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Powiat Będziński czyni starania o pozyskanie środków ministerial-
nych na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Będzinie. Remont pole-
gać ma na wymianie nawierzchni wraz z wymianą konstrukcji jezdni, 
regulacją studni rewizyjnych i wypustów kanalizacji deszczowej.  

Będzie cieplej, ładniej i  oszczędniej – tak 
w skrócie opisać można zmiany, które zaszły 
w  ciągu ostatniego roku w  Domu Dziecka 
im. Dominika Savio w Sarnowie.

W piątek 2 września odbyło  się uroczyste 
oddanie budynku po termomodernizacji do 
użytku.  Ta  inwestycja  to  powód  do  dumy 
dla Dyrektora DD Zenona Piwko i Zarzą-
du Powiatu Będzińskiego.
- Bardzo cieszę się z tego, co się stało, je-
stem Państwu za tę inwestycję niezwykle 
wdzięczny. Czekaliśmy na jej realizację 90 
lat. Wreszcie się dokonało. Jestem tym bar-
dziej wdzięczny z uwagi na to, że zrealizo-
waliśmy termomodernizację w tak trudnej 
sytuacji finansowej Powiatu –  powiedział 
dyrektor Zenon Piwko. 

Dom Dziecka 
w nowej 
odsłonie

dok. str. 4

Możliwość realizacji zadania uzależniona jest od uzyskania środków 
ministerialnych. Jeśli takowe powiat otrzyma, remont będzie mógł 
rozpocząć się w 2017 roku. W kosztach partycypuje Miasto Będzin. 
Będzie to II etap inwestycji. Pierwszy, zrealizowany w 2014 roku, 
polegał  na  wycięciu  drzew  zagrażających  bezpieczeństwu  ruchu 
(w  ich  miejsce  nasadzono  młode,  z  gatunku  którego  wzrost  jest 
minimalny) oraz przebudowano zniszczony chodnik.                  (kk)

Walczymy o środki 
na REMONT 

Sienkiewicza
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Od 22 sierpnia kierowcy przejeżdżających przez Sączów (Gm. Bo-
browniki) liczą się z utrudnieniami, związanymi z przebudową mostu 
w ciągu ul. Świerczewskiego. Trwają też drogowe zadania inwestycyjne 
w Dąbiu i Siewierzu. Drogowców nadal widać na drogach powiatowych 
w gminie Psary.

Przebudowa mostu  w  ciągu  ul.  Świerczewskiego  w  Sączowie  to  zada-
nie  finansowane wspólnie  z  rezerwy  subwencji ogólnej budżetu Gminy 
Bobrowniki  i budżetu powiatu. Remont spowoduje znaczne utrudnienia 
w ruchu, dlatego zorganizowane zostaną objazdy. Inwestor i wykonawca 
robót przepraszają kierowców za wszelkie niedogodności.
Oprócz  kontynuowanych  obecnie  inwestycji  na  drogach  powiatowych 
w Gminie Psary, trwają również prace związane z przebudową odwodnie-
nia w ciągu ulicy Kościelnej w Dąbiu (zadanie finansowane z Funduszu 
Ochrony Środowiska). Realizowany  jest  również  I  etap  przebudowy ul. 
Długiej w Siewierzu –  zadanie  finansowane z budżetu Miasta  i Gminy 
Siewierz  oraz  budżetu  Powiatu  Będzińskiego.  Ponadto  zlecone  zostało 
wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej przy 
ul. Szpitalnej w Czeladzi – zadanie finansowane z budżetu Powiatu Bę-
dzińskiego.                                                                                              (kk)

Pamięć to tożsamość
Wrzesień to szczególny czas dla nas Polaków, to miesiąc wspomnień o  tragicznych wy-
darzeniach II wojny światowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. W   tym roku 
obchodzimy 77 rocznicę jej wybuchu oraz związanej z nią agresji  sowieckiej na Polskę dnia 
17 września tegoż roku, na mocy tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. 

Rozpoczęły  się  aresztowania,  egzekucje, 
deportacje  i  zsyłki.  Jeden  i  drugi  okupant 
ostrze  swoich  represji  skierował na elitę na-
rodu, polską inteligencję, która miała całko-
wicie  zniknąć.  Ona  w  pierwszej  kolejności 
trafiła  do  niemieckich  obozów  koncentra-
cyjnych  i  sowieckich  łagrów. Wspominamy 
w  tym  okresie  jeden  z  najtragiczniejszych 
momentów  naszej  historii  -  czas  II  wojny 
światowej.  Wojny,  która  nie  tylko  wynisz-
czyła nasz kraj  i  spowodowała śmierć wielu 
milionów  polskich  obywateli,  ale  również 
spowodowała, że na wiele lat znaleźliśmy się 

w bloku państw komunistycznych, pod kura-
telą Wielkiego Brata, Związku Sowieckiego. 
Jest  to  smutna  rocznica,  jednak  nie  można 
jej rozważać jedynie w kategorii porażki czy 
klęski.  II wojna światowa obfitowała w wie-
le wydarzeń, w  których  nasi  żołnierze,  dali 
świadectwo  męstwa  i  poświęcenia,  trwale 
zapisując się na kartach naszej historii. Język 
polski, jako jedyny rozbrzmiewał na wszyst-
kich  frontach  II  wojny  światowej,  Polacy 
walczyli  pod  wszystkim  możliwymi  sztan-
darami, ale zawsze o wolność swojego kraju. 
Bądźmy dumni z naszych przodków, którzy 

mimo przeważających sił wroga, stawiali mu 
dzielnie  czoła,  często  wbrew  przewidywa-
niom niemieckich wojskowych, zaskoczonych 
niezłomną  obroną.  Opieraliśmy  się  również 
sowieckiemu  okupantowi  i  wprowadzonej 
przez niego tzw. władzy ludowej.
Zarząd  Powiatu  Będzińskiego,  którego  pra-
cami mam zaszczyt kierować, uczcił pamięć 
bohaterów  II  wojny  światowej,  składając 
w  dniu  1  września  kwiaty  pod  pomnikiem 
upamiętniającym  stacjonowanie  w  Będzinie 
11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lek-
kiej oraz ich udziału w wojnach z 1920 i 1939 
r. przy ul. Sienkiewicza. W niedzielę, 4 wrze-
śnia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Będzinie odprawiona została Msza 
Św.  dla  uczczenia  pamięci  Danuty  Siedzi-
kówny  „Inki”,  na  której  obecne  były władze 
powiatu oraz parlamentarzyści: Poseł na Sejm 
RP  Waldemar  Andzel  i  Senator  Arkadiusz 
Grabowski,  młodzież  szkolna,  członkowie 
Klubu Gazety Polskiej Będzin  II, Światowe-
go Stowarzyszenia Żołnierzy AK, sympatycy 
i członkowie PiS oraz licznie przybyli miesz-
kańcy  Będzina.  W  Sanktuarium  Polskiej 
Golgoty Wschodu na Syberce odbyły się uro-

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w nowym roku szkolnym 
będą mogli ćwiczyć w nowoczesnej sali gimnastycznej. Remont zakończyć się ma przed listopadem br.

czystości  upamiętniające  agresję  sowiecką  na  Polskę 
w dniu 17 września 1939 r. 
Wrzesień obchodzony jest w Polsce, jako miesiąc pa-
mięci narodowej. Naszym obywatelskim obowiązkiem 
jest  oddawanie  czci  i  szacunku  tym,  którzy  polegli 
walcząc o naszą wolność oraz pamięć, przekazywana 
przyszłym pokoleniom. Chwała Bohaterom! Część ich 
pamięci!                                              Arkadiusz Watoła                                     
                                                                                       Starosta Będziński

W trakcie remontu wymieniona zostanie nawierzchnia 
sali, instalacja elektryczna i wentylacja oraz przebudo-
wane zostaną pomieszczenia szatni wraz z natryskami 
i pomieszczenia  trenerskie. Ponadto zamontowane zo-
staną  nowe drabinki  gimnastyczne,  bramki materaco-
we, kosze, tablica wyników oraz kotara grodząca z na-
pędem elektrycznym, która podzieli salę na dwa sektory 
i pozwoli na prowadzenie zajęć dwóm drużynom spor-
towym jednocześnie.
 
- Stara nawierzchnia była już mocno zniszczona, a tym 
samym niebezpieczna dla uczniów. Nowa posadzka 
przystosowana do zajęć sportowych będzie posiadała 
elementy amortyzujące, które poprawią bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania. Zamontowany zostanie również 
nowy system wentylacji z możliwością regulacji tem-

peratury nawiewanego powietrza –  wyjaśnia  Marek  
Mrozowski, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego.

  Przedsięwzięcie  realizowane  jest w  ramach  „Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej” Województwa Śląskiego 
w roku 2016. Na mocy Uchwały Rady Powiatu Będziń-
skiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Będzińskie-
go  do  partnerskiej  realizacji  zadania  inwestycyjnego 
w postaci Remontu Sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  i  Technicznych  w  Wojkowicach, 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach, ul. Zrałków 
1 oraz podpisanego z Burmistrzem Miasta Wojkowice 
porozumienia,  za  realizację  zadania  odpowiada Gmi-
na Wojkowice. Zakończenie inwestycji zaplanowano na  
31 października.

