
Łukasza Komoniewskiego, wywalczył 
Filip Płażalski ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Drawsku Pomorskim.

Z pełną listą zwycięzców tegorocznej 
edycji zapoznać można się na stronie in-
ternetowej Festiwalu. W skład festiwalo-
wego jury weszli: prof. dr hab. Agnieszka 
Franków-Żelazny (Akademia Muzyczna 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), 
dr hab. Ewa Biegas, prof. AM (Akademia 
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach), dr hab. Teresa Krasowska, 
prof. UMCS (Instytut Muzyki Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie) oraz dr hab. ks. Paweł Sobierajski, 
prof. AM (Akademia Muzyczna im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach).
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Przedsiębiorstwo energetyczne może 
wystawić rachunek za prąd bazując na 
prognozowanym zużyciu. Jednak taka 
prognoza powinna opierać się na pod-
stawie zużycia wyznaczonego w oparciu 
o rzeczywiste odczyty urządzeń pomia-
rowo-rozliczeniowych, dokonane w ana-
logicznym okresie poprzedniego roku 
kalendarzowego oraz powinna uwzględ-
niać zgłoszone przez odbiorcę istotne 
zmiany w poborze energii elektrycznej.

Jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawid-
łowości w rozliczeniach z przedsiębior-
stwem energetycznym, powinien złożyć 
w przedsiębiorstwie, z którym ma zawar-
tą umowę stosowną reklamację lub wnio-
sek dotyczący prowadzonych rozliczeń.

Przedsiębiorstwo energetyczne zobo-
wiązane jest do udzielenia odpowiedzi 
na reklamacje w terminie czternastu dni 
oraz udzielenia informacji w sprawie za-
sad rozliczeń i aktualnych taryf.

Odbiorca ma prawo do otrzymania 
od przedsiębiorstwa energetycznego 
pełnych wyjaśnień odnośnie podstaw 

obciążenia. Zgodnie z § 42 pkt 7 i 8 Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 poz. 
623 ze zm.). Przedsiębiorstwo energe-
tyczne, w zakresie standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców:
1. nieodpłatnie udziela informacji 

w sprawie zasad rozliczeń oraz aktu-
alnych taryf,

2. rozpatruje wnioski lub reklama-
cje odbiorcy w sprawie rozliczeń 
i udziela odpowiedzi, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 
chyba że w umowie zawartej mię-
dzy stronami określono inny termin. 
Przy czym, termin ten nie dotyczy 
sprawdzenia parametrów jakościo-
wych energii elektrycznej dostarcza-
nej z sieci. Reklamacje dotyczące tej 
kwestii rozpatrywane są w terminie 
14 dni od zakończenia stosownych 
kontroli i pomiarów.

Na podstawie § 42 pkt. 1, 10 i 11 roz-
porządzenia Ministra Energii z dnia 6 
marca 2019r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie Energią elektryczną 
(Dz.U.2019 poz.503 ze zm.) w przypadku 
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo 
energetyczne standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, o ile umowa sprze-
daży energii lub umowa o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej albo umowa kompleksowa 
nie stanowią inaczej, odbiorcom przysłu-
gują bonifikaty w następującej wysokości:
1. za nieprzyjęcie zgłoszeń lub rekla-

macji od odbiorcy – w wysokości 
1/50 przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym rok 
zatwierdzenia taryfy, określonego 
w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego ogłaszanym 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. za nieudzielanie, na żądanie od-
biorcy, informacji w sprawie zasad 

rozliczeń oraz aktualnych taryf – 
w wysokości 1/50 przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodo-
wej wyliczonego jw.

3. za przedłużenie czternastodniowe-
go terminu rozpatrzenia wniosku 
lub reklamacji odbiorcy w spra-
wie zasad rozliczeń i udzielenia 
odpowiedzi, za każdy dzień zwło-
ki – w wysokości 1/250 przecięt-
nego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej wyliczonego jw. 

Przedsiębiorstwo energetyczne udzie-
la odbiorcom bonifikat w terminie 30 dni 
od ostatniego dnia, w którym nastąpiło 
niedotrzymanie standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców. Przedsiębior-
stwo energetyczne, z którym odbiorca 
zawarł umowę przesyłania lub dystrybu-
cji energii elektrycznej albo umowę kom-
pleksową, uwzględnia udzieloną bonifi-
katę w rozliczeniach za najbliższy okres 
rozliczeniowy (§ 43 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 
ww. rozporządzenia).

