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22 marca w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi oficjalnie otwarto wyremontowany oddział dziecięcy. To kolejny etap modernizacji
całego budynku szpitala.
– To kolejna ważna inwestycja, która zmienia oblicze szpitala. Dzięki temu staje się on placówką na miarę zwiększających się potrzeb mieszkańców nie tylko
naszego powiatu, ale i całego regionu. Wszystko po to,
by dzieci i młodzież, która tu trafia nie tylko otrzymali szybką i fachową pomoc, ale także mogli zapomnieć

Otwarcie Oddziału Dziecięcego
w Czeladzi

o chorobie i badaniach. Mam nadzieję, że dzięki wspaniałej kadrze medycznej i miłej atmosferze, w komfortowych warunkach dzieci będą mogły wracać do zdrowia
– powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.
Oddział liczący 15 łóżek podzielony jest na część dla
starszych i młodszych dzieci. Wszystkie sale wyposażone są w rozkładane fotele dla opiekunów oraz łazienki.
Przeszklone drzwi i monitoring pozwalają na stałą obserwację i zwiększają bezpieczeństwo przebywających
tam dzieci. Powstała też nowa instalacja gazów medycz-

nych, nie trzeba więc już korzystać z koncentratorów
tlenu i butli.
– Oddział spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące standardy. Zapewnia komfortowe warunki pobytu
nie tylko małym pacjentom, ale także ich opiekunom,
którzy dzień i noc czuwają przy swoich pociechach.
Przyjazne otoczenie i wsparcie najbliższych w procesie leczenia jest niezwykle ważne, dlatego zadbaliśmy
o wszystkie szczegóły” – powiedział dr Dariusz Jorg,
pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.
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Otwarcie Oddziału Dziecięcego w Czeladzi
W sali dla najmłodszych dzieci
utworzono osobne zaplecze kuchenne,
a łazienkę wyposażono w wanienkę do
pielęgnacji maluchów. Drugi aneks kuchenny mieści się w specjalnie utworzonym dla opiekunów pokoju. Na oddziale
znajduje się również gabinet diagnostyczno-zabiegowy, co pozwala na wykonywanie części badań diagnostycznych na
miejscu. Całości dopełniają kolorowe akcenty, dzięki którym małym pacjentom
łatwiej znieść rozłąkę z domem.
Nad dziećmi czuwa profesjonalna
kadra medyczna. Kierownik oddziału,
lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała, to
specjalista pediatrii, obecnie realizuje
również specjalizację z gastroenterologii
dziecięcej. Oddział jest też akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów. Rocznie na
oddziale leczonych jest ok. 800 małych
pacjentów.
– To dzieci od pierwszego do osiemnastego roku życia, głównie z zakażeniami dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Udzielamy również pomocy
w nagłych zachorowaniach i zaostrze-

niach chorób przewlekłych” – powiedziała lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała,
kierownik oddziału dziecięcego PZZOZ.
– Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym znacznie poprawił się także
komfort pracy personelu medycznego.
Zyskaliśmy również nowy sprzęt medyczny, m.in. gastrolizer i wideolaryngoskop – dodaje. Całkowity koszt inwestycji to 2,5 mln zł.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec,
Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński, Halina Mentel – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Marek Rajca
– Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Jan Powałka – Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego, Agata Fazan – Sekretarz Powiatu, Przedstawiciele Biura
Poselskiego Pana Posła Rafała Adamczyka – Pani Joanna Kobryń – dyrektor
biura oraz Pan Michał Curyło – asystent
Pana Posła, radni powiatu będzińskiego, przedstawiciele władz gmin powiatu
będzińskiego, Adam Marszałek – Prezes
firmy Wodpol.
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Nowa pracownia endoskopii w Powiatowym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

31 marca 2022 r. w Powiatowym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi otwarto nowo wyremontowaną pracownię endoskopii. Dzięki tej
inwestycji mieszkańcy powiatu zyskają
lepszy dostęp do badań endoskopowych
układu pokarmowego, tj. kolonoskopii
i gastroskopii.
– W ostatnim czasie w czeladzkim
szpitalu kapitalnie odnowione zostały
dwa oddziały – neurologiczny i dziecięcy, tym razem otwieramy zupełnie nową
pracownię endoskopii. Mam nadzieję, że
na tym nie koniec i że PZZOZ stanie się
jednostką budującą rozwój medycyny
w Polsce – powiedział Starosta Będziński
Sebastian Szaleniec.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi pacjenci zyskali doskonale wyposażone i komfortowe pomieszczenia
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Całość składa się z dwóch
nowoczesnych sal endoskopowych spełniających warunki do wykonywania
diagnostyki i zabiegów zarówno górnego
jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zmywalni, pokoju nadzoru poznieczuleniowego, pomieszczenia przygotowania i punktu obsługi pacjenta.
– Zakupiliśmy 3 nowoczesne aparaty
do kolonoskopii i 2 do gastroskopii, dzię-