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego

NOWA SALA GIMNASTYCZNA 
w Wojkowicach

PRACE NA DROGACH TRWAJĄ
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Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Dzięki  reformie  edukacji  przygoto-
wanej  przez  rząd  Prawa  i  Sprawie-
dliwości,  szóstoklasiści  nie  będą  już 
przystępować  do  ogólnopolskiego  te-
stu, z którym ich poprzednicy musieli 
mierzyć  się  od  2002  roku. Egzaminu 
nie można było nie zdać, a jego wynik 
nie wpływał w żaden sposób na wybór 
gimnazjum.  Dzieci  narażane  były  na 
niepotrzebny  stres,  a  sam  egzamin, 
wedle szacunków MEN, kosztował bu-
dżet państwa około 10 mln zł rocznie. 
Inne  zmiany,  które wprowadzone  zo-
stały w życie wraz z początkiem tego 
roku  szkolnego,  to  zniesienie  obo-

wiązku  szkolnego  dla  sześciolatków, 
likwidacja  tzw.  „godzin  karcianych” 
oraz  realizacja  nowej  podstawy  pro-
gramowej  w  przedszkolach.  Ponadto 
maturzyści otrzymali prawo do wery-
fikacji  liczby  punktów  uzyskanej  na 
egzaminie dojrzałości i odwołania się 
od jego wyniku. Warto również zwró-
cić uwagę na fakt, że usunięte zostało 
restrykcyjne  rozporządzenie  doty-
czące  sklepików  szkolnych.  Obecnie 
uczniowie mogą  zakupić w  nich  pol-
skie drożdżówki, do niedawna jeszcze 
zakazane.
Najważniejsze  zmiany  planowane 

są  jednak  na  kolejny  rok  szkolny. 
Od  września  2017  roku  rozpocznie 
się  stopniowe,  trwające  5  lat,  wyga-
szanie  gimnazjów  oraz  wydłużenie 
nauki  w  szkołach  podstawowych  do 
ośmiu lat, a w liceach do lat czterech. 
W tym czasie ruszą także tzw. szkoły 
branżowe. Będą to nowe, dwustopnio-
we  szkoły  zawodowe,  nastawione  na 
kształcenie  tych specjalistów, których 
poszukują pracodawcy. 
Od  września  2017  r.  zmiany  obejmą 
uczniów IV i VII klasy szkoły podsta-
wowej oraz I klasy szkoły branżowej. 
Oznacza  to,  że  uczniowie,  którzy  we 

wrześniu  tego  roku  pójdą  do VI  klas 
szkoły podstawowej, za rok zamiast do 
I  klasy  gimnazjum  trafią  właśnie  do 
VII klasy szkoły podstawowej. 
Nowelizacja  ustawy  zmieniająca 
strukturę  szkół  ma  zostać  uchwalona 
przez  parlament  do  końca  obecnego 
roku. Tempo prac nie powinno wzbu-
dzać  żadnych  obaw,  ponieważ  rów-
nolegle  przygotowywane  będą  nowe 
podstawy programowe  i odpowiednio 
dostosowane  podręczniki.  Wszyscy 
mamy  bowiem  na  względzie  dobro 
uczniów.  Prawo  i  Sprawiedliwość 
chce,  aby  „Dobra  Zmiana”  zawitała 

do wszystkich polskich szkół. Tak, aby 
młodsi  i  starsi  uczniowie  mogli  od-
krywać swoje talenty i rozwijać pasje, 
otrzymując  przy  tym wsparcie  profe-
sjonalnej  kadry  pedagogicznej,  która 
dzięki  tej  bardzo  korzystnej  reformie 
edukacji,  jak  najlepiej  przygotuje  ich 
do dorosłego życia.  
                                 Waldemar Andzel
                                                        Poseł na Sejm RP

1 września to dzień, w którym wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń ucznio-
wie wracają do szkół, zasiadają w ławkach i słyszą pierwszy dzwonek. Po-
czątek roku szkolnego 2016/2017 był szczególny, ponieważ wraz z nowym 
rozkładem zajęć i obowiązków, ruszył proces stopniowego wprowadzania 
zmian, których od dawna potrzebowała polska szkoła.

„Dobra Zmiana” 
w Polskich Szkołach 

Inauguracja  rozpoczęła  się  od  mszy  świętej 
w parafii  pod wezwaniem św.  Jana Chrzciciela 
w  Będzinie.  Celebrował  ją  ks.  Stanisław  Ko-
zik: - Nowy rok szkolny, to nowe nadzieje, nowy 
rozsądek, edukacyjne i wychowawcze plany 
i oczekiwania. Możemy mnożyć to, co jest nowe 
przed nami. Jednak data 1 września nie zawsze 
jest związana z nadzieją na lepsze… Pamiętamy, 
że 77 lat temu cywilizowany świat nie zdał eg-
zaminu z wolności i miłości. Rozpętał okrutną 
wojnę, która pochłonęła ogromną liczbę ludz-
kich istnień. Nie chcemy, aby taki scenariusz 
kiedykolwiek w historii się powtórzył. Być może 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w znacznej 
mierze zależy to od nas i od tego, co uczynimy 

tutaj i teraz – naszych postaw. Dlatego ten nowy 
rok szkolny pragniemy złożyć w ręce Chrystusa, 
Księcia Pokoju i Mistrza, a przede wszystkim 
w ręce naszego Pana i Boga Zbawiciela. Uczy-
nimy to właśnie poprzez tę rozpoczynającą się 
Eucharystię.
Tuż po mszy na akademię, przeplataną humorem 
i  patosem  zaprosili  do  swej  szkoły  uczniowie 
Zespole  Szkół  Techniczno-Usługowych  w  Bę-
dzinie.
- Mówi się, że uczniowie i nauczyciele, to oso-
by szczególnie uprzywilejowane, i nie chodzi tu 
o wakacje, które notabene dobiegły końca, ale 
w odróżnieniu od innych grup zawodowych, ich 
reprezentanci dwa razy do roku mogą wkraczać 

Dwumiesięczny czas wakacji minął szybko. 1 września uczniowie po przerwie wrócili do szkół. 
Wymiar bardziej uroczysty niż w innych placówkach ponadgimnazjalnych w Powiecie Będziń-
skim miało rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych 
w Będzinie. A to za sprawą Powiatowej inauguracji roku szkolnego.

w nowy rozdział życia. 1 września, to kolejny po 
1 stycznia nowy początek roku –  tymi słowami 
dyrektor  ZSTU  Halina Mieszczanin  powitała 
przybyłych gości i całą społeczność szkolną.
- Widzę młodzież po wakacjach wypoczętą, peł-
ną energii i zapału do nauki… Nie przesadzi-
łem z tym zapałem? – dodał na powitanie mło-
dzieży  Starosta  Będziński Arkadiusz Watoła, 
a uczniowie wybuchnęli  śmiechem, cicho przy-
znając Staroście rację.
- Drodzy uczniowie, szkoła średnia, to miejsce, 
w którym będziecie musieli podjąć decyzje, jeśli 
nie najważniejsze, to bardzo ważne, które zde-
cydują o Waszej dalszej karierze. Nasza wykwa-
lifikowana, profesjonalna kadra pomoże Wam 
w podjęciu tej decyzji. Przekaże Wam całą swoją 
wiedzę i doświadczenie – zapewnił uczniów Sta-
rosta.
Początek roku był także okazją do wręczenia ak-
tów  nadania  stopnia  nauczyciela  mianowanego 
dla  pedagogów,  którzy  zakończyli  kolejny  etap 
na drodze awansu zawodowego. Akty mianowa-

nia  nauczycielką:  Sylwii  Zientarskiej  i  Marcie 
Tarapacz wręczyli naczelnik Wydziału Oświaty 
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Będzinie, 
Renata Zmarzlińska-Kulik  i Starosta Będziński 
Arkadiusz Watoła.
W  Powiatowej  Inauguracji  Roku  Szkolnego 
2016/2017  udział  wzięli:  Poseł  na  Sejm  RP 
Waldemar Andzel,  Senator  RP  Arkadiusz 
Grabowski, Europoseł Jadwigę Wiśniewską re-
prezentował Szymon Gruszka. Obecni byli rów-
nież:  Wicewojewoda  Śląski  Mariusz Trepka, 
Członkowie  Zarządu  Powiatu  Będzińskie-
go:  Radosław Baran,  Marek Mrozowski  
i Włodzimierz Trzcionka,  Radni  Powiatu  
Będzińskiego, Tomasz Dzierżanowski – Sekre-
tarz  Powiatu  Będzińskiego,  dyrektora  Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie repre-
zentował Adam Woś, podinsp. Janusz Dąbrow-
ski  z Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie, 
ks. Stanisław Kozik,  dyrektorzy  szkół  i placó-
wek oświatowych z terenu Powiatu Będzińskiego 
oraz rodzice i uczniowie.                                         (kk)
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7 września władze Powiatu Będzińskiego oraz Parlamentarzyści wzięli udział we mszy świętej 
podsumowującej Diecezjalną Pielgrzymkę Chorych w Czeladzi, którą celebrował sam Ks. Biskup 
– Grzegorz Kaszak. Po mszy Ordynariusz odwiedził wyremontowany Oddział Chirurgii Szpitala 
w Czeladzi. Remont to kolejny krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej Powiatowego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

O działaniach, jakie podejmowane są w obu lecz-
nicach opowiada dyrektor PZ ZOZ, Jacek Kołacz: 
- Pod koniec 2015 roku Zarząd Powiatu Będziń-
skiego zaakceptował propozycje programu zmian 
w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdro-
wotnej,  którego  głównym  założeniem  było  do-
stosowanie  tej działalności medycznej,  jaką pro-
wadzimy w dwóch  szpitalach do potrzeb miesz-
kańców powiatu. Wiadomo było, że od lat szpital 
boryka się z problemami finansowymi i taka sy-
tuacja nie może trwać. Zarząd zdecydował się na 
podjęcie  kroków  zmierzających  do  ograniczenia 
kosztów, optymalizacji pomieszczeń, które posia-
damy w  swoich  zasobach,  jak  i  poczynienie  ta-
kich działań, które nie będą sprawiały pacjentom 
– mieszkańcom Powiatu Będzińskiego kłopotów 
z  uzyskaniem  świadczeń  medycznych.  Zgodnie 
z tym programem jeden ze szpitali – ten czeladzki, 
będzie szpitalem, który będzie pracował w syste-
mie 24-godzinnej gotowości i będą tam skupione 
najważniejsze  oddziały,  które  będą  dyżurować 
całodobowo i w święta. Szpital w Będzinie stał-
by  się  szpitalem  zachowawczym,  gdzie  pacjenci 
mieliby  planowane  przyjęcia,  uzgodnione wcze-
śniej i placówka nie musiałaby być w 24-godzin-
nej gotowości. Zgodnie z programem – wszystkie 
te  oddziały  jak:  chirurgia,  interna  i  ginekologia 
z  położnictwem  i  noworodkami  mają  być  prze-
mieszczone do szpitala w Czeladzi. Z kolei z Cze-
ladzi  do  Będzina  przemieszczone  będą:  oddział 
paliatywny – który już funkcjonuje w Będzinie od 
lipca, w najbliższym czasie przeniesiony zostanie 
również  oddział  rehabilitacyjny  z  dużym  zaple-
czem  rehabilitacyjnym dla pacjentów. Po opusz-
czeniu pomieszczeń oddziału wewnętrznego, bę-
dzie możliwe przeniesienie w to miejsce zakładu 
pielęgnacyjno-opiekuńczego.  Myślimy  również, 
by w Będzinie ulokować poradnię przyszpitalną, 
diagnostykę,  a  może  uda  się  również  stworzyć 
tam oddział geriatryczny. Takie są założenia pro-
gramu  naprawczego,  który  był  prezentowany  na 
sesji Rady Miasta w Będzinie oraz na wielu po-
siedzeniach Rady Społecznej PZ ZOZ-u. Anali-
zując dalej to, co udało się zrobić można podkre-
ślić, że chirurgia od 27 sierpnia działa w budynku 
szpitala w Czeladzi. Warto również żauważyć, że 
połączyliśmy dwie funkcjonujące apteki w jedną, 
co  przełoży  się wymiernie  na wynik  finansowy 
jednostki  i  pozwoli  średniorocznie  zaoszczędzić 
ok. 120 tys. zł.
Katarzyna Kieras: - Jakie jeszcze oszczędności 
przyniosą te zmiany?
Jacek Kołacz:  -  Z  kosztów,  które  analizujemy 
na bieżąco wynika, że sam transport chorych ze 
szpitala w Będzinie  do Czeladzi  np.  na  badania 
TK, na konsultacje psychiatryczne, neurologiczne 

