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Absolutorium dla Zarządu
Powiatu

Dnia 13 czerwca 2022 roku, odbyła się XXXVII
sesja Rady Powiatu Będzińskiego, której zasadniczym tematem było udzielenie Zarządowi Powiatu Będzińskiego absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2021 oraz wotum zaufania. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru
Właścicielskiego Aneta Praszkiewicz zaprezentowała „Raport o stanie Powiatu”. Po debacie nad raportem, Wysoka Rada w głosowaniu udzieliła Zarządowi Powiatu Będzińskiemu wotum zaufania.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie
przez Skarbnik Powiatu Będzińskiego Anetę Roemer sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Będzińskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego Powiatu
Będzińskiego za rok 2021. Rada Powiatu Będzińskiego w głosowaniu udzieliła Zarządowi Powiatu
Będzińskiego absolutorium.
– Chciałbym podziękować w imieniu swoim
i Zarządu Powiatu Będzińskiego za udzielone absolutorium. To dla nas bardzo ważne i motywu-

jące do dalszego działania. Jest to duży sukces, na
który każdego dnia pracuje wiele osób. Dziękuję
bardzo wszystkim współpracownikom, życząc
jednocześnie wytrwałości w realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców Powiatu Będzińskiego – powiedział Starosta.
W sesji udział wzięli: Wicestarosta Będziński
Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego: Ewa Bierońska i Jan Mucha, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego:
Adam Szydłowski i Marek Rajca, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, Sekretarz Powiatu Będzińskiego Agata Fazan, dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji
PZZOZ dr Dariusz Jorg oraz Posłowie na Sejm
RP: Barbara Dolniak i Waldemar Andzel, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera, dyrektorzy
jednostek powiatowych, naczelnicy, kierownicy
i osoby zajmujące samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.
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Uroczysta Sesja Rady Powiatu za nami

Dnia 4 maja w ramach obchodów
155-lecia Powiatu Będzińskiego odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu, na
której został nadany nowy herb, sztandar, flaga oraz pieczęć Powiatu. Wśród
gości zaproszonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Powałki i Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca
znaleźli się: Beata Małecka-Libera – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Rafał
Adamczyk, Ewa Malik, Mateusz Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Będzińskiego: Ewa Bierońska i Jan Mucha, Wicestarosta Będziński – Dariusz
Waluszczyk, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Halina Mentel i Marek
Rajca, Sekretarz Powiatu – Agata Fazan,
Wiceprezydent Miasta Będzina – Aneta
Witkowska-Złocka, Burmistrzowie: Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź, Rafał Adamczyk – Burmistrz Miasta
Sławkowa, Tomasz Szczerba – Burmistrz
Miasta Wojkowice, Damian Dawczyński
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz, Wójtowie: Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki, Tomasz
Sadłoń – Wójt Gminy Psary, Grzegorz
Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice,
Ks. Kanonik Andrzej Stępień oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
i przedstawiciele służb mundurowych,
dyrektorzy jednostek powiatowych
i miejskich, naczelnicy, kierownicy i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Ceremonii nadania weksyliów przewodniczył Radny Rady Powiatu Będzińskiego – Rafał Kocot.
Herb, sztandar, flaga, pieczęć są symbolami wyjątkowymi dla każdego organu
samorządowego i dla każdej wspólnoty.
Symbolami, które wiążą bogatą i odległą przeszłość naszego Powiatu i wszystkich miejscowości z teraźniejszością.
Dnia 4 maja w ramach obchodów
155-lecia Powiatu Będzińskiego odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu na
której został nadany nowy herb, sztandar, flaga oraz pieczęć Powiatu. Wśród
gości zaproszonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Powałki i Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca
znaleźli się: Beata Małecka-Libera – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Rafał
Adamczyk, Ewa Malik, Mateusz Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Będzińskiego: Ewa Bierońska i Jan Mucha, Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta
Będziński, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Halina Mentel i Marek
Rajca, Agata Fazan – Sekretarz Powiatu,
Aneta Witkowska-Złocka – Wiceprezydent Miasta Będzina, Burmistrzowie: Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź, Rafał Adamczyk – Burmistrz Miasta
Sławkowa, Tomasz Szczerba – Burmistrz
Miasta Wojkowice, Damian Dawczyński
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz, Wójtowie: Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki, Tomasz