ki którym możemy zaoferować szeroką
diagnostykę chorób układu pokarmowego na najwyższym poziomie. Urządzenia pozwalają także na wykonywanie
drobnych zabiegów bez konieczności powtórnej wizyty w szpitalu oraz znacznie
poprawiają bezpieczeństwo pacjentów
w przypadku krwawienia z przewodu
pokarmowego” – powiedział dr Dariusz
Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.
W ramach pracowni wykonywane
są także zabiegi endoskopowe, takie jak
polipektomia i mukozektomia oraz zabiegi przy pomocy koagulacji argonowej.
Sprzęt daje również możliwość wykonywania tamowania krwawienia nowoczesnymi metodami, jak np. opaskowanie
żylaków przełyku, oraz przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG.
Zwiększenie liczby urządzeń endoskopowych z dwóch do pięciu pozwoli także
skrócić czas oczekiwania na badania.
Obie pracownie mogą pracować równocześnie, dwustanowiskowa myjnia do
dezynfekcji endoskopów daje możliwość
szybszego przygotowania sprzętu do kolejnego badania. Dzięki temu możemy
wykonywać ich więcej niż dotychczas –
tłumaczy lek. Ewa Wiązania-Gacek, dyrektor ds. lecznictwa PZZOZ.

Nowa pracownia pozwoli także szpitalowi starać się o kontrakt z NFZ na badania kolonoskopowe w trybie ambulatoryjnym bez potrzeby wizyty na oddziale.
W niedalekiej przyszłości będzie
zakupiony pediatryczny sprzęt endoskopowy do diagnostyki i leczenia
dzieci. Dotychczas mali pacjenci, których stan wymagał wykonania kolonoskopii lub gastroskopii badania musieli realizować w innych placówkach.
Koszt inwestycji to ponad 2,3 mln zł.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta
Będziński, Jan Powałka – Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Halina
Mentel, Marek Rajca i Adam Szydłowski

– Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego, Przedstawiciele Biura Poselskiego
Pana Posła Rafała Adamczyka – Pani Joanna Kobryń – dyrektor biura oraz Pan
Michał Curyło – asystent Pana Posła,
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w latach 20162020, dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof.
UŚ – Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału
Humanistycznego, Radni Powiatu Będzińskiego – Jan Mucha, Ewa Bierońska,
Marian Kozieł, Bożena Łapaj, Rafał Kocot, Zofia Gajdzik, przedstawiciele władz
gmin Powiatu Będzińskiego – Burmistrz
Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec,
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz
Ks. Kanonik Jarosław Wolski.
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Konkurs „Literacka Zimówka 2022” rozstrzygnięty
W czwartek 24 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
w Będzinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu „Literacka Zimówka 2022”, który
swoim Honorowym Patronatem objął
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.
Na konkurs z całego kraju spłynęło
261 prac, które jury oceniało w trzech
kategoriach wiekowych: klasy IV-VI,
klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs pozwolił młodym uczestnikom wykazać się na polu literackim
sztuką posługiwania się słowem i poczuciem estetyki.

Laureatami konkursu z naszego powiatu zostali:
Kategoria klasy V-VI
II miejsce – Szymon Misiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych
III miejsce – Amelia Bochenek ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie
Wyróżnienie: Krzysztof Ziętek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych
Kategoria klasy VII-VIII
II miejsce – Małgorzata Kaleta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych
Wyróżnienie: Jessica Dyrka z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
Kategoria Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Jakub Cieplak z I LO w Dąbrowie Górniczej

Wręczając nagrody i gratulując młodym twórcom Starosta wyraził nadzieję że w dalszym ciągu Ci młodzi ludzie
będą rozwijać swój talent i umiejętności.
– Z przyjemnością objąłem swoim patronatem to wydarzenie. Mam
pewność, że takie konkursy sprawiają,
że piękno języka polskiego jest pielęgnowane. Młodzież ma szanse zmierzyć
się ze swoimi rówieśnikami i pokazać
często skrywane w szufladach wiersze.
Młodzi uczestnicy rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwość na słowo
i świat nas otaczający – powiedział Starosta Sebastian Szaleniec.