czy ortopedycznie, kosztuje rocznie ok. 400 tys. zł 
rocznie.  Zmiana  lokalizacji  oddziałów wyelimi-
nuje te koszty i mamy znaczną oszczędność. Poza 
tym  zgrupowanie  oddziałów  w  jednym miejscu 
i  pacjentów,  którzy  potrzebują  różnych  specjal-
ności w jednym szpitalu czeladzkim, gdzie mamy 

dostępnego całodobowo: ortopedę, psychiatrę, la-
ryngologia, internistę, neurologa, anestezjologów, 
pediatrę  i  w  przyszłości  ginekologa  -  umożliwi 
pełną diagnostykę oraz zapewni szeroki wachlarz 
konsultacyjny dla pacjentów, którzy się tam znaj-
dą. Te korzyści nakierowane są przede wszystkim 
na pacjenta i jego dostępność do usług. To pacjent 
ma uzyskać pełny zakres pomocy medycznej – ta-
kie są główne założenia.
Kobiety nie chcą tu rodzić
- Największym  problemem  staje  się  dla  nas  od-
dział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy, 
ponieważ obłożenie  i wykorzystanie  łóżek, przy 
tej  ilości  porodów  jest  na  tak  niskim  poziomie, 
że zagraża to istnieniu tego oddziału, a także po-
woduje  zadłużanie  się  szpitala.  Do  pierwszego 
tygodnia września urodziło się w naszym szpitalu 
190 dzieci. To daje średniorocznie ok. 260 malu-
chów, nie wystarcza to nawet na pokrycia połowy 
wynagrodzenia personelu, który tam pracuje. Dla 
przykładu:  jeśli  wpływ  z  porodów  na  oddziale 
noworodkowym wynosi  średnio miesięcznie  ok. 
49  tys.  zł  a koszty osobowe  to ok. 90  tys.  zł,  to 
nie wystarcza to na pokrycie nawet płac. By od-
dział noworodkowy mógł się bilansować powinno 
się rodzić ok. 700 dzieci rocznie. My mamy teraz 
miesięcznie ok. 20 porodów. Liczba porodów mu-
siałaby  się  zwiększyć  około  trzykrotnie.  Byłaby 

SZPITAL jak pacjent, którego trzeba URATOWAĆ

Finalny  etap  inwestycji  rozpoczął  się 
w  czerwcu  2015  roku  i  był  przedsię-
wzięciem niezwykle trudnym do prze-
prowadzenia,  bowiem  prace  wykony-
wane były w okresie wakacyjnym, gdy 
podopiecznych nie było w placówce.
A przecież Dom Dziecka  funkcjonuje 
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygo-
dniu. Nie obyło się bez problemów, ale 
finalny efekt zapiera dech w piersiach. 
Ściany  zostały  ocieplone,  budynek  

ma nową elewację, wodę podgrzewają 
solary,  nowa  jest  też  kotłownia,  itp. 
Inwestycja pochłonęła 863.618,50zł, na 
co składają się: wykonanie dokumenta-
cji, nadzory inwestorskie, audyty oraz 
prace budowlane. Te ostatnie, zgodnie 
z  zawartą  umową  z  firmą HUNGER-
-BUD Sp.  z  o.o.,  kosztowały  800.000 
zł. Dzięki  staraniom Powiatu Będziń-
skiego zadanie zostało dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w  Katowicach  w  wysokości 
71.143zł  (dotacja)  oraz  570.777,45  zł 

(zgodnie  z  umowami  w  sprawie  czę-
ściowego warunkowego umorzenia po-
życzek przez WFOŚiGW).
Na  wszystkich  przybyłych  inwestycja 
zrobiła  ogromne  wrażenie.  Zobaczyć 
jak  po  termomodernizacji  wygląda 
placówka  przyjechali:  Poseł  na  Sejm 
RP  Waldemar Andzel,  Senator  RP  
Arkadiusz Grabowski,  Starosta  Bę-
dziński Arkadiusz Watoła, Członko-
wie  Zarządu  Powiatu  Będzińskiego: 
Radosław Baran i Marek Mrozowski. 
 Obecni byli również urzędnicy z Wy-
działu  Inwestycji, Rozwoju  i Nadzoru 
Właścicielskiego  Starostwa  Powiato-
wego oraz pracownicy Domu Dziecka.                           
                                    Katarzyna Kieras

Dom Dziecka w nowej odsłonie
dok. ze str. 1

to  liczba dająca możliwość utrzymania oddzia-
łu bez generowania długu. W tej chwili oddział 
położniczo-ginekologiczny  i  noworodkowy 
średniorocznie  generują  stratę  na  poziomie  1,6 
mln zł. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia będzie 
kontraktował  tylko  oddziały,  które  będą miały 
ponad 450 urodzeń, to nasz najpewniej nie uzy-
ska  kontraktu  na  te  świadczenia.  Analizujemy 
w tej chwili średnie wykorzystanie łóżek na tych 
oddziałach i zastanawiamy się nad możliwością 
zawieszenia tej działalności na pół roku, a prze-
nieść chcemy jedynie oddział ginekologiczny do 
Czeladzi.  Takie  kroki  podejmiemy  w  najbliż-

szym czasie – wyjaśnia dyrektor Kołacz.
K. Kieras: - Co jeszcze udało się do tej pory 
zrobić w celu obniżenia kosztów?
Jacek Kołacz: - Zrealizowaliśmy już kilka punk-
tów planu, który pozwoli ograniczyć koszty. Po 
połączeniu laboratoriów, wyłączyliśmy pracow-
nię  mikrobiologiczną.  Kupiliśmy  tę  usługę  na 
zewnątrz – pozwoli to na zaoszczędzenie w ska-
li  roku 160  tys. zł. Po połączeniu  laboratoriów, 
gdy wszystkie  wymienione  oddziały  przeniosą 
się do Czeladzi – również ta część laboratorium 
będzińskiego przeniesiona zostanie do Czeladzi 
– będzie działać tylko jedno laboratorium. Kosz-
ty z tytułu działalności w jednym miejscu będą 
zdecydowanie  mniejsze  i  to  przyniesie  kolejne 
ok. 300 tys. zł oszczędności. Te wszystkie dzia-
łania mają na celu próbę zbilansowania szpitala, 
by szpital nie generował kolejnych strat, ponie-
waż powiatu nie będzie stać na ich pokrywanie 
w kolejnych latach.
Sytuacja z pielęgniarkami stabilna
- Panie pielęgniarki w lipcu i w sierpniu złożyły 
wypowiedzenia, było ich łącznie 15. Panie szu-
kają  lepszej  płacy.  Średnia  płaca  pielęgniarki 
na podstawie 7 miesięcy 2016  toku wynika, że 
z  grupy  300  pielęgniarek  i  położnych  zatrud-
nionych  w  tym  zakładzie:  250  zarabia  brutto 
między 3 a 4  tys. zł, oprócz  tego panie dostają 