Sadłoń – Wójt Gminy Psary, Grzegorz
Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice,
Ks. Kanonik Andrzej Stępień oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy
jednostek powiatowych i miejskich, naczelnicy, kierownicy i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Będzinie.
Ceremonii nadania weksyliów przewodniczył Radny Rady Powiatu Będzińskiego – Rafał Kocot.
Herb, sztandar, flaga, pieczęć są symbolami wyjątkowymi dla każdego organu
samorządowego i dla każdej wspólnoty.
Symbolami, które wiążą bogatą i odległą przeszłość naszego Powiatu i wszystkich miejscowości z teraźniejszością.
Kreśląc zatem założenia graficzne współczesnego, ziemskiego herbu Powiatu Będzińskiego, sięgnęliśmy do bogatej historii
tej ziemi, szukając odnośników i symboli
pozwalających nam na określenie terytorium, ukazania ciągłości władzy, oraz
pozwalających na skonstruowanie herbu
zgodnie z zasadami heraldyki – powiedział Przewodniczący Rady Powiatu.
Nowo ustanowiony herb Powiatu jest
oficjalnym symbolem służącym indywidualizacji jednostki samorządu. Przyczynia się do jej rozpoznawalności, renomy
oraz prestiżu. Jest on najważniejszym,
a zarazem najbardziej zaszczytnym sym-

bolem samorządu terytorialnego. Przyjęte weksylia będą znakami reprezentacyjnymi i elementami naszego powiatu.
Mają one istotne znaczenie dla identyfikacji wizualnej powiatu i utrwalania
tożsamości powiatowej. Warto podkreślić, iż herb i pieczęć będą służyły przede
wszystkim mieszkańcom powiatu oraz
jednostkom organizacyjnym powiatu będzińskiego. Jestem przekonany, że nowo
przyjęty herb, który otrzymał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, będzie
naszym wspólnym powodem do dumy
oraz będzie stanowił zobowiązanie dla
lokalnej społeczności i władz do dalszej
współpracy, której nadrzędnym celem
jest dobro oraz rozwój powiatu będzińskiego – powiedział Starosta.
Dzisiejsza uroczystość jest bardzo
ważnym elementem budowania poczucia jedności. Dziękuję wszystkim za
przybycie, wsparcie i owocną współpracę
– powiedział Wicestarosta.
Podczas ceremoniału na maszcie
przed budynkiem Starostwa Powiatowego została wywieszona flaga, którą na
ręce pracowników Starostwa przekazała
Sekretarz Powiatu Agata Fazan.
Poczet sztandarowy powiatu będzińskiego reprezentowali Radni: Ireneusz
Błach – chorąży, Ewa Bierońska oraz Monika Pawłowska-Dyszy.
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Msza Święta z uroczystym poświęceniem
sztandaru Powiatu Będzińskiego
W dniu 18 maja w kościele pw. św.
Trójcy w Będzinie, odbyła się Msza Święta z uroczystym poświęceniem sztandaru
Powiatu Będzińskiego pod przewodnictwem jego Ekscelencji Księdza Biskupa
dra Grzegorza Kaszaka. Proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Stępień w imieniu
Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca powitał wszystkich zaproszonych gości wśród, których znaleźli się m.in. Rafał
Adamczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Bierońska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta
Będziński, Adam Szydłowski – Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego,
Agata Fazan – Sekretarz Powiatu, Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz, Michał Szczęśniak – Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, ppłk Wojciech Bakalarz –
Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Będzinie, mł. bryg. Arkadiusz Spera – Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Będzinie, insp. Arkadiusz Więcek – Komendant Powiatowy
Policji w Będzinie, Radni Rady Powiatu
Będzińskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych i miejskich oraz naczelnicy,
kierownicy i osoby zajmujące samodziel-

ne stanowiska w Starostwie Powiatowym
w Będzinie.
Następnie Ksiądz Biskup poświęcił sztandar Powiatu Będzińskiego,
któremu
hołd
złożyli:
w imieniu samorządowców – Starosta
Będziński, w imieniu duchowieństwa –
ks. kan. Andrzej Stępień, w imieniu służb
mundurowych: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie i Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie.
W uroczystości, która przebiegła
w bardzo podniosłej atmosferze, uczestniczyły również poczty sztandarowe jednostek Powiatu Będzińskiego. Dowódcą
pocztów był Radny Rady Powiatu Będzińskiego – Rafał Kocot.
– Serdecznie dziękuję jego Ekscelencji za uroczyste poświęcenie nowego
sztandaru Powiatu Będzińskiego. Poprzez swoją rozpoznawalność, będzie on
służył zarówno zjednoczeniu, integracji
jak i umocnieniu tożsamości społeczności lokalnych. Ma on istotne znaczenie
zarówno dla wszystkich mieszkańców
jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest to kolejne chlubne wydarzenie na
kartach historii naszego Powiatu – powiedział Starosta.