Konkurs„ZIELONAPRACOWNIA_PROJEKT2022”rozstrzygnięty!
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna
im. prof. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi,
została laureatem konkursu na dofinansowanie tzw. zielonej pracowni.
Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa
śląskiego.
Liczył się pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetyka,
kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz
zasadność ich zakupu.
– Edukacja ekologiczna ma kluczowe znaczenie w procesie kształtowania
odpowiednich postaw młodych ludzi,
a odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni ułatwia dzieciom realizowanie
postawionych przed nimi zadań. Zrealizowanie tych zadań zwiększa poczucie własnej kompetencji i samoocenę
– powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.
Głównym celem projektu było
stworzenie takiej przestrzeni dla ucz-

niów, w której nauka jest przyjemnością i przygodą.
Założenia konkursu dopuszczają
także możliwość dokonania prac remontowych i niezbędnej modernizacji
sali dydaktycznej, a także zakup wyposażenia. Dzięki temu Zespół Szkół
Specjalnych w Czeladzi będzie mógł
przeprowadzić prace remontowe obejmujące malowanie ścian i sufitu, wymianę drzwi, położenie fototapety oraz
naklejki na ścianę, wykonanie dodatkowego oświetlenia nad blatem doświadczalnym, dostosowanie węzła sanitarnego, montaż umywalki wraz z baterią,
a także położenie nowej wykładziny.
Projekt zielonej pracowni pn. „Eko-świat” zakłada przygotowanie nowoczesnej przestrzeni do nauki przedmiotów z obszaru przyrody i ekologii,
która będzie pełniła funkcję nowoczesnej pracowni, służącej prowadzeniu zajęć o charakterze interdyscyplinarnym, których celem jest rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów.
Koszt inwestycji to 50 tys. zł, nagroda w konkursie WFOŚiGW to 10 tys. zł.
Teraz przed szkołą drugi etap konkursu i starania o pozostałą część dofinansowania tj. 40 tys. zł.
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Ślubowanie klas mundurowych ZSOiT w Czeladzi
W piątek 1 kwietnia na Rynku im.
Stefana Wyszyńskiego w Czeladzi
odbyło się ślubowanie uczniów klas
pierwszych o profilu mundurowym
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych. Podczas uroczystości Starostę Będzińskiego Sebastiana
Szaleńca reprezentowali Wicestarosta
Będziński Dariusz Waluszczyk oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Jan
Powałka. W uroczystości uczestniczyli również Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec wraz z Zastępcą ds. społecznych Beatą Zawiłą

oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie ppkł Wojciech Bakalarz wraz z Zastępcą mjr Jackiem
Łukasikiem.
Kadeci czeladzkich klas mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły, przyrzekając godnie
reprezentować noszony mundur, postępować honorowo oraz szanować
swoich przełożonych i nauczycieli.
Swój moment mieli także uczniowie
klas starszych, którzy odebrali akty
nadania kolejnych stopni awansu
uczniowskiego klasy mundurowej.

Powiatowy konkurs literacki w Wyspianie rozstrzygnięty
We wtorek 15 marca w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XII Powiatowego
Literackiego Konkursu Obcojęzycznego
dla uczniów klas VII i VIII z terenu powiatu będzińskiego.
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec
wraz z Panią Dyrektor Agnieszką Hetman wręczyli laureatom dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody. Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie. Nagrodzone prace zostały napisane
w języku angielskim i niemieckim.
Poniżej prezentujemy listę szkół,
których uczniowie zostali laureatami:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M.
Konopnickiej w Będzinie, Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im.
St. Staszica w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Bę-

dzinie oraz Szkoła Podstawowa nr 10 im.
Armii Krajowej w Będzinie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
im. A. Mickiewicza w Będzinie, Szkoła
Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Kornela Makuszyńskiego w Będzinie
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 1
im. A. Mickiewicza w Będzinie, Szkoła
Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie
– Celem konkursu było doskonalenie umiejętności literackich młodzieży
oraz zachęcenie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej. Była to
również doskonała okazja, aby umożliwić uczniom naszego powiatu zaprezentowanie i porównanie umiejętności językowych. Laureatom konkursu serdecznie
gratuluję i zachęcam do dalszego rozwijania swojej pasji – powiedział Starosta
Sebastian Szaleniec.
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Kolejna edycja Powiatowych Zawodów już za nami!
Po przeszło dwuletniej przerwie 9 marca w Istebnej odbyły się II Powiatowe Zawody w Slalomie Gigancie.
Na stoku „Złoty Groń” zgromadziły się dzieci i młodzież z powiatowych szkół. W tym roku w zawodach
udział wzięło ponad 70 uczestników,
którzy rywalizowali ze sobą w aż 12
kategoriach!
– Tego typu inicjatywa to świetny pretekst do spotkania, aktywnego
spędzenia czasu oraz przede wszystkim do wygrania atrakcyjnych nagród. Walka jak zwykle była zacięta,
a sportowe zmagania dostarczyły