dodatek ministerialny, który wynosi średnio na 
etat  400zł  ze  wszystkimi  pochodnymi,  z  tego 
panie teraz dostają 233zł „na rękę”. Od września 
wszystkie  pielęgniarki  dostawać  będą  zgodnie 
z ustawą kolejne 400zł. Jednocześnie panie, po-
nieważ są w sporze z dyrekcją, zażądały podwy-
żek płacowych. Pierwsze żądania to były 600zł 
do grupy, później 500, następnie 300. Dyrekcja 
zaproponowała 100zł, panie odmówiły, zagrozi-
ły  strajkiem.  Ostatecznie  porozumienie  zakoń-
czyło  się  dopłatą  130zł  do  grupy. Grupy w PZ 
ZOZ Będzin  kształtują  się  na  poziomie:  pielę-
gniarka 1 grupy uzyska 2 tys. zł, kolejna grupa 
2100zł – grupa zasadnicza oraz pochodne i do-
datki np. za pracę w uciążliwym oddziale, za spe-
cjalizację, za studia – dodaje dyrektor PZ ZOZ. 
Chirurgia – zmiana na lepsze
- Każda zmiana lokalizacji oddziału, nawet jeśli 
zmiany dokonujemy w ramach jednej jednostki, 
to  pomieszczenia,  do  których  przenosimy  od-
dział muszą  już spełniać wszystkie wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
Nie ma możliwości, by były w tej chwili odstęp-
stwa,  ponieważ NFZ  przed  uruchomieniem  tej 
działalności przeprowadza szczegółową kontro-
lę  i  sprawdza, czy spełniamy wszystkie wyma-
gania,  dlatego np.  koszt  adaptacji  pomieszczeń 
jest dużo wyższy niż początkowo zakładaliśmy. 
W międzyczasie  zmieniła  się  ustawa  oraz  roz-
porządzenie  ministra.  Przenosząc  w  ramach 
jednego  zakładu  (jak  to  jest  w  przypadku  PZ 
ZOZ-u)  oddział  paliatywny  –  wydaje  się  w  to 
samo  miejsce,  czy  remontując  oddział  chirur-
gii  musieliśmy  dostosować  pomieszczenia  do 
wymagań  i  ponieść  pewne  nakłady  finansowe. 
Wszystko z korzyścią dla pacjenta. To dla nich 
poprawiamy warunki,  to  im ma  być wygodnie 
i zgodnie z wymaganiami, tym samym bezpiecz-
nie i bardziej komfortowo. Daje to zupełnie inne 
odczucie psychiczne, gdy zapewnione jest to, co 
powinno być zapewnione. 
Zmiany  nastąpiły  też  w  sprzęcie.  Musieliśmy 
dokupić  np.  koncentratory  tlenu  dla  chirurgii. 
Wiadomo – wyposażenie, urządzenie tej nowo-
czesnej sali pooperacyjnej, gdzie mamy nadzór 
24-godzinny.  To  też  wymagało  doposażenia, 
choćby  w  tak  prozaiczne  rzeczy  jak  meble, 
mamy nową ladę, gdzie mieszczą się kardiomo-
nitory, gdzie pielęgniarki mają możliwość odno-
towywania  w  dokumentacji  medycznej  zmian 
w  obserwacji  pacjenta.  Pomieszczenia  wyma-
gały  doposażenia.  Sala  operacyjna  wymagała 
doposażenia w nowe oświetlenie. Są nowe pom-
py infuzyjne. I wiele, wiele  innych. To pociąga 
za  sobą  konieczność  poniesienia  wydatków. 
Wszystko  z myślą  o  pacjencie  –  podsumowuje 
dyrektor J. Kołacz. 
Jest  również  szansa  na  to,  że  po  przeniesieniu 
części  oddziałów  ze  szpitala  w  Będzinie  do 
Czeladzi, w będzińskiej lecznicy funkcjonować 
będzie  punkt  udzielania  nocnej  i  świątecznej 
opieki zdrowotnej.                    Katarzyna Kieras
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Dożynki,  to  bardzo ważna  polska  tradycja,  która  przypo-
mina  o  wysiłku  i  trudzie,  wynikającym  z  wytężonej,  co-
dziennej pracy na roli. Ta praca sprawia, że dary natury za-
mieniają się w pokarm powszedni. Za pokarm i tegoroczne 
plony, wspólnie z rolnikami i ich rodzinami dziękowaliśmy 
podczas Dożynek w Gminie Psary w niedzielę 4 września. 
Na obchodach gminnego święta plonów obecni byli m.in.: 
Poseł na Sejm Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz 
Grabowski, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Człon-
kowie  Zarządu  Powiatu  Będzińskiego:  Radosław Baran 
oraz Włodzimierz Trzcionka.
- Drodzy Gospodarze, Szanowni Goście, jest mi niezmiernie 
miło, że mogę tu z Państwem dzisiaj być, że dzięki uprzej-
mości Wójta Tomasza Sadłonia mogę razem z Państwem 
czcić, tę najpiękniejszą polską tradycję, jaką jest dzisiejsze 
święto plonów. Nie wiem, czym karmicie tę polską ziemię, 
że rodzi tak wspaniałe owoce, które są doceniane nie tylko 
w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Jak to 
miło widzieć tę małą biało-czerwoną na naszym produkcie 
i mówić: dobre, bo polskie. Kończąc, pragnę życzyć Rol-
nikom, Gospodarzom i ich Rodzinom wszystkiego dobrego, 
dużo zdrowia, abyśmy mogli być z Was jak najdłużej dumni 
– zwrócił się do uczestników dożynek Arkadiusz Watoła, 
Starosta  Powiatu  Będzińskiego,  po  otrzymaniu  od  Wójta 
Gminy Psary pięknego dożynkowego wieńca.
Po oficjalnej części sceną zawładnęli mieszkańcy, w pierw-
szej kolejności ci młodsi, po nich talenty wokalne prezento-
wały zespoły śpiewacze. Wieczorem dla uczestników Doży-
nek zagrał Stachursky.                                                                            (kk)

W  sobotnie  popołudnie  27  sierpnia  bło-
nia  ruin  Zamku  Biskupów  Krakowskich 
w  Sławkowie  i  ulice  doń  prowadzące  za-
mieniły się w kolorowy Jarmark Jakubowy. 
Na  stoiskach  lokalni  rękodzielnicy  sprze-
dawali  swoje  wyroby.  Dla  najmłodszych 
były  animacje,  warsztaty  kowalskie,  zie-
larskie, a  także wiele  innych. Sporo emo-

cji wzbudziły walki  rycerskie w wykona-
niu  Bractwa  Rycerskiego  Zamku  Będzin. 
Na  jarmark  przybył  Starosta  Będziński  
Arkadiusz Watoła,  któremu  towarzyszył 
Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel Była 
to dobra okazja do rozmowy ze sławkowia-
nami o ich codziennych problemach.                          
                                                                                              (kk) 

Uroczystości dożynkowe w Targoszycach w Gmi-
nie Mierzęcice rozpoczęły się mszą świętą dzięk-
czynną za zebrane plony, którą celebrował Janusz 
Rakoczy  -  ks.  proboszcz  parafii  pod wezwaniem 
św. Mikołaja.  Obrzęd  dożynowy  przedstawił  ze-

spół śpiewaczy „Mierzęcanki”. W częsci artystycz-
nej  nie  mogło  zabraknąć  prezentacji  wokalnych 
zespołów  śpiewaczych  i  kapel.  Z  mieszkańcami 
Gminy Mierzęcice  świętował  Starosta  Będziński 
Arkadiusz Watoła.                                                 (kk)

Święto Plonów 
w Gminie Psary

Zgodnie ze staropolskim obyczajem Rolnicy z Gminy Psary dziękowali w niedzielę 4 września Bogu za ze-
brane plony. Podczas Dożynek nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego dzielenia się chlebem, po-
wstałym z tegorocznych ziaren. Na scenie, wokół której poustawiane były dożynkowe wieńce, prezento-
wali swe talenty wokalno-taneczne mieszkańcy. Ludowa nuta przypominała o charakterze uroczystości.

Dożynki w Targoszycach

Sławkowski Jarmark Jakubowy
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Temat pikniku był niezwykle istotny – zwrócenie uwagi na to, jak ważne 
jest  bezpieczeństwo w  drodze  do  i  ze  szkoły.  I  tu  na wysokości  zada-
nia stanęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, którzy 
nie tylko prezentowali najmłodszym mieszkańcom policyjne samochody 
i motocykle, przykładowe walki oraz wręczali mandaty uśmiechu, plany 
lekcji i odblaski. O tym, jak należy zachować się i jaką postawę przyjąć, 
gdy atakuje pies pokazał policjant z KMP w Sosnowcu, który na piknik 
przyjechał wraz z czworonożnym stróżem prawa. Ogromną  frajdą było 
zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia na policyjnym motocyklu. Na sto-
isku obok załoga Powiatowego Młodzieżowego Dom Kultury stroiła buź-
ki dzieciaków przeróżnymi malowidłami. Spragnionym i głodnym przy-
smaki  serwowało  Stowarzyszenie  Przyjaciół Miasta  i  Gminy  Siewierz 
oraz Stowarzyszenie Art-Eco Plus. Był żurek, bigos, pieczonki, ogórki, 
smalec i różne rodzaje ciast. Dla ochłody były lody i zimne napoje. Nie 
mogło zabraknąć waty cukrowej, popcornu. Wszelkie kalorie można było 
łatwo spalić na dmuchańcach lub podejmując trudu nauki chodzenia na 
szczudłach. Rodzice lub dziadkowie mogli wykonać badania w namiocie 
medycznym. Seniorzy mogli wpisać się do programu AS – Aktywny Se-
nior.  Przed publicznością  zaprezentowali  się: Zespół Siewierzanie  oraz 
młodzi mieszkańcy powiatu.
W pikniku udział wzięli: Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Czło-
nek Zarządu Powiatu Będzińskiego Marek Mrozowski, radni powiatowi 
oraz Sekretarz Powiatu – Tomasz Dzierżanowski, który zachęcał najmł-
doszych do zapisania się na Uniwersytet Dziecięcy w Siewierzu.          (kk)

BY DROGA DO SZKOŁY BYŁA 
BEZPIECZNADoświadczenia chemiczne, pokaz z psem policyjnym, malowanie twa-

rzy, terenowa gra Wszędobyl, dmuchańce i stoisko pełne smakołyków. 
Wszystkiemu towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Tak w  dwóch 
zdaniach opisać można niektóre z atrakcji Pikniku Rodzinnego, który od-
był się w niedzielę 11 września na terenie Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II w Siewierzu. 
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Projekt  realizowany  był  przez  Seniorów  ze 
Stowarzyszenia  już  od  czerwca,  teraz  docze-
kał się swojego kolorowego i radosnego finału. 
Przybyli pod Starostwo goście zaskoczyli prze-
chodniów  swoimi  przebraniami  –  Seniorzy 
przywdziali  stroje  charakterystyczne  dla  na-
rodowości całego świata, a następnie utworzy-
li  barwną paradę. Pojawili  się na niej między 
innymi  dystyngowana  królowa Anglii,  piękna 
Kleopatra  rodem  znad  Nilu,  smakosze  piwa 
prosto z Oktoberfestu, uczestniczka karnawału 
w Rio de Janeiro, czy gorąca tancerka flamen-
co z równie gorącej Hiszpanii.

Centralnym  punktem  wtorkowej  zabawy,  jak 
i całej akcji, była  jednak aktywność ruchowa. 
Seniorzy  tańczyli,  ćwiczyli  i  całymi drużyna-
mi rywalizowali w zespołowych grach: w bule, 
disc golfa oraz w rzutki. Na najlepszych czeka-
ły dyplomy i drobne upominki.
W zakończeniu projektu wziął udział również 

Starosta Będziński Arkadiusz Watoła. Wyra-
ził  uznanie dla Seniorów za  ich  radość  życia, 
energię  i  aktywność,  którymi  zarażają  całą 
społeczność lokalną.
Warto zaznaczyć, że Powiat Będziński wsparł 
realizację  zadania  „Ruszamy  Powiat  z  kana-
py!”  poprzez  dotację  ze  środków  na  realiza-
cję  zadań  publicznych  w  zakresie  wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej.                
                                                      Paulina Nobis

We wtorek 30 sierpnia zakończyła się wakacyjna akcja „Ruszamy Powiat z kanapy!” zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior. Tłum wielobarwnych postaci 
pojawił się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 
6, by wspólnie śpiewać, tańczyć i zachęcać wszystkich do aktywności ruchowej i radości 
życia. Swoją pozytywną postawą z pewnością mogą zawstydzić niejednego młodego!