Majowe obchody w powiecie będzińskim
Dnia 3 maja w Parafii Świętej Trójcy
w Będzinie odbyła się uroczysta msza
z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas ceremonii Szef
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie ppłk Wojciech Bakalarz przekazał
nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie tytuł Podporucznika – Józefowi Pawlikowi, który został
zamordowany w Będzinie w 1946 roku.
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz
na Plac 3 Maja, gdzie pod pomnikiem
„Poległym za Wolną Polskę” oraz pod
tablicą poświęconą żołnierzom walczącym o wolność na Placu Kardynała Jean-Marie Lustigera w Będzinie, okolicznościowe wieńce złożył Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec wraz z Członkiem
Zarządu Powiatu Będzińskiego Haliną
Mentel i Sekretarz Powiatu Agatą Fazan.

W Czeladzi pod pomnikiem ku
czci Czeladzian poległych za wolność
i niepodległość Ojczyzny, kwiaty złożył

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka oraz Radny Rady
Powiatu Będzińskiego dr Jerzy Grad.
Wicestarosta Dariusz Waluszczyk wziął
udział w obchodach w Siewierzu, gdzie
wraz Wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Będzińskiego Janem Muchą
i Radną Rady Powiatu Będzińskiego
Moniką Pawłowską-Dyszy, złożyli pamiątkową wiązankę pod pomnikiem
„Ofiarom Terroru Hitlerowskiego w latach 1939-1945”. W Będzinie-Grodźcu
pod pomnikiem „Nieznanego Żołnierza” wieńce złożyła Członek Zarządu
Powiatu Będzińskiego Halina Mentel
i Sekretarz Powiatu Agata Fazan.
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Jubileusz 70-lecia OSP Dziewki
W dniu 14 maja, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia oraz Prezesa Ochotni-

czej Straży Pożarnej Dziewki Andrzeja
Bańki w imieniu Starosty Będzińskiego
Sebastiana Szaleńca w uroczystych ob-

chodach jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewkach oraz
Gminnego Dnia Strażaka udział wziął
Wicestarosta Będziński – Dariusz Waluszczyk.
– Z okazji tak zacnego Jubileuszu,
pragnę podziękować wszystkim strażakom za codzienne realizowanie niezwykle trudnych i odpowiedzialnych
zadań, za ofiarność oraz poświęcenie na
rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia
ludzkiego. Gratuluję pełnego profesjonalizmu podczas działań ratowniczo-gaśniczych, które zasługują na uznanie – powiedział Wicestarosta.
Na uroczystości obecni byli również
Posłowie na sejm RP: Rafał Adamczyk
i Mateusz Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego – Jan

Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego – Monika Pawłowska-Dyszy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie – mł. bryg. Arkadiusz Spera, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Siewierz – Grzegorz Cekus.
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą
Świętą w intencji strażaków. Po zakończonym nabożeństwie przybyli goście
uczestniczyli w uroczystościach związanych z nadaniem sztandaru OSP
w Dziewkach, po których wyróżnionym strażakom zostały wręczone odznaczenia. Po części oficjalnej, strażacy
i zaproszeni goście wzięli udział w przemarszu pod budynek OSP, gdzie czekał
na nich poczęstunek. Całość wydarzenia uświetnił koncert zespołu oraz zabawa taneczna.
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Filmowy Dzień Matki za nami!
Dzień Matki jest wyjątkowym dniem
w kalendarzu, podkreślającym jak ważną osobą dla każdego dziecka, niezależnie od jego wieku jest mama. To właśnie
mama uczy nas od najmłodszych lat wartości, które powinniśmy wyznawać w życiu. Wspiera w każdej sytuacji ukazując
nieograniczone pokłady cierpliwości.
Wszystko co robi jest odzwierciedleniem
jej najlepszych intencji.
Dzień ten był doskonałą okazją do
wyrażenia wdzięczności wszystkim mamom z naszego Powiatu, które zostały
zaproszone przez Starostę Będzińskiego
Sebastiana Szaleńca na filmowe popołudnie do będzińskiego kina „Nowość”,
gdzie odbył się seans filmowy kultowej,

polskiej komedii „Koniec świata czyli
Kogel Mogel 4”. Przed seansem wszystkie Panie zostały obdarowane symbolicznym upominkiem w postaci zestawu
pachnących świeczek dla umilenia tego
wyjątkowego i pięknego święta. Przybyłe
Panie witał również Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Adam Szydłowski.
– Chciałbym złożyć wyrazy uznania
dla wszystkich obecnych tu pań, które są matkami. Bycie mamą to z jednej
strony najpiękniejsza przygoda na całe
życie, której towarzyszy najczystsza miłość i wiele pogodnych chwil, ale również
ogromny wysiłek i trud włożony w wychowanie młodego człowieka – powiedział Starosta.