wszystkim dużo pozytywnej energii – powiedział Starosta Będziński
Sebastian Szaleniec, który osobiście
dopingował wszystkich uczestników.
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal a na zwycięzców dodatkowo czekały dyplomy, puchary oraz
nagrody rzeczowe, które wręczył Starosta wraz z Etatowym Członkiem
Zarządu – Adamem Szydłowskim.
Zawody przebiegły w duchu sportowej rywalizacji fair-play.
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Uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego
W poniedziałek 4 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie odbyło się uroczyste przekazanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA
na podwoziu Scania. Z uwagi na specyfikę rejonu operacyjnego oraz ilość
interwencji, samochód został wyposażony w sprzęt umożliwiający podjęcie
działań niemalże z każdej dziedziny
ratownictwa. Starosta Będziński Sebastian Szaleniec pogratulował druhom
nowego wozu.
– Mam nadzieję, że otrzymany pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy jednostki i poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu –
powiedział Starosta Sebastian Szaleniec.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Joanna Kobryń reprezentująca Posła na Sejm
Rafała Adamczyka, Burmistrz Miasta
Czeladź Zbigniew Szaleniec oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera.
Koszt zakupu samochodu to
1 140 000 zł. Był on możliwy dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych (570 000 tys zł.) za pośrednictwem
Funduszu Wsparcia jak również środkom przekazanym przez WFOŚIGW
w Katowicach.
Dodatkowo do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi został
przekazany ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Kerax oraz pojazd specjalny drabina Man Metz.

Obchody Światowego Dnia Lalkarstwa w Będzinie
W dniach 18-21 marca w Teatrze
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbył się I Przegląd Teatrów Lalkowych w ramach obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa. Nie była to jedyna
okazja do świętowania, gdyż właśnie

w tych dniach również przypadł jubileusz 110 rocznicy urodzin Patrona instytucji oraz 75 lecie istnienia Teatru.
Podczas pierwszego dnia Przeglądu
Teatr Baj z Warszawy przedstawił sztukę „Spaghetti” w reżyserii Sorena Ove-

sena. O godzinie 17:00 miała miejsce
część oficjalna, Uroczyste Otwarcie I.
Przeglądu Teatrów Lalkowych i pokaz
spektaklu „Pipii Pończoszanka” w reżyserii Anny Retoruk, który przygotował gospodarz Przeglądu – Teatr Dzieci
Zaglębia . W sobotę 20 marca odbył się
pokaz spektaklu „Jak ocalał świat”, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie,
Filia we Wrocławiu, w reżyserii Macieja
Ćwielucha. Następnie Teatr Banialuka
z Bielska Białej przedstawił spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu” w reżyserii Bogusława Kierca.
W niedzielę odbyło się Uroczyste
Otwarcie Obchodów 110. rocznicy urodzin Jana Dormana oraz 75. Rocznicy
Teatru Dzieci Zagłębia. Widzowie mogli
zobaczyć występ Teatru Arlekin z Łodzi w spektaklu „Tata”, którego reżyserem jest Tomasz Maśląkowski. W foyer
Teatru Dzieci Zagłębia została otwarta
Wystawa pt. „Jan Dorman i Jego Teatr”.
Niedzielny wieczór upłynął w atmosferze
wspomnień o Janie Dormanie.

Świąteczne spotkanie PZERiI
5 kwietnia w Ośrodku Kultury w Będzinie miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zebrali się członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału Będzin, na czele z Przewodniczącą Grażyną Stojek. Wśród obecnych gości nie mogło zabraknąć Starosty
Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego oraz w imieniu Posła na Sejm
RP Rafała Adamczyka – Joanny Kobryń.
– Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie będzie coraz więcej okazji do tak
wyjątkowych spotkań – powiedział Starosta, który przy okazji złożył wszystkim
uczestnikom życzenia świąteczne.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a każdy z uczestników wydarzenia otrzymał symboliczny świąteczny
upominek.