Ruszyli Powiat z kanapy
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Wszystko  zaczęło  się  stosunkowo  niedawno.  Dzięki 
pasjonatom  najnowszej  historii  Polski  z  Klubu  Gazety 
Polskiej Będzin II, którzy podjęli się stworzenia Szlaku 
Żołnierzy Niezłomnych w Będzinie, na początku 2015r. 
dowiedzieliśmy  się,  że  jedynym  do  tej  pory  zidentyfi-
kowanym  w  Będzinie  grobem  Żołnierza  Niezłomnego 
z imieniem i nazwiskiem jest grób Józef Pawlika (lat 23), 
żołnierza Armii Krajowej  i Narodowych Sił Zbrojnych, 
rozstrzelanego w Będzinie dniu 7 maja 1946 r. wyrokiem 
Wojskowego  Sądu  Dowództwa  Okręgu  Wojskowego 
w Katowicach. Józef Pawlik został pochowany na terenie 
cmentarza Parafii Świętej Trójcy w Będzinie w kwaterze 
23, w grobie nr 23278. Nagrobek miał swoje lata i mó-
wiąc kolokwialnie był mało reprezentacyjny.

Do tej pory niewiele wiedzieliśmy o postaci  Józefa Paw-
lika, ale to się zmieniło dzięki dalszym poszukiwaniom 
członków Klubu. Ustalili oni szereg faktów dotyczących 
Józefa Pawlika. Oto niektóre z nich. 

Od  pana Marka  Łyszczarza,  zarządcy  cmentarza  para-
fialnego, uzyskano  informację,  że brat zamordowanego 
Józefa  Pawlika  –  Tadeusz,  był  tą  osobą,  która  poinfor-
mowała  zarząd  cmentarza  o  istnieniu  jego  grobu.  „To 
również  on,  wykonał  tabliczkę  upamiętniającą  przyna-
leżność brata do oddziałów AK i NSZ” – powiedział za-
rządca cmentarza. 

Według wyroku Sądu z dnia 28 lutego 1946 r. Józef Paw-
lik w  czasie  II wojny  był  żołnierzem NSZ, w  czerwcu 
1945  r.  przystąpił  do grupy  zbrojnej  (określonej w wy-
roku jako oddział NSZ), działającej na terenie powiatów 
katowickiego, olkuskiego, będzińskiego i oświęcimskie-
go. Uczestniczył w akcjach zbrojnych, m.in. na posterun-
ki MO. Zatrzymany 24 lipca 1945 r. Wraz z Pawlikiem na 
karę śmierci skazani zostali Edmund Kasprzyk, Włady-
sław Januszewski, Jan Rdest, Antoni Sękowski. 

W czasie egzekucji Józefa Pawlika wyrok od-
czytał  Prokurator  Rejonowy  w  Katowicach 
kpt. Stefan Pierowski. Pluton egzekucyjny do-
wodzony był przez st. sierż. podchorążego Mie-
czysława Nabrdalika. W tych ostatnich chwilach 
życia byli przy Józefie Pawliku, zanim komuni-
ści dokonali egzekucji, ksiądz Marian Ratuszny 
oraz  lekarz  więzienny  dr.  med.  Roman  Jurkow. 
Szefem MiPUBP w Będzinie był Mark Finkien-
berg vel Marek Fink vel Witold Jóźwicki. Jednym 
z funkcjonariuszy był Henryk Mendelbaum.

Wyrokiem  Sądu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  
5 kwietnia 1993 r. uznano, iż przypisany skazanemu 
Józefowi Pawlikowi czyn był związany z prowadzoną 
przez niego działalnością na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, wobec  czego  należy  on  do  kate-
gorii działań, o których traktuje art. I ustęp 1 ustawy 
z  dnia  23.02.1991  r.  o  uznaniu  za  nieważne  orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego / Dz. U. 
Nr 34 poz.149/. Mając na uwadze powyższe Sąd Woje-
wódzki stwierdził nieważność wyroku.

Członkowie Klubu Gazety Polskiej Będzin II podjęli 
się również trudnego zadania, godnego upamiętnie-
nia  miejsca  pochówku  Józefa  Pawlika.  Na  swojej 
drodze  napotkali  przychylność,  takich  instytucji, 
jak  Śląski  Urząd Wojewódzki  oraz Wojewódzki 
Komitet  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa 
w  Katowicach,  którego  przewodniczącym  jest 
Mariusz  Trepka  –  II  Wicewojewoda  Śląski. 
Jemu  należą  się  szczególne  podziękowania. 
Pomogła  też  Rada  Pamięci Walk  i Męczeń-
stwa, która w większości sfinansowała nowy 
nagrobek. I w końcu udało się!

                                                                      Piotr Dudała

Homilię nawiązującą do niedzielnej Ewangelii  (Łk 14,25-33) wygłosił 
proboszcz parafii ks. dr Włodzimierz Skoczny. 
- Od Inki, niespełna 18-letniej dziewczyny w chwili śmierci, możemy 
i dzisiaj uczyć się patriotyzmu i zachowywać się tak, „jak trzeba”. Inka 
swoim życiem napisała najpiękniejszy komentarz do dzisiejszej Ewange-
lii. Ksiądz Skoczny przypomniał, że gdy „Inka” jako młoda dziewczyna 
trafiła do oddziału Armii Krajowej, to opatrywała nie tylko tych, którzy 
byli w jej oddziale, ale również rannych UB-owców. Gdy w wyniku kotła, 
który zorganizowali w Gdańsku wpadła w ręce UB-owców zaczęły się 
okrutne przesłuchania, w których użyte zostały wszystkie środki poni-
żenia, aby tylko zaczęła mówić i wydała kolegów... Była konsekwentna 
i twarda, nie uległa! W ostatnim grypsie, który wysłała przed śmiercią, 
padły słowa, które powinny ciągle brzmieć nam w uszach: „Powiedźcie 
babci - zachowałam się jak trzeba”. Zachować się jak trzeba. A jak trze-
ba? A no tak się trzeba zachować, żeby nawet w sytuacji nienawiści nie 
zrezygnować z miłości – powiedział ks. W. Skoczny.

W Eucharystii wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, 
Senator Arkadiusz Grabowski, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Drożdżowski, radni powiatu, 
młodzież szkolna, członkowie Klubu Gazety Polskiej Będzin II, Świa-
towego Stowarzyszenia Żołnierzy AK oraz licznie przybyli mieszkańcy 
Będzina.                                                                                                                Piotr Dudała

Przywracają pamięć o Żołnierzach 
NiezłomnychKilka dni temu lotem błyskawicy dotarła do nas wiadomość, że Żołnierz Niezłomny - Józef Pawlik ps. Jerzy ma nowy 

grobowiec na Cmentarzu Parafii Świętej Trójcy w Będzinie, gdzie do tej pory spoczywają jego doczesne szczątki! Zamor-
dowany przez komunistycznych zbrodniarzy z UB w Będzinie - Józef Pawlik, żołnierz AK i NSZ walczący o wolności i su-
werenność Polski, dzięki funduszom z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewody Śląskiego, ma w końcu 
grób na jaki zasłużył. Realizacji zadania podjęła się gmina Będzin. Zacznijmy jednak od początku…

Ku czci Danuty Siedzikówny „INKI”
W niedzielę, 4 września w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Będzinie odprawiona została msza św. dla uczczenia pamięci 
Danuty Siedzikówny „Inki”. Inicjatorem uroczystości był Starosta Bę-
dziński Arkadiusz Watoła.
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Na Placu 3 Maja w Będzinie stawiły się drużyny 
zuchów, harcerzy wraz z drużynowymi. Wszyscy 
wspólnie  uczcili  pamięć  tych,  którzy w  1944  r. 
stanęli do nierównej walki z niemieckim okupan-
tem.  Wśród  walczących  Powstańców  ogromną 
rolę  odegrały  harcerskie  bataliony  jak  „Zośka”, 
„Parasol”,  „Wigry”  czy  „Gustaw”.  Przybyli  na 
uroczystość będzinianie otrzymali biało-czerwo-
ną  opaskę  na  ramię  oraz  powstańczy  śpiewnik. 
Następnie zuchy, harcerze i wszyscy zgromadze-

ni na Placu goście wspólnie śpiewali powstańcze 
pieśni. Uroczystość była też okazją dla krótkiego 
przybliżenia  historii  Powstania  Warszawskiego. 
Całość zwieńczyła tradycyjna harcerska iskierka. 
Wydarzenia,  takie  jak  to,  pokazują,  jak  ważna 
dla Polaków jest historia naszego kraju, a pamięć 
o Powstaniu Warszawskim jest pielęgnowana nie 
tylko wśród mieszkańców stolicy.                        
                                                          Paulina Nobis

II Wojna Światowa rozpoczęła się bom-
bardowaniem Wielunia  i  ostrzałem We-
sterplatte  z  pancernika  Schleswig-Hol-
stein o godzinie 4:45. Losy wojny obron-
nej w 1939 zostały przypieczętowane 17 
września,  gdy  ZSRR  dokonało  agresji 
na wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej. 
Pamiętając  o  wydarzeniach  sprzed  77 
lat,  pod  Pomnikiem  przypominającym 
stacjonowanie w Będzinie 11. Pułku Pie-
choty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej oraz 
ich  udziału w wojnach  z  1920  i  1939  r. 
przy ul. Sienkiewicza delegacja Powiatu 
Będzińskiego złożyła kwiaty. 
Staroście Będzińskiemu, Arkadiuszowi 
Watole w tej ważnej chwili towarzyszyli: 
Członkowie Zarządu Powiatu: Radosław 
Baran, Marek Mrozowski, Włodzi-
mierz Trzcionka oraz Sekretarz Powia-
tu Tomasz Dzierżanowski.                                       
                                              Piotr Dudała

Święto  Wojska  Polskiego  zostało  ustanowione  w  dzień  rocznicy  zwycięskiej  bitwy 
Warszawskiej z 1920, stoczonej podczas wojny polsko–bolszewickiej. Wojsko Polskie 
od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, 
nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód 
i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego 
ramienia. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników 
integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego 
przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospoli-
tej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Będziński Arkadiusz Watoła, Zarząd Powiatu 
Będzińskiego, Radni Powiatowi. Obecni byli również przedstawiciele miasta Będzina, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji pozarządowych, uczniowie i na-
uczyciele  oraz  harcerze  z Hufca  Ziemi  Będzińskiej  oraz  strzelcy  z  Jednostki  Strze-
leckiej 2037 Sosnowiec. Dowódcą Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego był 
Oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie  –  kapitan 
Jacek Łukasik.
Podczas  uroczystości  odczytany  został  rozkaz  Józefa  Piłsudskiego  „Na  zakończenie 
wojny” wydany 18 października 1920. Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyły dele-
gacje: Zarządu Powiatu Będzińskiego, Rady Powiatu Będzińskiego, Towarzystwa Przy-
jaciół Będzina, służb mundurowych oraz harcerzy.                                                 (red)

