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Zima taka jak dawniej…
Opady œniegu i niskie temperatury sprawi³y, ¿e mo¿emy podziwiaæ gminne plenery
w ca³kiem nowej szacie. Z prawdziwej zimy oczywiœcie ciesz¹ siê dzieci i amatorzy
bia³ego szaleñstwa, ale pamiêtajmy tak¿e o zachowaniu szczególnej ostro¿noœci
w poruszaniu siê po drogach i chodnikach. Podczas mrozów ubierajmy siê ciep³o
i rozejrzyjmy wokó³ siebie – mo¿e osoby starsze lub samotne potrzebuj¹ naszej pomocy?

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Za oknami zima w pe³ni, co jednak nie przeszkadza w realizowaniu rozpoczêtych inwestycji i planowaniu kolejnych.
Chcia³bym przybli¿yæ Wam najwa¿niejsze sprawy, którymi obecnie siê zajmujemy:
• Zgodnie z harmonogramem przebiega remont oœrodka
zdrowia w Bestwinie, modernizacja budynku OSP w Kaniowie i adaptacja pomieszczenia „po basenie” na salkê
æwiczeñ w Zespole Szkolnym w Bestwince.
• Podpisaliœmy umowê na budowê kanalizacji sanitarnej w
Bestwince. Przetarg na pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego na to zadanie jest w trakcie rozstrzygania.
• Z³o¿one zosta³y dokumenty do FOGR-u na dofinansowanie asfaltowania ul. Famu³kowej w Janowicach.
• Myœlimy ju¿ o koñcu zimy i dlatego przygotowywane s¹
przetargi na remonty gruntowe i cz¹stkowe dróg gminnych,
a tak¿e na czyszczenie rowów, przepustów i urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych.
• Dok³adamy wszelkich starañ, by drogi gminne w obecnej,
trudnej sytuacji zimowej by³y jak najlepiej przygotowane
do poruszania siê po nich. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie
jesteœmy w stanie sprawiæ by ich stan by³ idealny. Wi¹¿e
siê to zarówno ze wzglêdami finansowymi jak i technicznymi. Niemniej chcê podkreœliæ, ¿e nawet boczne drogi s¹

przejezdne. Wszelkie zasadne interwencje prosimy kierowaæ do Urzêdu Gminy do referatu ST.
Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak
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Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Bia³ej
podkreœli³, ¿e nie ma, co liczyæ
na zwiêkszenie obsady osobowej inspektorów ruchu drogowego. G³ównym terenem ich
dzia³ania jest miasto, ale to nie
znaczy, ¿e zapomni o gminie
Bestwina. Wyjaœni³, ¿e za³o¿enie fotoradaru to nie jest taka
prosta sprawa. Procedury s¹
doœæ skomplikowane a i nie
jest to ma³y koszt. Znacznie
³atwiej jest za³o¿yæ fotoimitator,
który nie robi zdjêæ, ale zdaje Uroczysta oprawa XXXV Sesji Rady Gminy
2009 rok. (Wyjaœnieñ do projektu uchwanieŸle egzamin. Na zakoñczenie zapew³y udzieli³a Skarbnik Gminy Stanis³awa
ni³, ¿e bêdzie dba³ o gminê Bestwina,
Grzywa).
a nastêpnie z³o¿y³ ¿yczenia noworoczne.
W wyniku g³osowania Uchwa³a
Radny Wies³aw Szypu³a zada³ pytaNr XXXV/265/09 w sprawie zmiany
nie P. Komendantowi Ogrockiemu, czy
Uchwa³y Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy
istnieje mo¿liwoœæ zatrudnienia na tereBestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku
nie gminy dzielnicowego? Nastêpne pyw sprawie bud¿etu gminy na 2009 rok
tanie: dlaczego dalej na drodze z
- zosta³a przyjêta jednog³oœnie tj. 14 g³oBestwiny do Kaniowa na nowo wyresami „za”.
