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Ten wyjątkowy obiekt jest
niewątpliwie perełką architektury
poprzemysłowej w regionie
i ewenementem na skalę kraju.
Tym bardziej cieszy mnie fakt,
że dzięki rewitalizacji
wyeksponowaliśmy jej
nieprzeciętny charakter, a teraz
stajemy do rywalizacji konkursowej.
Zachęcam więc do głosowania
na naszą wieżę ciśnień.

Głosujmy na wieżę ciśnień
›

J

Trwa Plebiscyt internetowy na najciekawsze inwestycje budowlane startujące w Finale 25. edycji Ogólnopolskiego konkursu otwartego
Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Wśród zakwalifikowanych realizacji znalazła się grodziecka nitowana wieża ciśnień.

uż niebawem dowiemy się, kto
zdobędzie statuetkę i tytuł „Modernizacja Roku” oraz „Budowa XXI w.” – najważniejszą i jedyną
tego typu nagrodę w Polsce, symbol
zasadności inwestycji, najlepszego
wykonawstwa i trafionego w punkt
projektu.

22 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się
Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród XXV edycji Konkursu. Decyzję o przyznaniu nagrody
podejmuje niezależne Jury wizytujące każdy obiekt startujący w Finale
Konkursu. Natomiast plebiscyt in-

ternetowy, w którym każdy z nas
może brać udział, jest dodatkiem
promocyjnym do konkursu. Głosujmy więc na grodziecką wieżę!
Przypomnijmy, że czterdziestometrowa wieża została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku
na potrzeby Grodzieckiego Towa-

rzystwa Kopalń Węgla i Zakładów
Przemysłowych, w bezpośrednim sąsiedztwie powstających w tym czasie
budynków nieistniejącej już kopalni
„Grodziec”. Wieże tego typu miały
za zadanie nie tylko wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej, ale też
mogły być zbiornikami przeciwpoża-

rowymi. Wieża ciśnień w będzińskiej
dzielnicy należy do zabytków architektury przemysłowej pod względem
nowatorskich na tamten czas form
konstrukcyjnych.

•

Głosujemy, klikając na stronie:
https://www.modernizacjaroku.org.pl
Głosowanie trwa do 22 września.
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Naznaczeni biznesem
›

Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców to inicjatywa powstała ze współpracy Miasta Będzina oraz Stowarzyszenia
Przedsiębiorcy z Wyboru, skierowana do przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną działalność.

S

Sierpień pożegnał nas ulewnym
deszczem. Być może taka aura
sprawiła, że uczniowie z większą
chęcią wrócili do szkół.
Tym bardziej, że ubiegły rok szkolny
spędzili głównie w domach.
Czy jest szansa, że nauka
stacjonarna potrwa dłużej – trudno
teraz stwierdzić. Szczepienia
zwolniły, a zachorowania znowu
rosną. Szczepmy się więc,
a wszyscy, którzy jeszcze tego nie
zrobili, mogą to szybko nadrobić,
odwiedzając mobilny punkt
szczepień, który we wrześniowe
soboty stać będzie przy targowisku,
a 11 września podczas biegu
z gwiazdami stanie na plaży
miejskiej przy ulicy Brzozowickiej.
Pamiętajmy też, że tylko do końca
września mamy czas, by spisać się
w obowiązkowym badaniu
realizowanym raz na 10 lat
przez Główny Urząd Statystyczny.
Co ciekawe, w tym roku mija 100 lat
od pierwszego spisu powszechnego
w niepodległej Polsce.
Marta Sowińska-Kłosowska
redaktor naczelna
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tawiając sobie za cel wsparcie
postaw przedsiębiorczości
Będzin nawiązał współpracę
ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorcy
z Wyboru. Stowarzyszenie powstało
w 2016 roku z potrzeby edukowania
na temat przedsiębiorczości na najwyższym poziomie, w przystępny
sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Jedną z nich jest Podcast Przedsiębiorcy z Wyboru prowadzony przez założycieli stowarzyszenia – Mateusza Maika, Michała
Kucharskiego i Piotra Łysko. Jak
mówią jego twórcy jest to podcast
dla osób naznaczonych biznesem.
– Pomysł na projekt dla Będzina powstał z naszych obserwacji,
doświadczeń jako przedsiębiorców
oraz rozmów z innymi przedsiębiorcami, którzy jakiś czas temu wystartowali z własnym biznesem.
Dużo z nich wskazywało, że na początku swojej drogi borykali się
z zagadnieniami z tematyki prawa,
księgowości czy marketingu sami,
często nie mając odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Wynikiem tego
były błędy, które popełniali, co
skutkowało spowolnieniem rozwoju
biznesu, a w skrajnych przypadkach
nawet jego zamknięciem – mówi
Mateusz Maik. – Przedsiębiorcy
mówili, że gdyby było miejsce, które pomogłoby im na starcie w po-

Do tej pory z pomocy Będzińskiego Programu Wsparcia Młodych Przedsiębiorców skorzystało
kilkanaście osób. Jedną z nich jest
Pani Daria, z zawodu diagnosta laboratoryjny, która bardzo poważnie myślała o założeniu własnej
działalności.
Miała to być lokalna manufaktura, która będzie zajmowała się produkcją oleju roślinnego: z lnu, rzepaku, słonecznika. Pani Daria zgłosiła się na konsultacje ze swoim projektem, jednak bez wiedzy na temat
obowiązujących przepisów dotyczących produkcji. Podczas konsultacji
układaniu biznesu, dołączeniu prawnych otrzymała wyczerpującą
do lokalnej społeczności, dając informację na temat wszelkich
możliwość porozmawiania z osoba- norm, które jej działalność musi
mi na podobnym etapie rozwoju co spełniać. Podczas konsultacji księoni, wymieniając się przy tym do- gowych udzielono jej wsparcia w zaświadczeniami oraz zderzeniem kresie wyboru formy rozliczeniowej,
swoich pomysłów na biznes z do- najlepszej dla jej działalności. Konświadczonymi przedsiębiorcami, ich sultacje biznesowe pani Daria odbypoczątki i dalszy rozwój biznesu ła z obojgiem doradców. Dowiemógłby wyglądać zupełnie inaczej działa się m.in. jak przetestować
– dodaje. – Postanowiliśmy takie biznes szukając partnerów lokalmiejsce stworzyć. Program, który nych, tym samym optymalizować
powstał dla przyszłych i obecnych ryzyko do minimum. Uzyskała takprzedsiębiorców (młodych stażem) że informacje na temat tego, co nama na celu wsparcie osób planują- leży zrobić, aby zbudować społeczcych założyć swoją firmę oraz ta- ność wokół swojej marki.
– W doskonały sposób zorganikich, którzy biznes już od jakiegoś
czasu prowadzą – podsumowuje zowana inicjatywa Będzińskiego
Programu Wsparcia Młodych
Mateusz Maik.