- Dziękuję za pomoc w organizacji Święta Wojska Pol-
skiego, które w tym roku miało miejsce w Dąbrowie 
Górniczej. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzi-
nie administruje na terenie czterech dużych miast: Bę-
dzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Zawiercia. Co 
roku staram się organizować Święto Wojska Polskiego 
w innym mieście, tak by kreować pozytywny wizerunek 
na zewnątrz. Święto Wojska Polskiego jest dla nas nie-
zwykle ważnym wydarzeniem, można śmiało stwier-
dzić, że najważniejszym. Bez pomocy państwa, bez 
życzliwości osób, które szanują wojsko i hasła takie, 
jak Bóg Honor Ojczyzna nie są im obce, nie mógłbym 
zorganizować uroczystości na tak wysokim poziomie. 
Staram się, by obchody Święta Wojska Polskiego były 
połączone z jakimś lokalnym wydarzeniem. W ubie-

głym roku było 100-lecie Zawiercia i tam organizo-
waliśmy ŚWP, w tym roku było 100-lecie Dąbrowy 
Górniczej, w przyszłym roku będziemy obchodzić 
150 lat Powiatu Będzińskiego, dlatego już dziś proszę 
o pomoc w tym zakresie. 
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, szczególnie chciałbym 
podziękować Staroście Będzińskiemu i wyróżnić go 
pamiątkowym ryngrafem. Wszystkiego dobrego panie 
Starosto. Dziękuję również Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Będzińskiego  –  zwrócił  się  do  obecnych  na 
sesji ppłk Zbigniew Kopa,  przekazując na  ręce Sta-
rosty Arkadiusza Watoły  i Przewodniczącego Rady 
– Mateusza Drożdżowskiego pamiątkowe ryngraf.
                                                                                 (kk)

Święto Wojska Polskiego 
w Powiecie Będzińskim

15 sierpnia miały miejsce uroczystości Święta Wojska Polskiego. Pod pomnikiem  
11. Pułku Piechoty i  23. Pułku Artylerii Lekkiej, przy ul. Sienkiewicza w Będzinie 
zgromadzili się Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, by podziękować żołnierzom za 
ofiarną służbę Ojczyźnie. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Dą-
browy Górniczej, pod batutą Ireneusza Dustera.

Powstanie Warszawskie – pamiętamy!
1 sierpnia Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego zorganizo-
wał uroczystość upamiętniającą 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Dobra współpraca WKU i Powiatu

77. rocznica wybuchu 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Na 1 września 2016 r., przypadła 77. 
rocznica napaści III Rzeszy na Polskę, 
która dała początek jednemu z  naj-
tragiczniejszych konfliktów zbrojnych 
w dziejach ludzkości. 

Pamiątkowy ryngraf za pomoc 
w organizacji Święta Wojska Pol-
skiego przekazał na ręce Starosty 
Będzińskiego Arkadiusza Watoły - 
Wojskowy Komendant Uzupełnień 
ppłk Zbigniew Kopa. Komendant 
pamiątkowy ryngraf złożył także 
na ręce Przewodniczącego Rady 
Powiatu – Mateusza Drożdżow-
skiego. Ten miły gest miał miejsce 
podczas XXI sesji Rady Powiatu 
Będzińskiego, która odbyła się 
w czwartek, 25 sierpnia.
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prezesa MPWiK  Pana Rafała  Pietrzyka,  który 
w  roku  2015  osiągnął  dochód  220.125,23 zł 
(z oświadczenia majątkowego). Dochód tego sa-
mego prezesa w roku 2011 wyniósł 158.588,50 
zł (z oświadczenia majątkowego). 

Podejrzewamy  też,  że  są  niepotrzebnie  utwo-
rzone stanowiska doradców, dyrektorów, pełno-
mocników itp., za które całkowicie niepotrzeb-
nie płaci konsument wody w Będzinie.
Wnosimy, więc o kontrolę zasadności podwyż-
szania  cen  wody,  ze  szczegółowym  uwzględ-
nieniem kosztów osobowych  i  podjęcie  innych 
działań  w  stosunku  do  przedsiębiorcy  w  celu 
pomocy konsumentom obniżenia cen za dostar-
czaną wodę i odbierane ścieki w Będzinie. 

                                                                    Mieszkańcy Będzina 

                                           (dane do wiadomości redakcji)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
odpowiada.

Rynek wodociągowo–kanalizacyjny  jest  szcze-
gólny, ponieważ działa w warunkach monopo-
lu  czyli  dominacji.  Powyższe może  prowadzić 
min. do wymuszenia na kontrahentach (konsu-
mentach) określonej ceny za usługę, którą mu-
szą przyjąć, ponieważ nie mają alternatywnego 
zaopatrzenia. Prowadzić to może do nadużyciu 
pozycji dominującej wtedy, gdy narzucane przez 
przedsiębiorcę warunki są nieuczciwe. Przepisy 
prawa  nie  dają  jednoznacznej  odpowiedzi  na 
pytanie,  jakie warunki  należy  uznać  za  uczci-
we,  a  jakie  za  nieuczciwe. Należy wobec  tego 
sięgnąć  do  orzecznictwa  i  poglądów doktryny. 
Pojęcie  ceny  nieuczciwej  jest  interpretowane 
bardzo szeroko. Zalicza się do tej kategorii ceny 
ustalone w sposób sprzeczny z przepisami pra-

wa, ceny pobierane bez podstawy prawnej, ceny 
sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi.
Przedsiębiorca mający na rynku pozycję domi-
nującą  powinien  postępować  bardzo  ostrożnie 
i analizować własne działania pod kątem poten-
cjalnego nadużycia swej pozycji.

W przypadku opłat za dostarczanie wody i od-
biór ścieków funkcję regulatora pełni w pierw-
szej kolejności gmina. To właśnie organy gminy 
mają  możliwość  badania  wysokości  opłat  pod 
kątem legalności i zasadności oraz zatwierdza-
nia  taryf,  a  osoby  pracujące  w  tych  organach 
ponoszą  za  swoje  decyzje  odpowiedzialność 
prawną i polityczną. 
Gdy organy administracji samorządowej powo-
łane do bezpośredniego nadzoru nad przedsię-
biorstwem nie wywiązują się ze swych obowiąz-
ków Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów może podjąć działania mające na celu 
zbadanie czy jednostkowy lub grupowy interes 
konsumentów  jest  bezpośrednio  zagrożony  np. 
nadmiernymi cenami.

W  związku  z  wnioskiem  do  Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów o podjęcie  interwen-
cji zmierzającej do obniżenia cen za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ścieki przez MPWiK Sp. 
z o.o. w Będzinie  i  kontrolę  zasadności  taryfy 
zatwierdzonej  uchwałą  Rady  Miasta  Będzina 
z dnia 25.05.2016r. - Rzecznik w ramach posia-
danych uprawnień mając na względzie powyżej 
przedstawione  zasady  przygotowuje  zawiado-
mienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów dotyczące podejrzenia stoso-
wania praktyk ograniczających konkurencję.
  

                                Powiatowy Rzecznik Konsumentów
                                                                                  Maria Hudzik

KĄCIK ŚWIADOMEGO KONSUMENTA

Wnosimy  o  niezwłoczne  podjęcie  interwencji 
zmierzającej  do  obniżenia  cen  za  dostarczaną 
wodę  i  odbierane  ścieki  przez  Miejskie  Przed-
siębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp.  z.o.o. 
w  Będzinie  ul.  Kościuszki  140  i  upoważniamy 
jednocześnie Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów w Będzinie do występowania w naszym imie-
niu do przedsiębiorcy: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Będzinie 
ul. Kościuszki 140 w sprawie zbyt wysokich cen 
za  dostawę  wody  i  odbiór  ścieków  wskazanych 
w  taryfie  zbiorowego  zaopatrzenia  na  okres  od 
1.07.2016 do 30.06.2017.

W ww. taryfie zatwierdzonej uchwałą Rady Mia-
sta Będzin z dnia 25 maja 2016r. MPWiK Będzin 
Sp. z.o.o. zawarł ceny na dostawę wody  i odbiór 
ścieków, jakie obowiązują w rozliczeniach z kon-
sumentami w  okresie  od  lipca  2016  do  czerwca 
2017. W  naszym  przekonaniu  ceny  te  są  rażąco 
wysokie  w  stosunku  do  cen  obowiązujących  na 
rynku w okolicznych gminach i przez to narażają 
one  konsumentów-  mieszkańców  gminy  Będzin 
na  zbyt  wysokie  koszty  za  konsumowaną  wodę 
i  odprowadzane  ścieki. Aby wykazać,  że  przed-
siębiorstwo zawyżyło ww. ceny przekazujemy na-
stępujące porównanie.
Do porównania podajemy cenę pierwszego metra 
sześciennego  wody  i  odprowadzonych  ścieków 
razem  z  opłatami  obowiązkowymi  dla  klientów 
indywidualnych  rozliczających  się  wg.  wskazań 
wodomierza:
- MPWiK Będzin Sp. z.o.o.- 35,95 zł
- ZGK Wojkowice- 28,08 zł tj. o 22% taniej niż  
  w Będzinie
- ZIK Czeladź Sp. z.o.o.- 18,84 zł tj. o 48% taniej 
  niż w Będzinie
- ZGK Psary- 18,11 zł tj. 50% taniej niż w Będzinie. 

W  naszym  przekonaniu  ceny,  jakie  stosuje 
MPWiK w Będzinie,  są zbyt wysokie,  szczegól-
nie gdy porówna się je z cenami, jakie obowiązują 
w innych gminach w Zagłębiu. Podejrzewamy, że 
inwestycja  na  ulicy Wolności  została  wykonana 
niestarannie,  zawyżając  koszty  jej  wykonania. 
Kładąc rurociąg doprowadzający wodę dla miesz-
kańców  dzielnicy Grodziec  należało  obok  poło-
żyć  rurociąg  odprowadzający  ścieki,  wykończyć 
to nawierzchnią oraz ścieżką rowerową w miejscu 
dawnej linii tramwajowej.

Każdy normalny inwestor by tak to wykonał.
Niestety  w  naszym  mieście  z  niewyjaśnionych 
przyczyn  po  położeniu  rurociągu  doprowadzają-
cego  wodę  do  dzielnicy  Grodziec  położono  na-
wierzchnię  i wykonano  ścieżkę  rowerową. To  tu 
kończy się kadencja rady miasta i jej prezydenta. 
Czyżby, więc chodziło o przecięcie wstęgi na nie-
skończonej inwestycji?