Dzień otwarty Straży „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”
9 maja w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie,
odbył się dzień otwarty „Z nami bezpieczniej”, zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Komendantem Powiatowym PSP mł. bryg. Arkadiuszem Sperą przywitali wszystkie zgromadzone
dzieci oraz ich opiekunów, zachęcając
najmłodszych mieszkańców powiatu do
skorzystania z przygotowanych atrakcji.
W wydarzeniu uczestniczyli również:
Rafał Adamczyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk Wojciech
Bakalarz – Szef Wojskowego Centrum
Rekrutacji w Będzinie, mł. insp. Paweł Fryc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji oraz dr hab. n. med.
i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny – Dyrektor SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
– Podczas dzisiejszej imprezy, aż
sześćset dzieci mogło podziwiać zabytkowe wozy strażackie, które zostały
wystawione przez PSP. Najmłodsi mogli
również zdobyć certyfikat ukończenia
kursu „Zostanę strażakiem” oraz wziąć
udział w pokazach sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie. Uczestnicy mo-

gli dowiedzieć się od tutejszych strażaków jak gasić pożar oraz zobaczyć w jaki
sposób pracują nasi czworonożni przyjaciele – psy ratownicze. Bardzo ważną częścią wydarzenia było szkolenie
z udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy, które przeprowadziło Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
Jestem przekonany, że tego typu przedsięwzięcia będą podnosiły świadomość
najmłodszych mieszkańców powiatu
w kwestii bezpieczeństwa – powiedział
Starosta.
Nie zabrakło również pokazu musztry przygotowanego przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach i Czeladzi. Ponadto dodatkowymi atrakcjami były: symulator
dachowania Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach, dmuchany tor przeszkód, warsztaty plastyczne zorganizowane przez Powiatowy
Młodzieżowy dom Kultury w Będzinie.
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
przygotowała stanowisko, gdzie dzieci i młodzież mogły złożyć swój odcisk
palca. Atrakcje zapewniło również Nadleśnictwo Siewierz i Komenda Główna
Straży Granicznej.

Dzień Matki z Klubem „Relaks”!
24 maja z okazji nadchodzącego święta Dnia Matki odbyło się spotkanie
z Seniorkami z będzińskiego Klubu „Relaks”. W uroczystości w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca uczestniczył Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Artur Wyra. Była to doskonała okazja do miłej rozmowy oraz
złożenia życzeń wszystkim mamom. Nie mogło zabraknąć pysznego poczęstunku i dobrej zabawy.

Bal Seniora powrócił!
W dniu 11 maja odbył się Majówkowy Bal Seniora. Po 2 latach przerwy
spowodowanej pandemią Covid-19 seniorzy z terenu powiatu będzińskiego
spotkali się w Akademii Sztuki Kulinarnej Anmark w Czeladzi. Na Bal seniorów zaprosił Sebastian Szaleniec Starosta
Będziński, a towarzyszyli mu Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzina
oraz Rafał Pietrzyk – Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.

– Życzę naszym seniorom udanej zabawy, tak wyczekiwanej po wielu miesiącach obostrzeń. Tego typu wydarzenia są
świetną okazją do wspólnego spędzenia
czasu przy dźwiękach muzyki na żywo,
ale również doskonałą szansą na integrację. To bardzo ważne aby nasi seniorzy
miło spędzali czas i nigdy nie czuli się
samotni – powiedział Starosta.
Uczestnicy mieli zapewniony pyszny
poczęstunek oraz muzykę graną na żywo.
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IV Ogólnopolski Turniej Taneczny o Puchar Starosty
W dniu 23 kwietnia 2022 r odbył
się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca. Taneczna
rywalizacja odbyła się w Hali Sportowej
„Łagisza” w Będzinie. Starosta obserwo-

wał zmagania zawodników podczas występów. Tancerze wystartowali w kilku
kategoriach wiekowych.
O najwyższy poziom przebiegu turnieju zadbała Szkoła Tańca Akcent
z Będzina.