Przedsiębiorców i Urzędu Miasta
w Będzinie idealnie zbiegła się z pytaniami, przed którymi stanęliśmy
przy stawianiu pierwszych kroków
w kierunku założenia własnego biznesu. Szczerze mówiąc inicjatywa
ta, to nie tylko wyczerpujące odpowiedzi na pytania, fachowe wsparcie
doradcze, profesjonalna pomoc,
praktyczne wskazówki, ale to także
inspirujący ludzie, którzy ją tworzą
i dają przy tym motywację, że to co
robimy, ma sens. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że wsparcie to pomogło mi stworzyć firmę, która w sposób naturalny dba o zdrowie innych
– mówi pani Daria, która za chwilę
zakłada własną działalność. My natomiast zachęcamy do odwiedzenia
jej strony: www.lesnaolejarnia.pl.
Na facebooku programu Będzin
dla biznesu oraz w zakładce na stronie miasta można znaleźć informacje o bieżących konsultacjach, szkoleniach czy spotkaniach planowanych na dany miesiąc. Będziński
Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców to także szerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości,
promocja konkursów, dofinansowań czy projektów skierowanych
do przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną działalność.
Wszystkie działania w tym zakresie
są bezpłatne.

•

Jeśli jeszcze się nie spisałeś – to ostatnie tygodnie, by to zrobić!
Przypominamy, że do 30 września
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Formularz spisowy można wypełnić na stronie www.spis.gov.pl.
Dokonując spisu za pośrednictwem
aplikacji do samospisu należy wykazać
wszystkie osoby ( w przypadku osób pełnoletnich za ich zgodą), które
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00
mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby
są zwolnione z obowiązku samospisu.
Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź Gminne Biuro
Spisowe w Będzinie, gdzie na czas trwania spisu urząd przygotował specjalne
miejsca spisania się przez Internet.
Jeśli nie spiszesz się przez Internet
ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą telefonicznie rachmistrz, dzwoniąc
z numeru 22 828 88 88, aby przepro-

wadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Możesz potwierdzić tożsamość
rachmistrza spisowego, dzwoniąc
na infolinię spisową 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie to
Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym
grozi karą grzywny na podstawie
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Gminne Biuro Spisowe w Będzinie
udostępnia pomieszczenie do samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego
przy ul. 11 Listopada 20 (parter,
przy Urzędzie Stanu Cywilnego).

Punkt udostępnia się w godzinach
pracy urzędu: poniedziałek 7.30 17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30 15.30, piątek 7.30 - 14.00.
Biuro w Będzinie na wniosek respondenta zapewni niezbędną pomoc
w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.
Dzwoniąc na numer 508 795 959,
respondenci mogą umówić się na dokonanie samospisu w konkretnym
terminie.
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Posiedzenie ŚZGiP w nowej hali
›

20 sierpnia odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Samorządowcy, zaproszeni przez prezydenta Łukasza
Komoniewskiego, spotkali się w nowo powstałej hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena.
mat. prasowe ŚZGiP

P

odczas posiedzenia zostały
przyjęte stanowiska w sprawie zmiany ustawy o prawie
farmaceutycznym oraz przyjęcia
bezpośredniej formuły instrumentu
RLKS w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, a także
rekomendacje w sprawie uchwały
antysmogowej.
Związek w stanowisku w sprawie
prawa farmaceutycznego wyraża negatywną opinię do planowanych
zmian art. 94 Prawa farmaceutycznego dotyczącego funkcjonowania
aptek. W ocenie Zarządu Związku
zapewnienie dostępności apteki nie
powinno stanowić zadania powiatu.

Fakt, że apteki funkcjonują na administrowanym przez powiat terenie, nie jest powiązany z udzielaniem przez powiat zezwoleń czy finansowaniem aptek. Takie kompetencje posiada Inspektorat Farmaceutyczny oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia (dopłaty do leków refundowanych).
Zarząd Związku przyjął również
stanowisko w sprawie planowanych
zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię
z instalacji fotowoltaicznych, sprawa
ta dotyczy realizacji przez samorządy
projektów
współfinansowanych
z UE. Jak czytamy w stanowisku:
w związku z przyjętą przez Sejm RP

w ostatnich dniach nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Śląski Związek
Gmin i Powiatów apeluje o wprowadzenie okresu przejściowego dla
projektowanych zmian w systemie
rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych. Samorządowcy przypominają, że obecnie w Polsce funkcjonuje około pół miliona prosumenckich instalacji fotowoltaicznych,
które generują oszczędności finansowe dla ich właścicieli, ale także
przyczyniają się̨ do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych poprzez
produkcję energii z odnawialnych

źródeł. Zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska i przyjętymi przez
Sejm RP w dniu 11 sierpnia 2021 r.
zmianami w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw, zostanie wprowadzona nowa formuła
funkcjonowania modelu prosumenckiego, która rodzi pewne wątpliwości. Wprowadzane zmiany generują bowiem potencjalne problemy w przypadku samorządów, które
obecnie znajdują się w fazie realizacji projektów prosumenckich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia Zarząd Związku. Członkowie Zarządu omówili

i przyjęli rekomendacje dotyczące
obowiązków jednostek samorządu
terytorialnego związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej.
Rekomendacje te zostały wypracowane przez działający przy Związku
Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej.
Pod koniec posiedzenia Zarząd
Związku omówił stan realizacji projektu pn. „Śląskie samorządy bez
barier – dostępne dla wszystkich”.
Jego celem jest lepsze przygotowanie 40 samorządów lokalnych z naszego regionu do zapewnienia dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami.

•

Źródło: ŚZGiP

Uroczystość nadania stopnia nauczyciela mianowanego
LISTA NAUCZYCIELI, KTÓRZY UZYSKALI
STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W SIERPNIU 2021 ROKU

Czternastu nauczycieli uczących
w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Uroczystość nadania stopnia nauczyciela
mianowanego odbyła się 26 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim
w Będzinie.

Stopień nauczyciela mianowanego
jest kolejnym etapem awansu zawodowego pedagogów.
26 sierpnia 2021 roku uroczyste ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy
systematycznie poszerzają swoją wiedzę oraz odbyli staż, spełnili wszystkie
wymagania przewidziane przepisami
prawa i pozytywnie przeszli postępo-

wanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego wręczyła wiceprezydent
miasta Anna Drzewiecka, która podkreślając istotną rolę nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
złożyła nauczycielom gratulacje i życzenia wielu sukcesów w dalszej pracy.

Klaudia Sojka, Przedszkole Miejskie
nr 9, Wychowanie przedszkolne
Monika Cesak, Przedszkole Miejskie
nr 12, Wychowanie przedszkolne
Joanna Wyparło, Szkoła
Podstawowa nr 11, Wychowanie
przedszkolne
Lidia Kosmała, Szkoła Podstawowa
nr 4, Nauczyciel współorganizujący
kształcenie ucznia
niepełnosprawnego, edukacja
wczesnoszkolna, wychowawca
świetlicy
Monika Gimzia, Szkoła Podstawowa
nr 4, Nauczyciel współorganizujący
kształcenie ucznia
niepełnosprawnego
Grażyna Kralkowska-Kaczmarek,
Szkoła Podstawowa nr 1,
Nauczyciel współorganizujący
kształcenie ucznia
niepełnosprawnego