Poniedziałek 21 marca był ostatnim
dniem Przeglądu, a zarazem doskonałą okazją do nagrodzenia pracowników
teatru. Podczas uroczystości jubileuszowych Starosta Będziński Sebastian Szaleniec przekazał na ręce pracowników
kwiaty, upominki oraz podziękowania
za całokształt pracy. Ponadto na deskach
teatru wystąpił Białostocki Teatr Lalek ze
spektaklem „Virginia Wolf ” w reżyserii
Gine Radvilaviciute
– Jan Dorman był Artystą przełamującym konwencje i wprowadzającym na
scenę nieoczywiste i niespotykane dotąd
rozwiązania, które zaskakiwały widzów.
Pisał i adaptował teksty, reżyserował
spektakle, tworzył do nich oprawę muzyczną i plastyczną, a nawet opracowywał językowo programy przedstawień,
wcielając się niekiedy również w rolę aktora. Cieszę się, że Obchody Światowego
Dnia Lalkarstwa odbyły się na deskach
Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, którego był twórcą i Dyrektorem – powiedział Starosta Sebastian Szaleniec.
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Filmowy Dzień Kobiet z Powiatem za nami
Jest taki jeden wyjątkowy dzień, na
który czeka każda z Pań. To właśnie wtedy, płeć piękna może celebrować swoje
święto. Dzień Kobiet, bo o nim mowa,
to dzień o którym pamiętają Panowie,
którzy robią wszystko, aby na twarzach
Pań zagościł uśmiech, a w ich oczach
pojawił się blask.
W tym roku Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprosił mieszkanki
Powiatu na projekcję filmu „Teściowie”,
która odbyła się 4 marca w Kinie Nowość
w Będzinie. Film ten to komedia opowiadająca o konfrontacji światów dwóch
zupełnie odmiennych rodzin. Przed se-

Dzień Kobiet z Klubem Relax
We wtorek 8 marca Starosta Będziński Sebastian Szaleniec uczestniczył
w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, które zorganizował Klub Relax.
– Składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia radości, pomyślności, pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń – powiedział Starosta Sebastian Szaleniec.
Spotkania okolicznościowe Klubu Relax to już tradycja. Przyciągają one
bardzo liczną grupę będzińskich seniorek, które mają dzięki temu możliwość
spędzenia czasu w miłej atmosferze.

ansem wszystkie Panie zostały przywitane przez Starostę Sebastiana Szaleńca
i obdarowane symbolicznym tulipanem.
Kwiaty naszym mieszkankom wręczał
również Etatowy Członek Zarządu Adam
Szydłowski.
Każdego dnia Kobiety odgrywają
wiele życiowych ról, godząc życie rodzinne z zawodowym. Tego dnia Panie mogły
porzucić wszelkie troski oraz obowiązki
i w towarzystwie innych Kobiet oddać się
miłym chwilom spędzonym w kinie.
-„Życzę, aby wszystkie Panie miały
swoje święto codziennie, a każda chwila
była tą wyjątkową” – powiedział Starosta.
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FOTOWOLTAIKA – zanim podpiszesz przeczytaj
Coraz większemu zainteresowaniu konsumentów instalacjami fotowoltaicznymi towarzyszy rosnąca liczba skarg na tę branżę.
Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i obciążania konsumentów kosztami.
Prezes UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny, toczy się także 10 postępowań wyjaśniających.
Niektóre działania już zakończyły się z korzyścią dla konsumentów.

Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani fotowoltaiką i produkcją
energii we własnym zakresie. Jak wynika
z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba mikroinstalacji od początku 2019 r. do
końca 2021 r. wzrosła prawie 16-krotnie.
Tylko w 2021 r. Operatorzy Systemów
Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE
przyłączyli do swoich sieci blisko 400 tys.
nowych mikroinstalacji. Nie odbywa się
to jednak bez problemów – w ubiegłym
roku do UOKiK trafiło ponad 120 skarg
związanych z fotowoltaiką. Najczęściej
dotyczyły obciążania klientów wysokimi
kosztami przy odstąpieniu od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
oraz braku w umowie terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego.
Konsumenci zgłaszali także możliwość
wprowadzenia w błąd co do ostatecznych
kosztów wykonania instalacji.
Prezes Urzędu wszczął postępowania
o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów przeciw spółkom FG Energy
z siedzibą w Krakowie oraz Krajowy Projekt Energetyczny z Torunia zajmującym
się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.
Zarzuty dotyczą takich problemów, jak:
» Koszty odstąpienia od umowy.
Zgodnie z prawem konsument może
odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od
jej zawarcia. W takiej sytuacji nie ponosi żadnych kosztów, chyba że zażądał
świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Wątpliwość budzą postanowienia umów obu firm, które mogą
wprowadzać w błąd co do wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie prac
i związane z tym koszty. Przykładowo FG
Energy w dziale „Promocje” umieszczał