PowiatowaPress
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Bieg Trzech Zamków – triada biegowa
wystartowała w Siewierzu!
Z okazji obchodów 155-lecia Powiatu Będzińskiego, w sąsiedztwie Zamku
w Siewierzu odbył się pierwszy z trzech
zamkowych biegów. Trasa w postaci pętli
pokonywanej dwukrotnie, była wyznaczona w malowniczych okolicznościach
przyrody po leśnych ścieżkach. Na starcie stawiło się około pięciuset biegaczy
i kijkarzy. Po zakończonym biegu Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz
Wicestarostą Będzińskim Dariuszem
Waluszczykiem, Etatowym Członkiem

Zarządu Powiatu Będzińskiego Adamem Szydłowskim, Burmistrzem Miasta
i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem
i Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz Damianem Dawczyńskim wręczyli każdemu z uczestników pamiątkowy medal. W połączeniu z dwoma medalami, które będzie można zdobyć już
podczas biegów w Sławkowie i Będzinie
stworzy on okazały tryptyk. Po biegu
wszyscy uczestnicy mogli liczyć na pyszny, regenerujący posiłek.
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Zakończenie roku szkolnego, czas na wakacje!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego jest symbolicznym momentem rozpoczęcia wakacji. Jest to również czas
podsumowań, podziękowań, gratulacji,
a także wielu wzruszeń. Ostatni dzień
szkoły jest momentem wyczekiwanym
zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, którzy po roku ciężkiej pracy czekają na zasłużony odpoczynek. W dniu
24 czerwca Starosta Będziński Sebastian
Szaleniec uczestniczył w zakończeniu
roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie, gdzie złożył gratulacje zarówno uczniom jak i nauczycielom.

– Chciałbym podziękować całemu
gronu pedagogicznemu za pełną zaangażowania pracę dla dobra dzieci i młodzieży. Dziękuję za Państwa ogromne
serce i wysiłek włożony w pracę z młodymi ludźmi. Uczniom serdecznie gratuluję osiągniętych wyników i życzę,
abyście wykorzystali okres wakacji jak
najlepiej, odpoczywając od trudów nauki oraz nabierając sił do podejmowania
kolejnych wyzwań. Słowa podziękowań
kieruję również do Rodziców, którzy zawsze wspierają działania swoich dzieci,
służąc pomocą i dobrą radą – powiedział Starosta.

Tego dnia w imieniu Starosty Będzińskiego wszystkim uczniom z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu bezpiecznych i udanych wakacji życzyli: Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk
wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Będzińskiego Janem Muchą i Radną Rady Powiatu Będzińskiego Moniką
Pawłowską-Dyszy. Wyrazy uznania dla
nauczycieli za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia przekazał nauczycielom i uczniom
z III LO im. C.K. Norwida oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Będzinie reprezentujący Starostę – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego – Adam Szydłowski.
Ponadto w zakończeniu roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
uczestniczyły w imieniu Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – Beata Świgoń oraz Naczelnik
Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie – Aldona Kopczyńska.
Uczniom z I Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w imieniu Starosty gratulacje złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego – Ewa

Bierońska, młodzieży uczęszczającej
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Czeladzi – pracownik Wydziału Oświaty Mariusz Dyduch,
uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
pogratulowała Radna Rady Powiatu Będzińskiego – Zofia Gajdzik. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Będzinie Starostę Będzińskiego reprezentował pracownik Wydziału Oświaty – Marek Machoń, a w Zespole Szkół
Specjalnych w Czeladzi wizytę w imieniu
Starosty złożył Radny Rady Powiatu Będzińskiego – Jerzy Grad.

Centrum Edukacji Ekologicznej
w Górze Siewierskiej otwarte
Dnia 22 kwietnia, Starosta Będziński
Sebastian Szaleniec uczestniczył w otwarciu Centrum Ekologicznego w Górze
Siewierskiej, które zostało zaprojektowane tak, aby było miejscem rekreacyjnym
dla mieszkańców powiatu. Na terenie
Centrum znalazły się ścieżki piesze oraz
dydaktyczne, obiekty małej architektury
oraz plac zabaw ze ścieżką sensoryczną,
tyrolką i urządzeniami, które będą edukować dzieci pokazując jakie zmiany zachodzą w atmosferze. Główną atrakcją
tego miejsca jest 15 metrowa wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę całego Zagłębia. Jest to kolejna
atrakcja turystyczna, pełniąca również
funkcję ekologiczno – edukacyjną, na terenie naszego powiatu.