Zawyżone rachunki prognozowane za prąd
Bonifikaty z tytułu niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów 
jakościowych obsługi odbiorców

CO ROBIĆ?
1. Jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach z przed-

siębiorstwem energetycznym, powinien złożyć w przedsiębiorstwie, 
z którym ma zawartą umowę stosowną reklamację lub wniosek  
dotyczący prowadzonych rozliczeń.

2. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, konsument może wy-
stąpić z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw 
negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki –  
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

3. Odbiorca może także wystąpić do właściwego sądu powszechnego.
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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

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny 
oraz przedwiośnie to okresy, w których 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nie-
użytków. Wiele osób wypala trawy i nie-
użytki rolne, tłumacząc swoje postę-
powanie chęcią użyźniania gleby.  Od 
pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem 
przekonanie, że spalenie trawy spowodu-
je szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Jest to jednak całkowicie błędne myśle-
nie. Rzeczywistość wskazuje, że wypala-
nie traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku 
naturalnym – ziemia wyjaławia się, za-
hamowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do 
atmosfery przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ry-
zykować, muszą również liczyć się 
z konsekwencjami.

O tym, że postępowanie takie jest 
niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.),  
art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto 
(...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary… – podlega karze 
aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 
59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach 

śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się dzia-
łań i czynności mogących wywołać nie-
bezpieczeństwo, a w szczególności:
Za wykroczenia tego typu gro-
żą surowe sankcje: Art. 82 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – 
kara aresztu, nagany lub grzywny, której 
wysokość w myśl art. 24, § 1 może wyno-
sić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające postać po-
żaru, podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”.

Pożary nieużytków, z uwagi na 
ich charakter i zazwyczaj duże roz-
miary, angażują znaczną liczbę sił 
i środków straży pożarnych. Od po-
czątku roku do dnia 20.03.2022  r. 
będzińscy strażacy interwenio-
wali w związku z pożarami traw  
145 razy.

Każda interwencja to poważny wy-
datek finansowy. Strażacy zaangażowa-
ni w akcję gaszenia pożarów traw, łąk 
i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni do ratowania życia i mie-
nia ludzkiego w innym miejscu. Może się 
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie 
dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą 
naprawdę potrzebni.

STOP POŻAROM TRAW!
Apel Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie mł. bryg. Arkadiusza Spery  
do mieszkańców powiatu będzińskiego

Oszuści cały czas przypominają o sobie, prowadząc swoją przestępczą działalność. 
W ostatnim czasie w Będzinie próbują oni oszukać mieszkańców naszego powiatu 
metodą „na policjanta i wnuczka”. Ostrzegamy przed tą popularną metodą działa-
nia przestępców. Nie zawsze wszyscy mają szczęście, tracąc w moment oszczędności 
swojego życia.

W powiecie będzińskim odnotowaliśmy zgłoszenia dotyczące oszustw bardzo popularną metodą na policjanta. Oszuści 
dzwonią do swoich ofiar, podają się za policjantów i informują swoich rozmówców, o wypadkach samochodowych, w których 
brały udział osoby z ich rodzin lub podają się za pracowników banku, alarmując, że ktoś chciał ukraść z konta ich pieniądze. 
To kolejne tego rodzaju przypadki oszustw, gdzie przestępcy wykorzystują wrażliwość i granie na emocjach starszych osób, 
by okraść ich z pieniędzy. Na szczęście w ostatnim czasie będzińscy stróże prawa rozpracowali i zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy okradali swoje ofiary metodą na „na policjanta”. Poszkodowana mieszkanka Będzina straciła ponad 34 tysiące złotych. 
Jak ustalili mundurowi, kolejne obrabowane osoby straciły łącznie blisko 250 tysięcy złotych. Będziński sąd zastosował wobec 
podejrzanych trzymiesięczny areszt, sprawa jest rozwojowa, a MY wszyscy musimy zachować czujność.

Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach!
•	 Po otrzymaniu takiego telefonu od razu się rozłącz, nie czekaj! Zadzwoń na Policję w celu weryfikacji.
•	 Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
•	 Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien,  

że dzwoni oszust!
•	 Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj 

nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
•	 Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu.  

Poinformuj Policję.

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
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