montowanej ulicy Witosa dalej jest ogra2) Ustalenia wykazu wydatków, które
niczenie do 40 km/h, to samo dotyczy
nie wygasaj¹ z up³ywem 2009 roku (wyskrzy¿owania na Bielsko.
jaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a
Komendant wyjaœni³, ¿e z zatrudnieSkarbnik Gminy Stanis³awa Grzywa).
niem dzielnicowego by³by problem, bo
W wyniku g³osowania Uchwa³a Nr
komisariat ma okreœlon¹ liczbê pracowXXXV/266/09 w sprawie ustalenia wyników. Lepiej œrodki finansowe przeznakazu wydatków, które nie wygasaj¹ z
czyæ na p³atne s³u¿by, które ju¿ by³y
up³ywem 2009 roku - zosta³a przyjêta
omawiane wczeœniej. Pan Kierownik
jednog³oœnie tj. 14 g³osami
Ga³uszka odpowiedzia³ tak¿e, ¿e za or3) Zatwierdzenia Gminnego Prograganizacje ruchu odpowiada zarz¹dca,
mu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Probleczyli w tym wypadku ZDP w Bielsku - Biamów Alkoholowych w Gminie Bestwina
³ej. Je¿eli chodzi o skrzy¿owanie na Bielna 2010 rok.
sko, to niedaleko jest oœrodek zdrowia i
Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieszko³a, czyli ograniczenie jest zasadne.
li³a Bo¿ena Jaromin, Pe³nomocnik Wójta
Pani Radna Danuta Kubik zg³osi³a,
ds. profilaktyki i uzale¿nieñ.
¿e na ulicach Witosa, Dworkowa, w BeRadny Jerzy Stanclik poinformowa³,
stwince s¹ niszczone, zabierane znaki
¿e s¹ literówki w tekœcie. Zada³ pytanie,
drogowe, co stwarza zagro¿enie dla rupod jakim has³em i czy zosta³o podjête
chu drogowego.
dzia³anie przeciwko osobom, które w
Pan Naczelnik Ga³uszka powiedzia³,
centrum Bestwiny wymuszaj¹ pieni¹dze
¿e sprawdzi i podejmie w³aœciwe kroki.
od przechodniów i przyjezdnych, co Ÿle
Pan Wójt Stefan Wodniak podziêkowp³ywa na wizerunek gminy.
wa³ Panu Naczelnikowi za wspó³pracê.
Wyjaœnieñ udzieli³a Bo¿ena Jaromin,
Poinformowa³, ze istnieje mo¿liwoœæ wyPe³nomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzakonania fotoradaru przez prywatn¹ firmê
le¿nieñ informuj¹c, ¿e by³y ju¿ podejmoi wtedy gmina nie ponosi kosztów, bo s¹
wane kroki w tej sprawie i zosta³y
inne zasady rozliczania. Na podstawie
wyczerpane wszystkie mo¿liwoœci przewianaliz samorz¹d decyduje, czy bêdzie
dziane przez prawo. Zostanie wystosowataki fotoradar na terenie gminy potrzebne wyst¹pienie o pomoc dzielnicowego.
ny. Bêdzie to problem do rozwa¿ania po
Radny Jerzy Kijas równie¿ zwróci³
analizie przeprowadzonej przez t¹ firmê.
uwagê na b³êdy literowe w Programie.
Rada Gminy przyst¹pi³a do podjêcia
Radny Edward Jonkisz zapyta³, czy te
uchwa³. Dotyczy³y one:
osoby za pomoc udzielan¹ z GOPS-u
1) Zmiany Uchwa³y Nr XXIII/197/2008
mog¹ wykonywaæ prace interwencyjne
Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia
przy porz¹dkach na terenie gminy?