Następnie w roku 2015 rozbierając część ścieżki 
rowerowej  położono obok  rurociąg  odprowadza-
jący ścieki z dzielnicy Grodziec.
Ta inwestycja byłaby zbyteczna, gdyby wykonano 
wszystko z gospodarskim podejściem.
Przypuszczamy,  że  władze  MPWiK  nie  chcąc 
wzbudzać  zainteresowania  i  łączenia  faktów 
w roku 2015 wstrzymały się od podwyżki wody 
i odprowadzania ścieków. Teraz w roku 2016 wy-
kazując duże koszty inwestycyjne zwróciły się do 
Rady Miejskiej o uchwalenie tak dużej podwyżki 
cen wody.

Podejrzewamy,  że  ceny  te wynikają  ze  zbyt wy-
sokich kosztów, jakie kreowane są w samej spół-
ce wodociągowej, a na tą podwyżkę mają wpływ 
duże  koszty  zarządu  MPWiK  w  postaci  wyso-
kiej,  bo  przewyższającej  zarobki ministra  pensji 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pomaga mieszkańcom w walce o  ich prawa. W  tym wydaniu Wy-
darzeń Powiatu Będzińskiego publikujemy wniosek Mieszkańca Będzina (za jego zgodą) o interwencję 
w sprawie podwyżki opłat za wodę i ścieki, która zdaniem wielu będzinian była rażąco za wysoka. 

Trafne? Trudno zaprzeczyć, albo inaczej - nikt rozumny nie 
zaprzeczy celności myśli wyrażonej przez Aleksandra Fre-
drę. Równie aktualnej przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, ale 
i jutro, i pojutrze… Szkoda, że nie dla wszystkich. 

Stąd  ciągle  słychać  echa  decyzji  Za-
rządu Powiatu Będzińskiego dotyczą-
cej  racjonalizacji  zatrudnienia w Sta-
rostwie  Powiatowym.  Chwilę  wcze-
śniej odezwały się głosy niezadowolo-
nych z reorganizacji (ale, na litość, nie 
likwidacji!) powiatowego szpitala, aby 
za  chwilę  powróciło  niezadowolenie 
z  pomysłu  na  reorganizację  powiato-
wych szkół specjalnych. Można by to 
wszystko zrozumieć: pretensje, nawet 
głosy  obrońców  reorganizowanych 
placówek, czy wręcz rozżalenie zwol-
nionych  pracowników.  Wolność  daje 
nam  prawo  do  niezależności  opinii. 
Ale skąd tyle hałasu? 

Moim zdaniem trudno wyrazić zgodę 
na  opiniowanie  wydarzeń  i  decyzji 
(takich  choćby  jak  wspomniane  wy-
żej)    bez  rozpatrzenia  argumentów 
wszystkich  stron.  Emocje  to  jedna 
z najtrudniejszych do pokonania prze-

szkód,  w  kłótniach,  dyskusjach,  czy 
negocjacjach.  Spróbujmy  jednak  je 
uspokoić…
Weźmy pod uwagę gospodarstwo do-
mowe.  Wyobraźmy  sobie,  że  mamy 
w  rodzinie  dwa  stare,  zawodzące  sa-
mochody.  Są  nam  one  niezbędne  do 
wykonywania codziennych czynności, 
dojazdu  do  pracy,  ale  jednocześnie 
często  się  psują  i  w  zasadzie  nieko-
niecznie  jesteśmy  zadowoleni  z  ich 
funkcjonowania.  Ponieważ  samocho-
dy są nam niezbędne, a doraźne napra-
wy  przestały  wystarczać,  podejmuje-
my decyzję o tym, żeby wymienić auta 
na nowsze. Niestety, z nieba nie spada 
nam  worek  pieniędzy,  więc  jesteśmy 
zmuszeni  oszczędzać.  Zaczynamy 
ograniczać  spożycie  dóbr  konsump-
cyjnych,  ograniczamy  wydatki  na 
rozrywkę,  ostrożnie  dobieramy  inwe-
stycje  i przestajemy kupować  towary, 
które uważamy za luksusowe. Nie po-

doba nam się  to oczywiście,  ale  inną 
drogą  nie  dojdziemy  do  celu.  I  tak 
po  kilku  miesiącach  oszczędzania 
możemy  sobie  pozwolić  na wymianę 
najpierw  jednego  auta,  a  potem  dru-
giego.  I  choć byliśmy nieco  sfrustro-
wani  musząc  odmawiać  sobie  wielu 
przyjemności,  osiągnęliśmy  swój  cel 
i  podnieśliśmy  jakość  naszego  życia. 
Podobnie w każdej  firmie: gdy zaczy-
nają  szwankować  najważniejsze  ma-
szyny, należy podjąć decyzję o ich wy-
mianie. By  je wymienić,  trzeba mieć 
środki. By zdobyć środki, należy albo 
zwiększyć  sprzedaż,  albo  zmniejszyć 
koszty.  Nie  ma  innego  wyjścia,  jeśli 
nie  chcemy zaciągać kredytów, które 
przecież również są kosztami.  

Jak  wiadomo  powszechnie  jednostki 
samorządu  terytorialnego  nie  prowa-
dzą działalności zarobkowej i aby re-
alizować swoje zadania muszą oszczę-

dzać. Czyli  liczyć się z groszem, aby 
w  długiej  perspektywie  zapewnić 
mieszkańcom  Powiatu  opiekę  zdro-
wotną,  czy oświatę na  satysfakcjonu-
jącym poziomie. Dlatego, chociaż nie 
zawsze  nam  się  to  podoba,  musimy, 
jak  w  życiu,  dokonywać  wyborów. 
Niejednokrotnie trudnych i bolesnych. 
Takich,  które  powodują  krótkotrwa-
łe  niedogodności.  Często  uciążliwe 
i niepopularne. 
 
Jeszcze raz powtórzę – tak jak każdy 
z nas w swoim życiu, także Zarząd Po-
wiatu Będzińskiego każdego dnia bo-
ryka  się  z  szeregiem  trudnych wybo-
rów. Podejmujemy je jednak na mocy 
mandatu  wyborczego  w  Państwa 
imieniu  i  nikt  nie  zwolni  nas  od  od-
powiedzialności. Tu nie ma miejsca na 
populizm, tu są twarde reguły i bardzo 
ograniczone środki. Warto o tym wie-
dzieć i warto to przypominać. 

Mając to wszystko na uwadze dopiero 
wówczas budujmy swoje opinie i oce-
ny.  Odradzam  uleganie  atmosferze 
hałasu; to nie jest najlepszy klimat do 
spokojnego myślenia.  Ot, choćby dla 
rozważenia  złotej  myśli  Aleksandra 
Fredry.
Naprawdę warto…              
                                     Emil Bystrowski

„Bądź oszczędnym, 
abyś mógł być szczodrym”
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  WAŻNE TELEFONY
● Starostwo Powiatowe w Będzinie
   Siedziba: ul. Sączewskiego 6,
   Telefon: 32 368 07 00

   Siedziba: ul. 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 56 83

●  Powiatowa Stacja 
    Sanitarno-Epidemiologiczna
    w Będzinie
    ul. Szpitalna 13,
    Dąbrowa Górnicza
    Telefon: 32 267 34 25

●  Powiatowy Inspektorat 
    Weterynarii w Będzinie
    ul. Świerczewskiego 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 16 44

●  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 37 964, 
                   32 76 33 692

●  Straż Miejska w Sławkowie
    Telefon:  32 264 95 90,
                   32 293 11 67

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów. 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDARZENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Powiatowe CO? GDZIE? KIEDY?

Ludzie 
listy piszą…

Zachęcamy  Mieszkańców  Powiatu  Bę-
dzińskiego  do  pisania  listów  do  Redakcji 
Wydarzeń  Powiatu  Będzińskiego  na  temat 
wydawanej  przez  nas  gazety  i  wszelkich 
problemów  związanych  z  Powiatem.  Te  – 
poruszające  najważniejsze  kwestie  dla  po-
wiatu  –  będziemy  publikować  na  łamach 
Wydarzeń właśnie tu – na 11 stronie. 
Pozdrawiamy                                        Redakcja

Zapraszamy do odwiedzania naszej fa-
cebookowej strony: Powiat Będziński, 
na której znajdziecie Państwo między 
innymi  ciekawe  artykuły  z  życia  Po-
wiatu,  informacje  o  stażach w  Staro-
stwie  Powiatowym,  czy  ogłaszanych 
przetargach np. na samochody. Zachę-

camy  też  do  „lajkowania”.  Zbliżamy 
się  do  1100  lajka,  a wszystkie  „okrą-
głe”  polubienia  nagradzamy  gadżeta-
mi.  Przekonała  się  o  tym  Pani  Anna 
Olkuska, która otrzymała od nas upo-
minki za tysięczne kliknięcie w „lubię 
to”.

  Zapraszamy  do  komentowania  po-
stów, nie boimy się krytyki – pod wa-
runkiem, że jest konstruktywna. 
Jesteśmy dla Was Szanowni Mieszkań-
cy – w rzeczywistości i świecie wirtu-
alnym.                                               (kk)

POWIAT otwarty na Mieszkańców

Nie masz Facebooka – nie istnie-
jesz mawia się w gronie internau-
tów. Na szczęście Powiat Będziń-
ski istnieje – i  tak się składa, że 
już od dłuższego czasu można 
nas znaleźć na Facebooku. 

Drodzy Czytelnicy,
Wydarzenia Powiatu Będzińskiego zmieniają się dla 
Was. Od tego wydania, przez każde następne, na tej – 11 
stronie WPB znajdą Państwo zapowiedzi nadchodzących 
uroczystości, imprez i wszelkich kulturalno-sportowych 
wydarzeń. Tym, co było warto się chwalić, ale równie 
ważne jest to, by Mieszkańcy odpowiednio wcześnie 
wiedzieli o tym, co dzieje się w Powiecie Będzińskim. 

Arte Creatura Teatr Muzyczny serdecznie zaprasza na 
operetkę „Orfeusz w piekle” Jacques’a Offenbacha w 
reżyserii   Dariusza Niebudka.   To niecodziennie wy-
darzenie będzie miało miejsce 30 września 2016 r., na 
deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w 
Będzinie.  Początek: godz. 18.00.