szą adaptację w nowym środowisku. Aby
maksymalnie zwiększyć komfort i efektywność nauczania, w oddziale zaplanowano tygodniowo, aż 16 godzin zajęć z języka polskiego, w tym 6 godzin w podziale
na mniejsze grupy. Ponadto realizowany
będzie materiał m.in. z geografii, matematyki, historii oraz języka angielskiego.
– Utworzenie oddziału przygotowawczego wynika z potrzeb naszych nowych
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Stanisław Mieroszewski – „starosta miast i wsi.”

Stanisław Mieroszewski herbu Ślepowron, urodził się 3 maja 1756 roku we
wsi Czechy. Był synem Felicjana i Heleny
z d. Łetowska. Miał czterech braci. Ukończył prawo na Uniwersytecie Krakowskim. Ze sprawami administracyjnymi
i skarbowymi kraju zapoznawał się będąc
u wujka, kasztelana Ewarysta Kuropatnickiego, a także przebywając w otoczeniu
podskarbiego wielkiego koronnego Teodora Wessla. Majątek rodzinny Mieroszewskich przez ponad 200 lat znajdował
się w parafii Niegardów. Posiadłość ta,
w postaci okazałego dworu, jeszcze góruje nad rzeką Szreniawa i przetrwała do
czasów obecnych.
W 1786 odziedziczył majątek w Małobądzu, Zagórzu, Obiechowie. Od Stanisława Augusta otrzymał przywilej na
starostwo będzińskie, którym zarządzał
bardzo twardą ręką. Narzucił mieszkańcom większe świadczenia – pańszczyznę
i opłaty, konfiskował dobre grunty.
W 1778 roku, został szambelanem
królewskim, a następnie komisarzem
cywilno-wojskowym województwa krakowskiego na powiat krakowski. W 1789
roku został powołany na stanowisko ko-

misarza królewskiego do komisji skarbowej. W czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej, był członkiem Komisji
Porządkowej Województwa Krakowskiego i krakowskiego Sądu Kryminalnego. Stanisław Mieroszewski w dniu
16 listopada 1790 został wybrany posłem
krakowskim Sejmu Czteroletniego (drugiego składu). Były starosta będziński,
należał do stronnictwa reformatorskiego. Był członkiem Zgromadzenia przyjaciół Konstytucji 3 Maja. Z upływem lat
znany był też ze swojej dobroczynności.
Zdobywając zaufanie, w 1816 roku został wybrany na członka honorowego
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,
współtworzył Towarzystwo Dobroczynności w Krakowie.
W czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej był członkiem Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego
i krakowskiego Sądu Kryminalnego. Został oddelegowany do zbiórki w katedrze
krakowskiej srebra, złota i kosztowności
na rzecz powstania. Niestety, figurował
na niechlubnej liście „zaufanych” Antoniego Bauma (jednego z kierowników austriackiej służby szpiegowskiej),
być może chciał zabezpieczyć przez to
swój majątek w przypadku klęski insurekcji. Po upadku powstania wrócił na
wieś.W 1820 r. wstąpił do szerokiego
grona komitetu budowy Kopca im. Tadeusza Kościuszki.
Odziedziczył ordynację mysłowicką po
śmierci ojca w 1806 roku. Do majątku doszły też Krzcięcice powiat Jędrzejów i Malkowice w powiecie Kazimierza Wielka.
Do stycznia 1816 r. przebywa na wsi. Potem wznawia swoją działalność publiczną.
Został sędzią pokoju i przewodniczącym
Komitetu Prawodawczego przy Izbie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa.
W 1823 roku założono kopalnię „Ferdi-

Dworek Mieroszewskiego w Czechach

Kopalnia Ferdynanda

nand” („Katowice”). Inicjatorem był Ignacy Ferdinand von Beym. Mieroszewski
wraz Ignacym Ferdynandem, Izaakiem
Freudem i Wilhelmem Weddingiem należał do pierwszych udziałowców kopalni.