Anna Ostrowska, Szkoła
Podstawowa nr 1, Wychowawca
świetlicy
Jadwiga Grażewicz, Szkoła
Podstawowa nr 1, Katecheta
Kinga Sowa, Szkoła Podstawowa
nr 13, Wychowanie przedszkolne,
wychowawca świetlicy, informatyka
Katarzyna Sobota, Szkoła
Podstawowa nr 13, Biologia, przyroda
Agnieszka Juda-Cieżak,
Szkoła Podstawowa nr 2,
Edukacja wczesnoszkolna
Kamila Pala,
Szkoła Podstawowa nr 2,
Edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Fortuna,
Szkoła Podstawowa nr 8,
Edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Kondracka,
Szkoła Podstawowa nr 1,
Edukacja wczesnoszkolna
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Ciekawe oferty, atrakcyjne ceny
Dla wszystkich zainteresowanych zainwestowaniem w Będzinie prezydent miasta ogłasza kolejne przetargi
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej, oznaczonej numerem

stanowiącej własność Gminy Będzin, o pow. 1 ha 3042 m²,
położonej w Będzinie przy ul. Strzyżowickiej,

ewidencyjnym działki 38/4 o pow. 2757 m² karta mapy 4 obręb Będzin

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/2 obręb Grodziec.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Część działki o pow. ok. 717 m² symbol planu A4. MN-U zabudowa mieszkaniowo

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej

– usługowa.

nieruchomości przestały obowiązywać.
Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub

Część działki o pow. ok. 2040 m²symbol planu A7. U-KS zabudowa usługowa w zakresie:

podjęcia uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, wszelkie

usługowe obiekty budowlane z usługami nieuciążliwymi,

prace inwestycyjne na nieruchomości będą wymagały ustalenia warunków

tereny komunikacji samochodowej w zakresie: obiekty budowlane do parkowania.

zagospodarowania w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina.

Na strefie U-KS zieleń izolacyjna dla strefy MN-U.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006089/2.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00008198/3

W wyżej wymienionej księdze wieczystej brak wpisów obciążeń

W wyżej wymienionej księdze wieczystej brak wpisów obciążeń dla nieruchomości.

dla nieruchomości.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 515.000,00 zł netto.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,00 zł zw. z VAT

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy

w stawce 23%.

sprzedaży nieruchomości.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu

sprzedaży nieruchomości.

wynosi 150.000 PLN.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 51.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2021 o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2021 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY BĘDZIN PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W FORMIE
PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej i ewidencji gruntów
i budynków miasta Będzina
Księga wieczysta: KA1B/00037079/5.
Jednostka rejestrowa w operacie ewidencji
gruntów miasta Będzina nr: 2562
2
Powierzchnia nieruchomości: 586 m
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona
przy ul. Góra Zamkowa oznaczona
numerem ewidencyjnym działki 168
karta mapy 22 obręb Będzin.
Działka jest częściowo zadrzewiona
drzewami użytkowymi w ilości 12 szt.
Decyzją Nr K/605/2021 z dnia
22 czerwca 2021 r. Ślaski Wojewódzki
Konserwator zabytków w Katowicach
zezwolił na usuniecie 11 sztuk drzew
uzależniając wydane zezwolenie na
usunięcie drzew od wykonania nasadzeń
zastępczych w postaci 4 drzew, przy
czym w decyzji wskazane zostały gatunki
tych drzew oraz miejsca ich nasadzenia.

Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).
PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU
OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

WINNY:

• zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m.in. szczegóły związane

• zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane

z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin)
• najpóźniej do dnia 20 października 2021 roku wpłacić wadium w podanej wysokości

z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin).
• najpóźniej do dnia 20. października 2021 roku wpłacić wadium w podanej wysokości

na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo

na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo

– Budżetowego w ING Banku Śląskim S. A. Oddział w Będzinie

– Budżetowego w ING Banku Śląskim S. A. Oddział w Będzinie

Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie

Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie

wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

Uwaga! Osoby, które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie

Uwaga! Osoby, które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie

zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy

umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent

zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta

Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium

Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie

nie będzie podlegać zwrotowi.

podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego
miasta Będzina
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
lub usługowa – symbol planu B26.MN-U.
Działka objeta jest strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej, ochrony archeologicznej
i obserwacji archeologicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
153.000 zł. Do ceny nieruchomości
osiągniętej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT w stawce 23%
Opłaty notarialne i sądowe ponosi
nabywca nieruchomości.
Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
upływa z dniem 29.09.2021 r.
W razie uchybienia powyższego terminu
pierwszeństwo wygasa.
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Remonty i inwestycje oświatowe
›

Lato to czas odpoczynku dla uczniów, ale w placówkach oświatowych to moment na wpuszczenie tam ekip budowlanych. W okresie wakacyjnym prace remontowe
i modernizacyjne realizowano w prowadzonych przez Miasto Będzin dziewięciu szkołach podstawowych oraz w pięciu przedszkolach.

Trwa budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Wolności 51 na Zamkowym.

O

bok dużych inwestycji oświatowych, każdego lata w placówkach przeprowadzane są
drobniejsze prace remontowe. I tak
w Szkole Podstawowej nr 1 w jednej
z sal wykonano remont podłogi,
w Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono remont sali lekcyjnej (położenie nowej wykładziny podłogowej,
malowanie), pomalowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zmodernizowano część ogrodzenia, w Szkole
Podstawowej nr 3 pomalowano trzy
sale lekcyjne, w Szkole Podstawowej
nr 4 pomalowano korytarz dolnego
parteru oraz aulę, w Szkole Podstawowej nr 6 pomalowano korytarz
na parterze, wymieniono stolarkę
drzwiową na parterze, przeprowadzono remont stołówki i modernizację
kuchni, w Szkole Podstawowej nr 9
– remont schodów wejściowych, malowanie sali zajęć, naprawę elewacji
hali sportowej od strony kompleksu
sportowego, a w ramach budżetu
obywatelskiego przeprowadzono renowację nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej, bieżni, rozbiegu do skoku w dal, czyszczenie boiska
do koszykówki i doposażono plac zabaw, w Szkole Podstawowej nr 10
pomalowano salę lekcyjną oraz pomieszczenia administracyjne, zmodernizowano oświetlenie korytarza,
w Szkole Podstawowej nr 11 pomalowano kuchnię i zaplecze oraz naprawiono schody prowadzące do szkoły,
w Szkole Podstawowej nr 13 pomalowano ściany w części pomieszczeń

kuchni, w Przedszkolu Miejskim nr 2
zmodernizowano monitoring zewnętrzny, przeprowadzono kapitalny
remont jednej sal, w Przedszkolu
Miejskim nr 5 pomalowano kuchnię
i szatnię, w Przedszkolu Miejskim
nr 8 przeprowadzono remont zaplecza gospodarczego, w Przedszkolu
Miejskim nr 9 pomalowano kuchnię
i zaplecze, a w Przedszkolu Miejskim
nr 11 pomalowano ściany w części
pomieszczeń.