usługę „Montaż Ekspres”, która tak naprawdę nie wiązała się z korzyściami dla
konsumenta, bo termin końcowy pozostawał bez zmian.
» Utrudnianie odstąpienia od umowy.
Podejrzewamy, że KPE nie wydaje konsumentom formularza odstąpienia od
umowy, a także uzależnia skuteczność
odstąpienia od wysłania oświadczenia listem poleconym albo złożenia go
w siedzibie firmy. Ponadto może nie wywiązywać się z obowiązku zwrotu kon-

sumentom całej wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
Natomiast FG Energy wskazuje, że konsument „wraz z rozpoczęciem montażu
utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy”. Wyjątek ten dotyczy
jednak tylko sytuacji gdy przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi. Zdaniem Prezesa UOKiK
elementy instalacji fotowoltaicznej nie
są nierozerwalnie połączone ze sobą nawzajem ani z podłożem, na którym są
zamontowane.
Wątpliwości wokół „darmowego”
audytu. Obie spółki kusiły w internecie
„bezpłatnym” audytem. Tymczasem z zapisów w umowach wynika, że w przypadku odstąpienia od nich przedsiębiorcy
kazali płacić za tę usługę. W KPE koszt
audytu wynosił 1200 zł, a w FG Energy
tzw. I etap prac, którego częścią jest audyt, kosztował 2700 zł.
Brak ważnych informacji. KPE nie
przekazuje konsumentom na piśmie informacji o procedurze rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi i informuje ich
jedynie o gwarancji. Także w oświadczeniu gwarancyjnym brak jest stwierdzenia, że gwarancja nie wyłącza uprawnień
wynikających z przepisów o rękojmi, co
jest sprzeczne z art. 5771 par. 2 kodeksu
cywilnego. Klienci KPE nie dostają też
jasnej informacji o terminie wywiązania
się przedsiębiorcy z umowy.

Nieuprawnione powoływanie się
na instytucje rządowe. Jak wynika ze
skryptów dla przedstawicieli handlowych, FG Energy powołuje się w rozmowach z klientami na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, choć
taka współpraca nie ma miejsca.

Postępowania wyjaśniające
Prezes UOKiK przygląda się też działalności 10 innych firm zajmujących się
fotowoltaiką w ramach postępowań wyjaśniających. Są to: 3S Group OZE, Centrum Energii Odnawialnej INTI, Edison
Energia, Energa Obrót, Euro CallCenter, Modern Energy Pro, PGEOZE PV,
Sunday Polska, Woltanic i Woltex Development. Ich oferta, praktyki i wzorce
umów są analizowane pod kątem możliwości postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów
lub stosowania klauzul niedozwolonych.
Przykładowo wątpliwości mogą budzić
takie kwestie, jak np. nierespektowanie
prawa do odstąpienia od umowy, brak
wskazania w umowie terminu wykonania usługi lub zastrzeganie sobie możliwości jego dowolnej zmiany, ograniczanie uprawnień z rękojmi, sugerowanie
związków z programami rządowymi,
wykonywanie natrętnych telefonów marketingowych.