Zmarł w Krakowie 15 lutego 1824
roku, pochowano go w grobowcu na starym cmentarzu w Mysłowicach.
Adam Szydłowski

Konkurs „Policjanci w służbie historii” rozstrzygnięty

Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z Ukrainy
W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie nauką w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Będzińskiego,
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Będzinie został utworzony oddział przygotowawczy dla
uczniów przybywających z terytorium
Ukrainy.
Taka forma organizacji kształcenia
pozwoli młodzieży na szybszą i łatwiej-
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uczniów, dla których bariera językowa
okazała się jedną z największych trudności – wyjaśnia Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.
– Wierzymy, że tak zorganizowane
kształcenie pozwoli uczniom efektywniej przyswajać nową wiedzę, a także
w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym
– dodaje Starosta.

7 kwietnia o godzinie 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie
odbyło się uroczyste nagrodzenie uczniów klasy policyjnej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach. Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Komendantem
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie insp. Arkadiuszem Więckiem wręczyli wyróżnienia dla uczniów w imieniu Komendanta Głównego Policji
gen. insp. dr Jarosława Szymczyka oraz
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Jarosława Szarka.
Michał Kucharski oraz Bartosz Zabielewski – uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych

w Wojkowicach klasy o profilu policyjnym zostali nagrodzeni za swoją ciężką pracę, zdobywając wyróżnienie w V
edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii” organizowa-

nego przez Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Komendę Główną Policji. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów
klas mundurowych najnowszą historią

Polski ze szczególnym uwzględnieniem
historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej
wkładu w odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości i odbudowę Państwa
Polskiego.
– Niezmiernie cieszy mnie pełna
wiara młodych ludzi w siłę nauki, która
owocuje ciągłym rozwojem i otwiera
drzwi do pomyślnej przyszłości. Twórcze podejście do zagadnień historycznych zostało dostrzeżone i pozytywnie
wpłynęło na budowę wizerunku szkoły w skali ogólnopolskiej – powiedział
Starosta.
Nagrodzonym gratulujemy, życząc
kolejnych sukcesów!
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Druga edycja warsztatów z języka polskiego zakończona!
W dniu 13 maja w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Będzinie odbyło się
uroczyste zakończenie drugiej edycji warsztatów z języka polskiego dla
obywateli Ukrainy. Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Wojciechem Olesińskim wręczyli
wszystkim uczestnikom certyfikaty.
Kolejna edycja warsztatów, podobnie
jak pierwsza cieszyła się ogromnym

Agata Fazan. Na wszystkich uczestników czekały oferty pracy przygotowane zarówno w języku polskim jak
i ukraińskim. Dostępna była również
pomoc tłumacza. Można było skorzystać także z usług doradców zawodowych czy porad ekspertów.
Tego typu inicjatywy odbywające
się na terenie powiatu stanowią niewątpliwie pomoc dla mieszkańców
w znalezieniu pracy. Cieszę się, że dzisiejsze Targi odwiedziło tak liczne grono osób zainteresowanych podjęciem
zatrudnienia – powiedział Starosta.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nr 3/18 2022 r.

22 czerwca ponad 300 uczniów z powiatowych szkół podstawowych spotkało się w Rogoźniku, podczas pikniku edukacyjno-profilaktycznego, otwierającego nadchodzący sezon wakacyjny. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Bezpieczne
Wakacje”, a imprezę zorganizował Starosta Będziński Sebastian
Szaleniec wraz z Komendantem Powiatowej Policji w Będzinie
insp. Arkadiuszem Więckiem. Wszystkich uczestników wydarzenia przywitał Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk
wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Będzińskiego
Adamem Szydłowskim oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Paweł Fryc.
Okres wakacyjny jest czasem odprężenia i dobrej zabawy,
podczas której zarówno dzieci jak i dorośli niejednokrotnie
zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Z tej
okazji uczestniczący w pikniku mogli skorzystać ze stoisk, na
których policjanci prezentowali swoją pracę, edukując dzieci poprzez zabawę oraz materiały profilaktyczne, uczące bezpiecznych zachowań w codziennym życiu. Najmłodsi wzięli
również udział w pokazie sprzętu policyjnego oraz strażackiego i prezentacji akcji ratowniczej na wodzie przygotowanej
przez strażaków. Dzieci zapoznały się również z pracą policyjnych psów tropiących. Jednym z głównych bohaterów imprezy