Trwają dwie ważne dla
będzińskiej oświaty
inwestycje –
termomodernizacja
budynku Przedszkola
Miejskiego nr 6
przy ul. Wisławy
Szymborskiej 10a oraz
budowa drugiej sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2
na Osiedlu Zamkowym.
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6 uwzględnia między innymi następujące prace: wykonanie
żelbetowego wzmocnienia konstrukcji obiektu, naprawę spękań
i zarysowań ścian i sufitów, odtworzenie ścian działowych, wykonanie
nowych nadproży nad drzwiami,
wymianę drzwi wewnętrznych,
przebudowę sanitariatów, pomiesz-

czenia socjalnego, szatni, pomieszczenia magazynowego, sal zajęć, remont podłóg, ocieplenie przegród
budowlanych w tym ścian piwnic
i fundamentowych, ocieplenie ścian
zewnętrznych, poddasza, wymianę
drzwi zewnętrznych, wymianę parapetów zewnętrznych, rynien oraz
rur spustowych, obróbek blacharskich, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, instalacji odgromowej, wykonanie
izolacji przeciwwodnej fundamentów budynków oraz wykonanie nowej elewacji. Zakończenie prac planowane jest pod koniec 2021 roku.
Z kolei w budowanej od czerwca
tego roku sali gimnastycznej dla
Szkoły Podstawowej nr 2 znajdą
miejsce: sala sportowa o powierzchni 521,68 m2, widownia, pomieszczenia dla prowadzących zajęcia
sportowe, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna z przedsionkami, sanitariat dla
osób niepełnosprawnych, szatnie
męskie i damskie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, salka treningowa. W sali
sportowej zaprojektowano boiska
do gry w piłkę siatkową (główne
boisko), dwa boiska treningowe poprzeczne do piłki siatkowej, boisko
do koszykówki, boisko do piłki nożnej halowej i do piłki ręcznej. Dodatkowo zaplanowano remont parkingu szkolnego i drogi dojazdowej
do szkoły.

•

Przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Jedności w Łagiszy zakończyła się
wymiana nawierzchni boiska realizowana ze środków przyznanych w ramach
budżetu obywatelskiego.

Trwa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ulicy
Wisławy Szymborskiej na Ksawerze.
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Trwa kompleksowa
modernizacja
ewidencji gruntów
i budynków
W związku z Kompleksową
Modernizacją Ewidencji Gruntów
i Budynków Powiatu Będzińskiego
informujemy o wyłożeniu do wglądu
projektu operatu opisowokartograficznego, które trwa
od 23 sierpnia do 10 września 2021 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Będzinie przy ul. Ignacego
Krasickiego 17 w pokojach 205, 225
(II piętro) w godzinach pracy urzędu.
Mile widziana wcześniejsza rezerwacja
pod adresem:
erezerwacje.powiat.bedzin.pl

Oferta pracy
PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
w Będzinie
zatrudni na stanowisku
KIEROWCA KAT. C /
ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI
Kontakt: ul. Paryska 11 pokój 102
oraz pod numerem 502 452 788

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Prezydent Miasta Będzina informuje
o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla
dzieci i młodzieży do lat 18 i ich rodzin, mieszkających na terenie miasta Będzina. Pomoc można uzyskać

w Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu,
przy ul. Piłsudskiego 9.
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy bądź konsultacji w obszarze
zdrowia psychicznego mogą uzyskać

wsparcie w zakresie diagnozy, terapii
bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się
daną problematyką.
Wizyta w Centrum musi być poprzedzona telefonicznym kontaktem ro-

dzica lub opiekuna prawnego dziecka
z infolinią.
Infolinia dla mieszkańców Będzina:
532-560-020 lub 532-560-021.
Centrum pracuje od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00-20:00.

Kwalifikacja wojskowa 2021
W związku z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego informujemy, że w okresie od 9
sierpnia do 19 listopada 2021 roku
na terenie województwa śląskiego,
a od 2 do 30 września 2021 roku
na terenie Powiatu Będzińskiego
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Dla osób zamieszkałych stale lub
przebywających czasowo ponad 3
miesiące na terenie Powiatu Będzińskiego kwalifikacja wojskowa
przeprowadzona zostanie w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Będzinie przy ul.
Kazimierza Promyka 26 w okresie
od 2 września do dnia 30 września 2021 roku.
Wejście do lokalu Powiatowej
Komisji Lekarskiej od ulicy Mikołaja Kopernika – budynek sąsiadujący z budynkiem liceum. Stawiającego się do kwalifikacji wojskowej
obowiązuje nakaz zakrywania,
przy pomocy maseczki, ust i nosa.
Pod numerem telefonu 722 362 376
(poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:3014:00) można uzyskać informacje

dotyczące pracy powiatowej komisji
lekarskiej.
Przypominamy, że każda osoba
podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie. Jednocześnie informuje się, że nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku
stawienia się we wskazanym terminie i miejscu.
Więcej informacji dla osób zamieszkałych na terenie Będzina
udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji
Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie tel. (32 267 91 25) lub w godzinach pracy urzędu, t.j. poniedziałek 7:30-17:00, wtorek, środa,
czwartek 7:30-15:30, piątek 7:3014:00, w pok. 27, parter.
Niestawienie się do kwalifikacji
wojskowej w określonym terminie
i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności
(art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Centrum powstało w ramach realizacji projektu: systemowe wsparcie dla
mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca, realizowanego przez Centrum Pediatrii im.
Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

Rzeczywisty czas
odjazdu autobusów
na mapach Google
Zarząd Transportu Metropolitalnego
informuje, że usprawnia planowanie
naszych podróży, uruchamiając nową
funkcjonalność na mapach Google.
Czekając na przystanku możemy
sprawdzić, czy nasz środek transportu dojedzie na czas, czy też nastąpiły
niespodziewane utrudnienia i opóźnienia.
System obejmuje wszystkie linie –
czyli około 450 – obsługiwane przez
Zarząd Transportu Metropolitalnego,
które łączą 56 gmin.
Korzystając z tego narzędzia, po wyznaczeniu proponowanej trasy, wystarczy kliknąć w ikonę przystanku
komunikacji miejskiej. Potem zobaczymy, za ile minut dana linia rzeczywiście przyjedzie we wskazane
miejsce.
Obliczanie rzeczywistego czasu pojazdu względem rozkładu jazdy możliwe
jest dzięki zamontowanym w autobusach odbiornikom GPS. Przekazują
one co kilkanaście sekund pozycję pojazdu do centralnego systemu. Dzięki
przetłumaczeniu tych danych
do otwartego formatu, możliwym
jest opublikowanie ich właśnie w aplikacji Google Maps.
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Nadal możesz skorzystać z dotacji
›

Przed nami ostatnie miesiące, by skorzystać z dotacji na zakup i montaż kotła na węgiel. Czekają nas ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – 1 lipca tego
roku podwyższono progi dochodowe, a od 1 stycznia 2022 roku dotacja na kotły węglowe zostanie wycofana.

Z

akup i montaż kotła na węgiel w ramach programu
„Czyste Powietrze” będzie
możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.,
co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r.
nie będzie dotacji na to źródło ciepła.
Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych
progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu
dofinansowania, czyli do uzyskania
do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Po-

wietrze” jest możliwy tylko do 31
grudnia 2021 r.
Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wszyscy, którzy złożą wniosek
o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie
dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
2) Zakupu kotła na węgiel do 31
grudnia 2021 r.,
3) Wystawienia faktury za kocioł
i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy
wniosków złożonych przed datą
wejścia w życie zmian w programie
(planowane od 1 lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie
można otrzymać dotacji na zakup
kotła węglowego w programie
„Czyste Powietrze”.

Jako uzasadnienie wprowadzenia
zmian podaje się wytyczne Komisji
Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych
i ograniczają możliwość stosowania
paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych
w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)
Zmiana ma na celu ujednolicenie
progów dochodowych programów

„Czyste Powietrze” i „Stop Smog”,
dzięki czemu więcej osób skorzysta
z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych
próg dochodowy wzrośnie do 175
proc. najniższej emerytury, czyli
do 2 189,04 zł (o około 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych
próg dochodowy będzie ustalony
na poziomie 125 proc. najniższej
emerytury na osobę, czyli do kwoty
1 563,60 zł (o około 164 zł więcej
niż obecnie).