KONSUMENCIE, PAMIĘTAJ O SWOICH PRAWACH!
Telemarketing. Niektórzy przedsiębiorcy z branży fotowoltaicznej szukają klientów, przedstawiając swoją ofertę przez telefon. Pamiętaj, że zgodnie z prawem firma musi mieć twoją wcześniejszą zgodę na takie połączenia.
Zapytaj telemarketera, jaką spółkę reprezentuje i skąd ma twój numer. Nie podawaj nieznanym osobom swoich danych osobowych. W przypadku prób ich wyłudzania lub podejrzenia, że ktoś bezprawnie wszedł w ich posiadanie,
złóż skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zweryfikuj, czy takie programy istnieją. Zwróć uwagę na nazwę domeny, np. czy zamiast .gov.pl nie jest to
.qov.pl lub –gov.pl, a także na posiadane certyfikaty bezpieczeństwa połączenia.
Domagaj się rzetelnych informacji. Zanim podpiszesz umowę, dopytaj o całościową cenę usługi oraz termin jej
wykonania, sprawdź, czy jest to wyraźnie napisane w kontrakcie.
Uważnie przeczytaj umowę i załączniki do niej. Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś firmę o wyjaśnienia lub skonsultuj umowę z rzecznikiem konsumentów.
Możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Masz na to 14 dni, bez podawania powodu. Przedsiębiorca powinien ci zwrócić wszystkie wpłacone pieniądze. Jeśli jednak zażądałeś natychmiastowego
rozpoczęcia prac i była to twoja dobrowolna decyzja, będziesz musiał zapłacić za to, co zostało wykonane do momentu odstąpienia od umowy.
Masz prawo do rękojmi. Jeśli instalacja zostanie wykonana wadliwie lub nie spełnia deklarowanych oczekiwań,
możesz złożyć reklamację i dochodzić jej w drodze rękojmi za wady. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa 2 lata
i dochodzi się jej od sprzedawcy. Obejmuje także montaż. W przypadku stwierdzenia wady, możesz żądać naprawy,
wymiany lub obniżenia ceny, odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy. Jeżeli sprzedawca dodatkowo udziela gwarancji, to nie może przy tym w żaden sposób ograniczać prawa do skorzystania z rękojmi ani twierdzić, że gwarancja
ją wyklucza.
Zapoznaj się też z „Przewodnikiem prosumenta w gospodarstwie domowym” przygotowanego przez PTPiREE we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki.
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Zebrania sprawozdawcze
OSP powiatu będzińskiego
Na terenie powiatu będzińskiego
funkcjonują 42 jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej, z czego 20 z nich jest
włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Okres wiosenny
to szczególny czas dla jednostek OSP.
W tym czasie odbywają się zebrania sprawozdawcze podsumowujące
działalność jednostek, podczas których także określa się kierunki działania na kolejny rok. W zebraniach
uczestniczą także funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Będzinie, aby po-

dziękować za współpracę i wysłuchać
jakie problemy i oczekiwania pojawiają się w jednostkach OSP.
Te wydarzenia były również okazją
do wręczenia decyzji o przyznaniu
świadczenia ratowniczego z tytułu
wysługi lat w OSP. Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone od
1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy
z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ochotnicy od wielu lat czekali na taką formę
uznania dla ich działań.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE
Policjanci przypominają wszystkim kierującym o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Piesi
w starciu z pojazdem mają niewielkie szanse na wyjście z opresji bez żadnych obrażeń. Będąc na drodze, nie ma znaczenia czy jesteś pieszym, czy
kierującym. Zawsze musisz stosować zasadę ograniczonego zaufania.
Zmieniająca się aura ma znaczący wpływ na efektywność wielu z nas. Może się to również przekładać na nasze zachowania w ruchu drogowym, gdzie chęć aktywnego wypoczynku może spowodować wzmożony ruch.
Bez względu na to, czym motywujemy naszą chęć drogowej podróży, pamiętajmy o obowiązujących przepisach,
ściśle ich przestrzegając.
Wprowadzone zmiany w drogowym kodeksie miały na celu polepszenie bezpieczeństwa pieszych, którzy mają
pierwszeństwo na popularnych „pasach”.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na
nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to
przejście.
Warto zwrócić uwagę na rolę pieszego, który zbliżając się do przejścia, również powinien zachować szczególną
ostrożność i stosować zasadę ograniczonego zaufania, zanim pojawi się na drodze. To może pomóc w uniknięciu
tragicznego zdarzenia. Co nam pozostanie, kiedy zostaniemy potrąceni przez jadący samochód, którego kierujący
popełnił błąd i nas nie zauważył?… „Przecież miałem pierwszeństwo ”.

PORADY DLA KIEROWCÓW:
•

zbliżając się do skrzyżowania, jak i do przejścia dla pieszych obserwuj drogę i jej otoczenie;

•

w tych miejscach zachowaj też szczególną ostrożność;

•

stosuj się do znaków i sygnałów drogowych;

•

ustąp pierwszeństwa pieszemu;

•

korzystaj z zestawów głośnomówiących;

•

pamiętaj o ograniczeniach prędkości.