była maskotka będzińskiej policji Smoczyca Klara. Uśmiech na
twarzach wywołały dmuchane zjeżdżalnie z których dzieciaki
mogły pozjeżdżać i poskakać świetnie się przy tym bawiąc. Stoisko, gdzie dzieci tworzyły bransoletki z kolorowych koralików
przygotował Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie. Wiedzę ekologiczną można było sprawdzić biorąc udział
w Kole Fortuny przygotowanym przez Wydział Środowiska
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Będzinie. Nie zabrakło
również punktu informacyjnego przygotowanego przez Centrum dentystyczne Promedica. Impreza wzbogaciła uczestników nie tylko w wiedzę, ale również pozytywne emocje, a żadne dziecko nie wyszło z niej bez nagrody.
W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek, Zastępca Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej mł. bryg Szymon Gwóźdź, Zastępca Komendanta
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie mjr. Jacek Łukasik, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach kpt.
Marcin Mitas, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP
w Katowicach podinsp. Katarzyna Wesołowska, pełniąca obowiązki Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie asp. Ewelina Jakubowska oraz przedstawiciele placówek
oświatowych.

Porady prawne udzielane są telefonicznie oraz stacjonarnie
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby pragnące skorzystać z darmowych porad prawnych,
prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu:

(32) 778 78 84

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

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

KOMUNIKAT

SZPITALE:
Czeladź
ul. Szpitalna 40,
Telefon: 32 265 17 47
Będzin
ul. Małachowskiego 12,
Telefon: 32 267 30 11

Jednym z takich przepisów jest brak możliwości przywrócenia terminu na
dokonanie rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej i na zgłoszenie nabycia/zbycia
pojazdu już zarejestrowanego na terytorium kraju, jeżeli te czynności nie
zostały dokonane w ustawowym terminie.

Straż Miejska w Będzinie
Telefon: 32 710 46 90

Dlatego przypominamy, że na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium kraju mamy 60 dni. Kto nie dokona tych czynności w ciągu 60 dni
naraża się na karę w wysokości od 200 do 1000 zł nakładaną w drodze
decyzji administracyjnej.
Wniosek zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce oprócz osobistego złożenia w Starostwie Powiatowym w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17, Wydział Komunikacji, pokój numer 27, można dostarczać za pośrednictwem platformy epuap, operatora pocztowego, skrzynki mailowej: komunikacja@powiat.bedzin.pl, lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego
w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17. Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu
jest bezpłatne. Zgłoszenie nabycie/zbycie pojazdu dokonuje się na druku
WK17 (do pobrania ze strony internetowej tut. Starostwa) załączając czytelną kserokopię dokumentu nabycia/zbycia pojazdu (umowa sprzedaży,
umowa darowizny, faktura VAT, itp.).

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

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

16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii, a wraz z nim
niektóre przepisy przestały obowiązywać.

Starostwo Powiatowe w Będzinie zapewnia dostęp do rzetelnego
i poufnego uzyskania darmowych porad prawnych na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji finansowej.

Ważne
  telefony

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

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI POJAZDÓW

Starosta Będziński SEBASTIAN SZALENIEC
zaprasza do skorzystania z nieodpłatnych usług
prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
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Piknik „Bezpieczne wakacje” w Rogoźniku za nami!

zainteresowaniem wśród pełnoletnich obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują powiat będziński.
– Bardzo się cieszę, że udało się
zorganizować kolejne warsztaty, które są tak bardzo pomocne dla naszych
zagranicznych gości. Mam nadzieję,
że ich wiedza oraz kompetencje zostały podniesione i niebawem będą
biegle posługiwali się językiem polskim – powiedział Starosta.

Targi Pracy w Sali Sesyjnej za nami
27 kwietnia w Sali Sesyjnej odbyły
się polsko-ukraińskie Targi Pracy pn
„Praca bez Granic”, w których uczestniczyli mieszkańcy powiatu i uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie osoby zainteresowane znalezieniem zatrudnienia
przywitał Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy Wojciechem Olesińskim. W wydarzeniu
uczestniczyli: Przewodniczący Rady
Powiatu Jan Powałka, Wicestarosta
Dariusz Waluszczyk, Członek Zarządu Halina Mentel i Sekretarz Powiatu

PowiatowaPress

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
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Zabiegany Powiat w Rogoźniku i Psarach!
Zabiegany Powiat zagościł w kolejnych gminach. W maju spotkaliśmy się
w Rogoźniku a w czerwcu w Psarach.
Na parkowych ścieżkach, przy pięknej
pogodzie, biegacze i kijkarze spędzili
aktywnie czas. To oprócz aktywności fizycznej była również okazja do spotkania
się, rozmowy i wymiany doświadczeń.
Na zakończenie czekał na uczestników
ciepły posiłek. Na kolejne spotkania
w ramach Zabieganego Powiatu Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza do Mierzęcic i Czeladzi.