•

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich
danych dotyczących źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każ dy bu dy nek, któ ry po sia da
źródło ciepła lub spalania paliw
do 1 MW należy zgłosić wypełnia jąc od po wied nią de kla ra cję.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, jednak żeby to zrobić, trzeba

posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. W przypadku
braku profilu zaufanego albo podpi su elek tro nicz ne go de kla ra cję
można złożyć we właściwym dla
miejsca budynku urzędzie gminy
osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada
źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku
na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane

po 1 lipca 2021 roku deklarację
musisz złożyć w terminie 14 dni.
Deklarację składamy przez stronę www.zone.gunb.gov.pl. Wybieramy: złóż deklarację – logujemy sie
przez profil zaufany, wypełniamy
deklarację i wysyłamy ją.
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Inwestycyjny sierpień
III ETAP REWITALIZACJI BULWARÓW CZARNEJ PRZEMSZY

Obecnie układana jest nowa nawierzchnia, która będzie tworzyła ścieżki piesze oraz rowerowe. Wyprowadzone zostały też instalacje elektryczne, niezbędne do podłączenia oświetlenia bulwarów.

TERMOMODERNIZACJE KAMIENIC NALEŻĄCYC

Ulica Krasickiego 8

Plac 3 Maja 11

Ulica Podzamcze 29

Tak prezentuje się teren wokół hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena.

Trwa termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ulica Modrzejowska 15

Plac 3 Maja 8
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PARK KRAKOWSKA ODDANY DO UŻYTKU MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy Będzina w pełni mogą korzystać już z Parku Krakowska. Otoczone zielenią ławki, palenisko czy żywe altany to idealne miejsce na spacer, piknik oraz spotkanie z przyjaciółmi. Plac zabaw
czy ścieżka edukacyjna to również doskonała przestrzeń dla najmłodszych mieszkańców miasta. Na terenie parku zaprojektowane zostały dwa place widokowe wykorzystujące naturalne
ukształtowanie terenu, a także łąka kwietna miododajna, która swoją roślinnością zachwyci nas w kolejnym okresie wiosennym.

CH DO ZASOBÓW MIEJSKICH

Przy ulicy Wisławy Szymborskiej wymieniono nawierzchnię chodnika i miejsc
postojowych po stronie Szkoły Podstawowej nr 4.
Ulica Grobla 4

Ulica Gzichowska 34

Przy Szkole Podstawowej nr 2 wymieniono przęsła ogrodzenia.
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Jubileuszowe
Narodowe Czytanie
tym razem na patio
›

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania w Będzinie rozpocznie się w sobotę 4 września o 16.00.
Tym razem jednak nie spotkamy się w bibliotece głównej, a w jej filii przy placu Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej i premierowo na Patio Seniora.

L

ekturą jubileuszowej, dziesiątej
odsłony Narodowego Czytania
będzie Moralność pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej – utwór z 1906 roku, który bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.
Dzieło cechuje komizm, bogactwo
obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza
silna wymowa społeczna.
Podczas sobotniego popołudnia
wybrane fragmenty utworu przeczytają zaprzyjaźnieni z biblioteką samo-

rządowcy, przedstawiciele służb mundurowych czy dziennikarze. Pod hasłem „Dulskie” prezentowane też będą kreacje filmowe i teatralne.
Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013
roku w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę
Bolesława Prusa, Quo Vadis Henryka

Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Nowele polskie –
zbiór ośmiu utworów autorstwa Elizy
Orzeszkowej, Marii Konopnickiej,
Bolesława Prusa, Brunona Schulza,
Władysława Stanisława Reymonta,
Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego.
Lekturą Narodowego Czytania 2020
była Balladyna Juliusza Słowackiego.
Przeczytano ją w przeszło 3200 miejscach w Polsce i za granicą.

•

Szkolenie w Bibliotece Sejmowej

Czytaj, gdzie chcesz i kiedy masz ochotę

W jeden z sierpniowych dni będzińscy bibliotekarzy wraz z koleżankami
i kolegami z Psar, Mierzęcic oraz
Siewierza wyruszyli do stolicy, by
móc zgłębić tajniki pracy sejmowej
książnicy. Do realizacji tej inicjatywy
swoją rękę przyłożył Poseł na Sejm
RP Przemysław Koperski, który
do czasu objęcia mandatu poselskiego zarządzał Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną w Będzinie.
Dzięki szkoleniu dowiedzieliśmy
się, że Biblioteka Sejmowa jest Biblioteką naukową, która realizuje ponadto zadania archiwum wyodrębnionego oraz muzeum parlamentaryzmu polskiego. Biblioteka wspiera
proces legislacyjny, świadcząc usługi
biblioteczne i udostępniając informacje, a jednocześnie dokumentuje
prace legislacyjne przez gromadzenie
i przechowywanie materiałów dotyczących pracy Sejmu i Senatu, a także związanych z historią polskiego
parlamentaryzmu.
Zbiory materiałów bibliotecznych
(liczący ponad pół miliona jednostek) dzielą się na dwie kolekcje.
Zbiory główne dotyczą podstawowej
funkcji biblioteki parlamentarnej.
Trzon drugi stanowi księgozbiór Archiwum Lewicy Polskiej włączony
do Biblioteki Sejmowej w 1991 roku.
Prócz wykładu dotyczącego działalności Sejmowej książnicy oraz intensywnego zwiedzania Sejmu RP
nasza bibliotekarska rodzina znalazła
czas, by udać się na spacer do Łazie-

Wraz z początkiem sierpnia będzińska książnica uzyskała dostęp
do odpowiednich serwisów (Legimi, IBUK Li bra (PWN) oraz
Ebookpoint BIBLIO (Helion)),
dzię ki któ rym bę dzie moż li wy
użytkowanie online książek w wersji elektronicznej – ebooków.
Zachęcamy do skorzystania z tej
formy czytania, bowiem każdy
znajdzie tu coś do poczytania online, kiedy chce i gdzie chce –
na swoim komputerze, tablecie
bądź smartfonie.
Udostępnianie kodów na danej
platformie prowadzi Wypożyczalnia
Główna będzińskiej książnicy tylko
dla zarejestrowanych czytelników.
Po odbiór kodów można zgłosić się
osobiście lub także drogą mailową.
Korzystając z komunikacji mailowej
należy w wiadomości podać obowiązkowo imię i nazwisko oraz numer karty czytelnika.
Liczba kodów, które będą co
miesiąc na nowo rozdawane pozostaje ograniczona, więc obowiązuje
zasada kto pierwszy ten lepszy!
Przypominamy – dostęp do kodów
mogą uzyskać tylko zarejestrowani
czytelnicy.
Więcej informacji można uzyskać
kontaktując się z bibliotekarzami
pracującymi w Wypożyczalni Głównej, mieszczącej się w budynku
głównym MiPBP w Będzinie: nr
tel.: 32 267-48-87, e-mail: wypozy- Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu
czalnia@biblioteka.bedzin.pl
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

nek Królewskich, odwiedzając pomnik Fryderyka Chopina oraz Belweder.
Mawiają, że podróże kształcą.
Z pewnością pod tym cytatem podpiszą się wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy zaaplikowani dużą dawką
wiedzy o funkcjonowaniu biblioteki
w parlamencie, już zastanawiają się
nad podjęciem kroków dot. współpracy pomiędzy ich ośrodkami, a Biblioteką Sejmową w Warszawie
Oczywiście nie mogło się obyć bez
drobnych souvenirów, jakimi były
materiały przygotowane z okazji „550
lecia polskiego parlamentaryzmu
– Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczyspopolitej Polskiej” oraz książki
zatytułowanej „Sto lat na Wiejskiej”
wydanych przez Bibliotekę Sejmową,
a które juz znalazły swoje miejsce
w będzińskiej książnicy.