W  rolach  głównych  wystąpią  śpiewacy  Teatru  Mu-
zycznego Arte Creatura:  Jarosław Wewióra  jako Or-

„ORFEUSZ W PIEKLE” 

DO 30 WRZEŚNIA w  Galerii  Sztuki  Współczesnej 
Elektrownia w Czeladzi  oglądać  będzie można wystawę 
PRZESZŁOŚC Z PRZYSZŁOŚCIĄ autorstwa Grupy Ar-
tystycznej „Sztuka bez barier’14”

W SOBOTĘ 24 WRZEŚNIA o Puchar Starosty walczyć 
będą wędkarze z Powiatu Będzińskiego. Zbiórka o godz. 
7.00 od  strony małej  tamy w Boguchwałowicach. Udział 
w zawodach jest bezpłatny. Na uczestników czekają atrak-
cyjne nagrody i upominki.

25 WRZEŚNIA  odbędzie  się  Jarmark  Czeladzki  przy  ko-
ściele Parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi.T tradycja Jar-
marku sięga aż 1636 roku. Wśród atrakcji: stragany średnio-
wieczne, pokazy  rycerzy, pokaz historycznych  strojów oraz 
wiele, wiele innych. 

27 WRZEŚNIA O GODZINIE 10.00 w  siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Będzinie przy ulicy I Armii Wojska Polskie-
go  odbędzie  się  bezpłatne  szkolenie  „Obowiązki  związane 
z  ewidencjonowaniem  sprzedaży  za  pomocą  kas  rejestrują-
cych”. Osoby zainteresowane proszone o kontakt pod nume-
rem 32 762 77 76 lub pocztą elektroniczną us2402@sl.mofnet.
gov.pl

30 WRZEŚNIA  odbędzie  się  coroczna Olimpiada  Integra-
cyjna w Hali Łagisza, w, której wezmą udział uczniowie oko-
licznych  szkół.  Jak  co  roku  będzie wiele  zabawy  i  radości, 
która umil wejście w  jesienny czas. Patronat honorowy nad 
sportowymi zmaganiami objął Starosta Będziński.

5 PAŹDZIERNIKA zapraszamy na drugi mecz fazy zasad-
niczej MKS Będzin vs Lotos Trefl Gdańsk, w, której będzi-
nianie  zmagać  będą  się  z wychowankami Andrea Anastasi 
w Hali Widowiskowo Sportowej w Sosnowcu przy ulicy Że-
romskiego 9

w Teatrze Dzieci Zagłębia 
w Będzinie

feusz,  Beata  Witkowska-Glik  jako  Eurydyka.  
Śpiewakom  towarzyszy  Orkiestra  Teatru  Mu-
zycznego Arte Creatura pod dyrekcją Bogusła-
wa Jana Bembna. 
Bilety można nabyć w kasie Teatru Dzieci Za-
głębia w cenie 50 zł normalne, 40 zł  (ulgowe, 
studenci, renciści).

Więcej informacji na stronie: www.artecreatu-
ra.art.pl

Hufiec Ziemi Będzińskiej informuje o działających w jego 
strukturach gromadach zuchowych. 
ZUCHY (6-10 lat)
Namiestnik Zuchowy hm. Krzysztof Jedynak
Tel. 601 200 492
Gromady Zuchowe:
GZ ”Leśne Skrzaty” – zbiórki SP Strzyżowice piątek
     Drużynowa phm. Anna Łebzuch, tel. 511 785 931
GZ ”Rozbrykane Tygrysy” – zbiórki SP 4 Będzin 
      termin do ustalenia
Drużynowa dh. Agnieszka Powoda, tel. 513 152 182
GZ ”Paczka Króla Maciusia I” – zbiórki MZS 1 Będzin 
       piątek 16.00
Drużynowa pwd. Beata Piwowarczyk, tel. 504 626 319
GZ ”Rozbrykane Mandarynki” – zbiórki ZSTU Będzin         
       czwartek 16.30
Drużynowa dh. Katarzyna Stachera, 6gzbedzin@gmail.com
GZ ”Błękitne Listki” – zbiorki Dom Harcerza Grodziec  
       czwartek 17.00
Drużynowa dh. Barbara Chudy, tel. 666 843 448
Gromada Zuchów SP Sarnów
Drużynowa dh. Katarzyna Skóra
Nieprzetarty Szlak – SOSW Będzin, zbiórki do ustalenia
Drużynowa dh. Hanna Paciuch, tel. 600 980 678
W trakcie organizacji gromada w SP 1 Czeladź

Hufiec Ziemi Będzińskiej ul. Przechodnia 1, Będzin, 
www.bedzin.zhp.pl
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 Obchody XXXVI-lecia 
NSZZ ,,Solidarność” 

w Powiecie Będzińskim

Pomnik  „Bojownikom  o  Wolność”  wykonany 
został przez Leona Machowskiego, artystę rzeź-
biarza. Stanął przed siedzibą komitetu PZPR na 
ówczesnym Placu  22  lipca,  a  dziś  na  Placu  Je-
ana-Marie Lustigera, odsłonięto go 1 maja 1962 
r.,  wybudowany  dzięki  sfinansowaniu  przed-
sięwzięcia  przez miejscowe  zakłady  pracy  oraz 
Miejską Komisję Koordynacyjną dla spraw upo-
wszechniania  kultury. W 1992  roku  z  pomnika 
usunięty  został  napis  I  SOCJALIZM,  który  po 
pewnym czasie ponownie się uwidocznił.
Trzeba zaznaczyć, że pomnik był jedynie symbo-
lem  komunizmu,  zakłamanej  historii  z  dziejów 
naszego kraju. Wejście Armii Czerwonej do Pol-
ski nie przyniosło Polakom prawdziwej wolności. 
Trudno przyjąć, by wszystkie wyrządzone przez 

sowieckich okupantów zbrodnie na polskich bo-
haterach,  skłaniały  mieszkańców  Będzina  do 
poczucia wdzięczności. Pomnik powinien zostać 
rozebrany już dawno temu. Jego pozostanie było 
konsekwencją  niedokończenia  w  Polsce  prze-
mian z lat 90. W 1992 roku zhańbiono symbole 
naszego kraju – m.in. symbol Polski Walczącej, 
montując je na tym komunistycznym monumen-
cie. W marcu br. Zarząd Powiatu Będzińskiego 
podjął  uchwałę  o  rozbiórce  pomnika  „Bojow-
nikom o Wolność”.  Inwestycja była dwukrotnie 
(31.12.2015  i  24.03.2016)  opiniowana  pozytyw-
nie  przez  Radę  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Mę-
czeństwa, która po przeprowadzeniu analizy hi-
storycznej  treści  i  symboli mieszczących  się  na 
pomniku była  zdania,  że pomnik powinien być 

usunięty z przestrzeni publicznej. Jak podkreślił 
w  opinii  sekretarz  ROPWiM,  dr  hab.  Andrzej 
Kunert:  pomnik  wpisuje  się  w  politykę  propa-
gandową ówczesnych władz Polski Ludowej. Jej 
głównym zadaniem w sferze pamięci historycz-
nej było narzucenie społeczeństwu – za pośred-
nictwem  różnych  nośników  wizji  Polski  „udo-
wadniającej”  legitymizację  ustroju wprowadzo-
nego w 1945 r. Ponadto Powiat wystąpił do Wo-
jewódzkiego Konserwatora  Zabytków  o  opinię, 
z uwagi na fakt, iż pomnik znajduję się w strefie 
pośredniej  ochrony  konserwatorskiej.  Jako  bu-
dowla, nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Elemety  pomnika,  niepropagujące  komunizmu: 
krzyż ze znakiem Polski Walczącej oraz ziemia 
umieszczona  w  łuskach,  pochodząca  z  Oświę-

cimia,  Cytadeli  Warszawskiej  i  Palmir  zostały 
przekazane  do  Sanktuarium  Polskiej  Golgoty 
Wchodu w Będzinie. Natomiast symbole komu-
nistyczne trafiły do Muzeum PRL w Rudzie Ślą-
skiej.

Z budynku Sądu Rejonowego w Będzinie znik-
nęła  wreszcie  tablica  „ku  czci  Polskiej  Partii 
Robotniczej”,  a  to  za  sprawą  polecenia,  jakie 
Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Będzinie wy-
dał  Minister  Sprawiedliwości  zniecierpliwiony 
opieszałością działań sądu w tej sprawie. Komu-
nistyczna tablica zdemontowana została również 
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bę-
dzinie.               
                                                  Katarzyna Kieras

W  niedzielę 11 września 2016 r. w  Sanktuarium Polskiej Golgoty 
Wschodu na osiedlu Syberka w Będzinie została odprawiona uroczysta 
msza św., z okazji obchodów XXXVI-lecia NSZZ ,,Solidarność” w Powie-
cie Będzińskim.
 
 
Na mszy  św.  obecne  były  poczty  sztandarowe  związku  zawodowego 
„Soliadarność” reprezentujące duże zakłady pracy zarówno Śląska, jak 
Zagłębia, m.in.:  KWK  „Wujek”.  KWK  „Wieczorek”,  Huty  „Buczek”, 
Fabryki Przewodów Energetycznych S.A w Będzinie. Władze powia-
tu będzińskiego reprezentował Starosta Będziński Arkadiusz Watoła. 
Mszę Św. odprawił Ks. Zygmunt Skipirzepa, kustosz Sanktuarium Pol-
skiej Golgoty Wschodu. W homili nawiązując do niedzielnej Ewangelii 
(Łk. 15, 1-32), powiedział, -„nieprzemijającą wartością, jaką wniosła 
Solidarność jest szukanie tego, co łączy, a nie tego co dzieli, ponieważ 
nie ma podziałów w miłości do Pana Boga”. „Ewangelia mówi: jedni 
drugich brzemiona noście, a nie występujcie jedni przeciwko drugim” - 
powiedział kaznodzieja.
Po Mszy św. jej uczestnicy udali się pod Krzyż Katyński, gdzie złożyli 
wieńce i zapalili znicze. Na zakończenie uroczystości uczniowie Szkoły 
Muzycznej im. Jana Kiepury z Sosnowa zaprezentowali, krótki program 
muzyczny o tematyce patriotycznej.                                     Piotr Dudała

13 lipca pomnik „Bojownikom o  Wolność” 
zlokalizowany na Placu Kardynała J. M. Lu-
stigera w Będzinie, będący symbolem komu-
nizmu wreszcie został rozebrany i zniszczo-
ny. Elementy pomnika, niepropagujące ko-
munizmu: krzyż ze znakiem Polski Walczącej 
oraz ziemia umieszczona w łuskach, pocho-
dząca z Oświęcimia, Cytadeli Warszawskiej 
i Palmir zostały przekazane do Sanktuarium 
Polskiej golgoty Wchodu w Będzinie.

KOMUNISTYCZNY POMNIK 
  ZOSTAŁS  
USUNIĘTY