•

nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

•

przechodź przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych;

•

przed wejściem na jezdnię upewnij się, że bezpiecznie przejdziesz na drugą stronę;

•

noś elementy odblaskowe – nie tylko w terenie niezabudowanym, ale wszędzie tam, gdzie widoczność
jest ograniczona;

•

wchodząc na jezdnię, wyciągnij z uszu słuchawki i schowaj telefon.

Wydawca: Powiat Będziński

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 SanitarnoEpidemiologiczna w Będzinie
ul. Dąbrowskiego 9a,
Dąbrowa Górnicza
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Będzinie
ul. Gzichowska 27,
Telefon: 32 267 44 18
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ul. Małachowskiego 29,
Telefon: 32 269 24 37
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ul. Szpitalna 40,
Telefon: 32 265 17 47
Będzin
ul. Małachowskiego 12,
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Straż Miejska w Sławkowie
Telefon: 32 293 15 52

przestrzegaj przepisów ruchu drogowego;
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Zabiegany Powiat wystartował w Wojkowicach
W sobotę 2 kwietnia, w parku przy
Stadionie Miejskim w Wojkowicach,
odbył się pierwszy z cyklu sportowych
biegów pod nazwą „Zabiegany Powiat”.
Wystartowało w nim blisko 100 zawodników, zarówno biegaczy, jak i zwolenników Nordic walking. Na nowy cykl
spotkań zaprosił mieszkańców Starosta
Będziński Sebastian Szaleniec.
– W ramach obchodów 155-lecia
powiatu będziemy się spotykać w każdej z gmin, aby aktywnie spędzić czas
w zdrowej i sportowej atmosferze. Dziś
wraz z Burmistrzem Miasta Wojkowice
Tomaszem Szczerbą pospacerowaliśmy
i pobiegaliśmy ścieżkami parku miejskiego w Wojkowicach. Serdecznie dziękuję
przede wszystkim uczestnikom, bez Was
by się to nie udało! Wy wszyscy jesteście
wzorem do naśladowania. Mam nadzieję,
że z każdym biegiem będzie przybywać
zwolenników zdrowego trybu życia –
powiedział Starosta Sebastian Szaleniec,
który po treningu wraz z Burmistrzem
Wojkowic zaprosił wszystkich uczestników biegu na ciepły posiłek.

Do dyspozycji osób, które rozpoczynały dziś przygodę z kijami lub bieganiem byli instruktorzy Nordic walking
oraz biegacze Biegowej Kuźni, którzy
chętnie odpowiadali na pytania i tłumaczyli tajniki NW oraz biegania. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli także:
Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk oraz Radne Powiatu Będzińskiego:
Pani Anna Pawęzowska, Pani Zofia Gajdzik i Pani Monika Pawłowska-Dyszy.

Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwali strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Wojkowic-Żychcic
– Dodatkowym wydarzeniem, które
koronować będzie obchody jubileuszu
będzie triada biegowa – Bieg Trzech Zamków. W czerwcu, wrześniu i październiku spotkamy się w Siewierzu, Sławkowie i Będzinie, czyli w miastach, które
mogą się poszczycić pięknymi zamkami
– dodał Starosta Będziński.

Triada biegowa „ Biegi Trzech Zamków”
Starosta Będziński Sebastian
Szaleniec zaprasza na cykl biegów
z okazji 155-lecia Powiatu. Trzy
biegi, trzy miasta: Siewierz, Sławków, Będzin a w każdym z nich
zamek. Tak jak na naszym nowym
herbie. Stąd pomysł na sportową
rywalizację.

Pierwszy z tych biegów odbędzie
się 12 czerwca w okolicy zamku
biskupiego w Siewierzu. Będzie
to okazja do rywalizacji, pokonywania swoich słabości i zmierzenia się z piękną trasą wyznaczoną
leśnymi ścieżkami. Na mecie na
uczestników będzie czekał medal,
który w połączeniu z pozostałymi

medalami triady stworzy..., a to
może niech pozostanie niespodzianką.
Już dziś zapiszcie w kalendarzach daty: 12 czerwca, 4 września i 9 października by żaden
z medali Wam nie umknął.

DO ZOBACZENIA

Na kolejne spotkanie w ramach Zabieganego Powiatu zapraszamy już
7 maja do Bobrownik. W parku przy
Amfiteatrze w Rogoźniku w wiosennym
anturażu pobiegamy i pospacerujemy
alejkami. Do aktywnego spędzenia sobotniego przedpołudnia zaprasza Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz
z Panią Wójt Małgorzatą Bednarek