sierpień 2021 nr 8

Kultura

Aktualności Będzińskie

KRZYŻÓWKA nr 8/21

Poziomo: 3. stado koni. 8. rosła z liściem
szerokim. 9. główna tętnica. 10. jest
pierwszy. 11. ciężarki dla kulturysty. 12.
wózek dla bobasa. 13. stan zniszczenia.
14. pod dużym kompasem. 16. spis. 19.
odmiana jabłoni. 20. czas. 21. dymi na
Sycylii. 22. część wyścigu. 23. metoda.
26. w składzie pociągu. 31. droga w parku.
32. zgrubienie żywicy. 33. łączy
miejscowości. 34. napomnienie. 37.
taniec lub grzyb. 40. znak zodiaku. 42.
kicz, lipa. 43. pokrywa silnika. 44. czas
wolny. 45. tańczony na weselach. 46.
japońskie wyroby. 47. czerwona planeta.
48. tkanina na stół. 49. uczestnik gier. 50.
ocena.
Pionowo: 1. parada. 2. mika czarna. 3.
płytki na danie. 4. nasze miasto. 5.
białucha. 6. impas. 7. leczona u okulisty.
14. bezsens. 15. kształtka rurowa. 17.
przegląd lub festiwal. 18. cyklon
zwrotnikowy. 24. bywa łamane. 25.
utwór instrumentalny. 26. stolica
Azerów. 27. na końcu wyścigu. 28.
usterka. 30. antylopa afrykańska. 35. ogi
dla gejszy. 36. dzielnica Będzina. 37. teren
pod namioty. 38. serwis na stół. 39.
dozorca więzienny. 40. przenośny
magnetofon. 41. wymiar. format.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Na rozwiązania krzyżówki czekamy
do 19 września pod adresem:
promocja@um.bedzin.pl.
W tytule maila prosimy wpisać:
Krzyżówka 8/2021
Wśród wszystkich nadesłanych
odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie
z regulaminem dostępnym w Wydziale
Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej.
O wygranej poinformujemy, odpisując
na adres mailowy, z którego rozwiązanie
zostało wysłane.
Jedna osoba może przysłać jedno
rozwiązanie.
Do wygrania zestaw gadżetów miejskich.

Muzeum Zagłębia
zaprasza na wystawy
do 3.10 Wykopaliska siewierskie.
Pałac Mieroszewskich
do 31.09 Przeszłość przyszłości.
Wystawa plenerowa na dziedzińcu
zamkowym z okazji 65 - lecia
Muzeum Zagłębia
od 3.09 do 3.10 Wystawa
jubileuszowa z okazji 110 – lecia
Związku Harcerstwa Polskiego. Pałac
Mieroszewskich

Sprawdź, kiedy
odwiedzić obiekty
muzeum
Obiekty muzealne czynne codziennie
oprócz poniedziałków.
Zamek
wtorek – 9:00 – 16:00
środa - 9.00 – 17.00
czwartek – 9:00 – 16:00
piątek - 9:00 – 17:00
sobota, niedziela - 9.00 – 17.00
Pałac
wtorek – 9:00 – 16:00
środa - 9.00 – 17.00
czwartek – 9:00 – 16:00
piątek - 9:00 – 17:00
sobota, niedziela - 9.00 – 17.00

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB
SPOŁECZNYCH W CZELADZI
informuje o naborze na I rok nauki
w zawodzie pracownik socjalny
w systemie dziennym i zaocznym.
WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełniony kwestionariusz osobowy
(podanie), świadectwo dojrzałości (do
wyboru: oryginał, duplikat, odpis,
kopia potwierdzona przez
pracownika sekretariatu Kolegium
lub szkołę ponadgimnazjalną lub
notariusza), dwa zdjęcia (dowodowe).

W chwili składania dokumentów trzeba
posiadać przy sobie ważny dowód
osobisty. Dokumenty przyjmowane
będą do 25 września 2021 r.
Studenci, którzy chcieliby się
przenieść do Kolegium z innej uczelni,
winni zgłosić się do Dyrektora
Kolegium w celu uzgodnienia trybu
i warunków przyjęcia.
Kontakt: Kolegium Pracowników
Służb Społecznych
41-250 Czeladź, ul. Tuwima 14 a,
tel. 32 256 67 10
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2021
pod hasłem Smaki Dziedzictwa
11.09.21, 15.00 – 16.30 „Gdy żona dobrze gotuje…” – wykład poparty prezentacją
multimedialną, Pałac Mieroszewskich
18.09.21, 12.00 – 14.00 Spacer historyczny: „Między tradycją a nowoczesnością,
czyli jak jadano nad Czarną Przemszą. Historia przetwórstwa spożywczego
na terenie Będzina.”, Pałac Mieroszewskich, Będzin
19.09.21, 12.00 - 13.30 „Cymes, czulent i makagigi” - prelekcja poparta
prezentacją multimedialną nt. specyfiki kuchni żydowskiej. Pałac
Mieroszewskich, Dom Modlitwy Mizrachi

Zostańcie mistrzami programowania
Ruszyły zapisy na płatne warsztaty z legorobotyki i programowania w Ośrodku Kultury w Grodźcu. Oba kursy przeznaczone są dla osób początkujących.
„Konstruktor programista” (8-12 lat) – dla fascynatów budowania robotów z klocków LegoMindstormsEV3 i początków programowania w językach blokowych;
„Zawodowy programista” (10-15 lat) – najpopularniejszy język tekstowy Python dla początkujących, mikrokontrolery Micro: bit, tworzenie gier, grafika
i projektowanie przestrzenne 3D, cobotyka – roboty współpracujące, programowanie ramienia robotycznego itp.
ZAPISY NA STRONIE WWW.ROBOMANIA.PL
dodatkowe pytania: 730999823, filmy z zajęć na profilu Robo Maniak | Facebook
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Lato w mieście 2021
›

Podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy Będzina nie narzekali na nudę. Na wszystkich, którzy lato spędzali w mieście, czekało mnóstwo ciekawych
wydarzeń i atrakcji, przygotowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Zagłębia i Ośrodek Kultury.

W

akacyjne
szaleństwo
na Plaży Miejskiej rozpoczęliśmy już 4 lipca. Było
kolorowo i wesoło, bowiem na niebie
pojawiło się kilkadziesiąt wielobarwnych latawców o przeróżnych kształtach i wzorach. Całość wydarzenia dopełniły animacje dla najmłodszych
oraz zajęcia fitness, zumby i jogi, które odbywały się cyklicznie przez cały
okres wakacyjny. Kolorowe były również wakacyjne festyny organizowane
przez Ośrodek Kultury w każdej dzielnicy naszego miasta.
Jak co roku Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna stanęła na wysokości zadania i przygotowała dla najmłodszych wiele ciekawych i rozwojowych wydarzeń. 5 lipca odbyły się

warsztaty kryminalistyczne „Owiane
tajemnicą”, a z kolei 8 lipca zabawy
detektywistyczne „Na tropie…”. Organizowane były również wystawy
książek, prac dzieci, wspólne czytanie
oraz zajęcia plastyczne o różnorodnej
tematyce, eksperymenty, a także turnieje gier planszowych.
Ciekawą propozycję zaoferowało
również Muzeum Zagłębia, które zachęcało najmłodszych do Spacerów
historycznych śladami dawnych
mieszkańców Będzina, zwiedzania
podziemi będzińskich oraz Pałacu
Mieroszewskich. 9 lipca zorganizowana została zabawa terenowa dla rodzin
pn. „Szukamy skarbu burgrabiego”.
24 lipca oraz 21 sierpnia na Plaży
Miejskiej odbyły się klimatyczne se-

anse filmowe pod gołym niebem, czyli kino plenerowe. W lipcu wyświetlono klasyk kina musicalowego „Gorączkę sobotniej nocy”. Natomiast
w sierpniu ponadczasowy film „Gladiator”. W ostatni weekend lipca
mieszkańcy miasta biesiadowali
przy ognisku, a dobrze znane wszystkim dźwięki gitar oraz wspólne śpiewy trwały do późnego wieczora.
Wśród propozycji na wakacje nie
zabrakło sportu. W ofercie Ośrodka
Sportu i Rekreacji znalazły się zajęcia
w ramach Letniej Akademii Karate,
która odbywała się raz w tygodniu,
począwszy od 6 lipca, w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat oraz 7-12
lat. Z kolei dla wszystkich pragnących podszkolić technikę pływania

lub dopiero rozpoczynających wodną
przygodę w dniach 19-23 lipca odbywała się Letnia Szkółka Pływania.
10 lipca mieszkańcy Będzina bawili
się w rytmach znanych hitów podczas
dyskoteki organizowanej na Plaży
Miejskiej. Kolejna muzyczna odsłona miała miejsce 7 sierpnia, kiedy to
odbył się „Dancing pod chmurką”
z wodzirejem.
21 sierpnia najmłodsi mieszkańcy Będzina zamienili się w piratów
przeczesujących Plażę Miejską
w poszukiwaniu ukrytych skarbów.
Chętnych do zabawy dzieci nie zabrakło również podczas będzińskich
eliminacji Kapsel Cup 2021, gdzie
rywalizowały ze sobą wszystkie grupy wiekowe.

Finał wakacji przypadł na 28 sierpnia i to właśnie wtedy w Parku Syberka pożegnano lato podczas Festiwalu
Kolorów. Na uczestników wydarzenia
czekały kolorowe proszki, a wszystkiemu towarzyszyło mnóstwo atrakcji dla
dzieci: malowanie buzi, balonowe
zwierzątka, brokatowe tatuaże, bańki
mydlane, dmuchańce, wata cukrowa,
popcorn oraz gry i zabawy zręcznościowe. Lato pożegnali też starsi
mieszkańcy Będzina, bowiem w parku
przy Pałacu Mieroszewskich odbył się
Wieczór z Waldemarem Malickim.
Wyjątkowa muzyka przy kawie oraz
słodkim poczęstunku była idealna na ostatni wakacyjny wieczór.
Teraz pozostaje tylko wyczekiwać
kolejnego lata!

•
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Spotkania muzealne
›

Muzeum Zagłębia przyzwyczaiło już swoich miłośników do letnich atrakcji. W lipcu były to wakacyjne warsztaty muzealne z cyklu Odkrywamy ślady przeszłości,
a w sierpniu cztery Środowe spotkania – cotygodniowe różnorodne zajęcia i spacery do ważnych dla naszej historii miejsc.

P

odczas pierwszego spotkania,
4 sierpnia uczestnicy udali się
na spacer historyczny pod hasłem Jak dawniej mieszkano? Odwiedzili Wzgórze Zamkowe, gdzie zapoznali się z najdawniejszymi dziejami
osadnictwa na terenie Będzina. Wiedzę na temat współczesnego wyglądu
miasta pogłębiali z wieży zamkowej
podziwiając rozległą panoramę okolicy, a zwiedzając wystawy w Pałacu
Mieroszewskich próbowali wyobrazić sobie, jak wyglądało życie codzienne w dawnych wiekach. Po spacerze
odbyły się warsztaty plastyczne,
w czasie których uczestnicy zaprojektowali domy przyszłości.
WAKACYJNY SPRAWDZIAN
WIEDZY

Zagadkowy Będzin, czyli wszystko,
czego nie wiecie o Zamku i Podziemiach będzińskich było hasłem
przewodnim zajęć 11 sierpnia. Zwiedzanie obiektów muzealnych było dla
młodych miłośników przeszłości nie
tylko świetną okazją do powtórzenia
wiadomości na temat średniowiecznej warowni oraz schronu z okresu
drugiej wojny światowej, ale również
dostarczyło wielu nowych, ciekawych
informacji o przeszłości odwiedzanych miejsc. Na zamkowym dziedzińcu w cieniu wiekowych murów
uczestnicy mieli okazję sprawdzić
swoją wiedzę odpowiadając na niełatwe pytania. Na najbardziej wytrwałych czekało kolejne wyzwanie – zadanie, w którym należało wykazać się
szybkością i spostrzegawczością. Nie
brakowało emocji ani okazji do zabawy. Uczestnicy, którzy podjęli wyzwanie i stanęli w szranki rywalizacji
otrzymali muzealne upominki a dla
trójki zwycięzców przygotowano specjalne nagrody.
O UBIJANIU MASŁA I MALOWANIU
NA KAMIENIU

Badania w muzeach potwierdzają,
że poprzez bezpośredni kontakt
z eksponatem, wielozmysłowe poznanie, bezpośrednie przeżycie,
a także przez aktywną postawę lepiej zapamiętujemy i rozumiemy to,
co wydarzyło się w przeszłości, stajemy się aktywnymi odbiorcami
kultury i jej współkreatorami. Okazuje się, że uczestnicy naszych dzisiejszych zajęć również bardzo cenią
sobie obecność rzeczywistych, autentycznych przedmiotów z epoki
– prawdziwych sprzętów, mebli,
strojów ludowych czy chociażby …
wysłużonej maselnicy. Rozpoczęto

od zwiedzania wystawy etnograficznej pn. „Izba zagłębiowska”, gdzie
dzieci dowiedziały się, jak kiedyś
wyglądało życie codzienne w wiejskiej chacie (przełom XIX i XX w.).
Następnie z wielkim entuzjazmem
zabrały się do samodzielnego ubijania masła w maselnicy bednarskiej
roboty. Wspólne ubijanie było też
okazją do rozmowy o tym, jak ciężko żyło się kiedyś ludziom na wsi
i jakie były zalety życia w tamtych
czasach. Całość zakończyło „uroczyste otwarcie” maselnicy. Oczom
zebranych ukazało się ubite masło
i maślanka – zajęcia skończyły się
zatem sukcesem.

Potem przeniesiono się w odległą
przeszłość końca epoki lodowcowej.
Kilkanaście tysięcy lat przed jej zakończeniem prehistoryczni myśliwi
pokrywali ściany jaskiń wielobarwnymi wizerunkami występujących
wówczas zwierząt. Uczestnicy zajęć
zostali wprowadzeni w temat poprzez prezentację multimedialną,
traktującą nie tylko o paleolitycznej
sztuce lecz także o tajnikach magii
łowieckiej, po czym przystąpili do zajęć praktycznych. Polegały one na samodzielnym wykonaniu pracy na dowolnie wybrany temat przy pomocy
węgla drzewnego, specjalnie dostosowanych farb i własnych dziesięciu

palców. Malowano, oczywiście,
na kamieniu, z tym, że na kamieniu
sztucznym (gipsowym), bo każdy
chciał zabrać swoje dzieło do domu.
ONEGDAJ W BĘDZINIE

Podczas ostatnich zajęć, zwiedzając
poszczególne miejsca związane z będzińskimi Żydami, uczestnicy poznawali tradycje, zwyczaje a także
dzień codzienny i świąteczny dawnych mieszkańców Będzina. Odwiedzili między innymi zamek, gdzie
na wystawie historycznej obejrzeć
można zbiór judaików, cmentarz żydowski na Wzgórzu Zamkowym

i Dom Modlitwy Mizrachi, gdzie
obok widoków Ziemi Świętej i symboli 12 plemion Izraela podziwiać
można również cykl znaków zodiaku.
W judaizmie istnieje zakaz przedstawiania postaci ludzkiej, więc zamiast
znanych nam symboli bliźniąt, panny
czy wodnika na ścianach namalowano dwa gołębie, różę i studnię.
Na koniec spotkania rysowano swoje
znaki zodiaku, stosując się do zasad,
które obowiązują wyznawców judaizmu.
Pomimo trudnego tematu i zróżnicowanego wieku uczestników,
wszyscy byli bardzo zainteresowani
poruszaną problematyką.

•
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Aktywne miejskie wakacje
›

Przez cztery wakacyjne tygodnie najmłodsi mieszkańcy miasta aktywnie korzystali z niezwykle bogatej oferty wakacyjnych półkolonii w mieście, biorąc udział w różnego
rodzaju spotkaniach, warsztatach plastycznych, wykładach, festynach, grach terenowych, a także w zajęciach sportowych oraz zabawach edukacyjnych i literackich.

W

organizację półkolonii
zaangażowały się instytucje miejskie, które zadbały o twórcze zagospodarowanie czasu
i integrację uczestników.
Dużą dawkę wiedzy historycznej
dzieci otrzymały w Muzeum Zagłębia uczestnicząc w zajęciach terenowych poświęconych rozwojowi osadnictwa na terenie Będzina od okresu
epoki brązu do współczesności oraz
w grach i zabawach jarmarcznych
na zamku. Tworzyły też kreatywne
prace plastyczne oraz zwiedzały najważniejsze zabytki w mieście.
Biblioteka odkryła przed uczestnikami tajniki nauki i eksperymentów pod znakiem kuchni molekularnej. Innym razem wcielały się
w tropicieli dzikich zwierząt oraz
detektywów, opanowując technikę
szyfrowania i rozszyfrowania wiadomości i kodowania tekstu. Uczestnicząc w rozmaitych zabawach integracyjnych przybliżających życie
i wzory zachowań upadającej społeczności Indian, poznawały kulturę
rdzennej ludności obu Ameryk.
Teatr Dzieci Zagłębia natomiast
zaoferował twórczą podróż do zakamarków dziecięcej wyobraźni organizując projekcję bajek, warsztaty
teatralne i zajęcia plastyczne.
Czekoladowe zajęcia kreatywne
i warsztaty budowania z klocków
LEGO odbyły się w Ośrodku Kultury.
Aktywnie najmłodsi mieszkańcy
spędzili czas w Ośrodku Sportu
i Rekreacji, gdzie czekała na nich
dobra zabawa, twórcze pomysły,
zdrowa rywalizacja i ogrom atrakcji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za wspaniale
spędzony czas!

•

Zabawy sprzed lat powracają – gra w kapsle na plaży miejskiej

W sobotę 21 sierpnia, na zaproszenie posła Rafała Adamczyka i pod patronatem prezydenta Łukasza Komoniewskiego, po raz pierwszy na Plaży Miejskiej, odbyły się będzińskie eliminacje turnieju KAPSEL
CUP 2021. Wiek nie miał znaczenia, a licznie przybyli chętni walczyli o puchar i przepustkę do wielkiego finału KAPSEL CUP 2021! Zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale już we wrześniu.
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Zwycięska seria sparingów
›

Od wygranych nad Lechią Tomaszów Mazowiecki rozpoczęli cykl sierpniowych sparingów siatkarze MKS-u. W ramach przygotowań do sezonu 2021/2022, drużyna
rozegrała już pięć spotkań kontrolnych. Cztery z nich zakończyły się wygranymi naszego zespołu.

•

zdjęcia Wojtek Borkowski

Na

pierwsze przetarcie przyjechała Lechia Tomaszów Mazowiecki, która
w Będzin Arenie musiała dwukrotnie
uznać wyższość drużyny Wojciecha Serafina. 19 sierpnia MKS wygrał 3:0
(25:23, 25:23, 28:26), choć w dodatkowym secie, tie-breaku, tomaszowianie
zwyciężyli do 22. Dzień później oba zespoły rozegrały już cztery pełne sety,
z których gospodarze wygrali trzy
(25:22, 25:22, 23:25, 25:22). – To dopiero początek sparingów, więc pojawia
się jeszcze niezgranie, momentami
szwankuje komunikacja, ale to drobnostki, które jesteśmy w stanie wyeliminować. Na plus zapisałbym przede
wszystkim zagrywką oraz szybką, kombinacyjną grę. Przygotowania idą w dobrym kierunku, jesteśmy zadowoleni
z pracy, jaką wykonujemy – podkreślił
Łukasz Swodczyk, środkowy MKS-u.
Kolejny tydzień był jeszcze intensywniejszy. 25 sierpnia będzinianie rozegrali pięć setów z II-ligowcem z Jaworzna (25:16, 21:25, 25:19, 25:17,
18:25), a 26 cztery z ligowym rywalem
z Krakowa (25:16, 25:27, 25:16,
25:22). 27 sierpnia MKS udał się na rewanż z AGH, gdzie lepsi okazali się
krakowianie (21:25, 25:23, 18:25,
25:23, 25:22). – MKS to solidny, doświadczony zespół. W nowym sezonie
będzie bardzo groźny – ocenił Piotr Fenoszyn, kapitan AGH. – Zmieniałem
skład, zmieniałem ustawienia, żeby
utrudniać grę chłopakom. Sezon w I lidze będzie bardzo długi, więc rotacje są
konieczne. Cały czas ciężko trenujemy
i poprawiamy wszystko, co się da –
mówił Wojciech Serafin, trener zagłębiowskiej drużyny.
Przed będzinianami dwa turnieje towarzyskie w Bielsku-Białej i Wrocławiu, a następnie domowe starcie
z czeskim zespołem Black Volley Beskydy VC. Niewykluczone, że w nich
zobaczymy już obcokrajowców: Swetosława Stankowa z Bułgarii i Brandona Koppersa z Kanady. Obaj są
spodziewani w Będzinie już na początku września.