2008 roku w sprawie bud¿etu gminy na
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Ostatnia w roku 2009 sesja, odbywaj¹ca siê 30 grudnia mia³a niezwykle uroczyst¹ oprawê. Po pierwsze dlatego, ¿e
odbywa³a siê w innym ni¿ zazwyczaj miejscu (Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji),
a po drugie sprzyja³ temu okres œwi¹teczno – noworoczny. Na salê widowiskow¹ CKSiR przybyli: Wójt Stefan
Wodniak, Zastêpca Wójta Artur Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek i Radni gminni (w liczbie 14),
radni powiatowi, Sekretarz Stanis³aw
Wojtczak, Skarbnik Stanis³awa Grzywa,
kierownicy referatów i jednostek administracyjnych. Zaproszono równie¿ goœci: Andrzeja Kamiñskiego, radnego
Sejmiku Województwa Œl¹skiego, Komendanta Komisariatu Policji Bogdana
Ogrockiego i Naczelnika Wydzia³u Ruchu Drogowego KM Policji w Bielsku –
Bia³ej Krzysztofa Ga³uszkê. Œwi¹tecznego charakteru nada³ sesji wystêp
Dzieciêcego Zespo³u Regionalnego wykonuj¹cego kolêdy i pieœni bestwiñskie.
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednog³oœnie wybrany zosta³
radny Edward Jonkisz.
Jako pierwszy g³os zabra³: Pan Bogdan Ogrocki, Komendant Komisariatu
Policji w Czechowicach - Dziedzicach.
Podziêkowa³ za dotacjê gminy Bestwina na zakup nowego radiowozu, w efekcie komisariat wzbogaci³ siê o dwa
radiowozy, marki kia cee’d i fiat ducato.
Radiobus zast¹pi wys³u¿onego, 16 - letniego volkswagena transportera. Zakup
samochodu kia cee’d wsparty zosta³ finansowo przez samorz¹d CzechowicDziedzic i Bestwiny oraz bielskie
Starostwo Powiatowe, którzy przekazali
na ten cel 48 tys. Stan samochodów na
2010 rok jest dobry. Przedstawi³ stan
osobowy komisariatu – 61 policjantów.
Podkreœli³, ¿e stan bezpieczeñstwa w
gminie Bestwina, jest bardzo dobry, o
czym mówi¹ prowadzone statystyki.
Przedstawi³, jak kszta³tuje siê dofinansowanie p³atnych s³u¿b przez samorz¹dy, np. Prezydent Bielska-Bia³ej przeznaczy³
kwotê 50 tys. z³, gmina Bestwina 5 tys.
z³. Nie wiadomo natomiast, czy przeka¿e jak¹œ kwotê samorz¹d CzechowicDziedzic. Wyjaœni³, ¿e je¿eli samorz¹d
wykupi p³atn¹ s³u¿bê to na terenie tego
samorz¹du bêdzie ona pe³niona, a jeœli
nie, to jak by³o do tej pory, czyli na terenie
dzia³ania komisariatu. Na zakoñczenie
swojej wypowiedzi Pan Komendant z³o¿y³ ¿yczenia noworoczne.
Nastêpnie zabra³ g³os Pan Krzysztof
Ga³uszka Naczelnik Wydzia³y Ruchu
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XXX
V Sesja Rady Gminy Bestwina (skrót protokołu)
XXXV

Odpowiedzi udzieli³a Bo¿ena Jaromin,
Pe³nomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzale¿nieñ, ¿e nie mamy takich uprawnieñ.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek zapyta³, czy w rocznym sprawozdaniu Komisji ds. profilaktyki i uzale¿nieñ ujête bêd¹ szczegó³owe rozliczenia
wydatków na poszczególne zadania np.
na wspomaganie organizacji spo³ecznych i sportowych.
Bo¿ena Jaromin, Pe³nomocnik Wójta,
wyjaœni³a, ¿e s¹ te tematy ujête w sprawozdaniu z dzia³alnoœci komisji.
Radny Stanis³aw Nycz zapyta³, czy s¹
wdra¿ane nowoczesne metody dla m³odzie¿y maj¹ce na celu zapobieganiu
uzale¿nieniom wœród m³odzie¿y.
Bo¿ena Jaromin, Pe³nomocnik Wójta,
wyjaœni³a, ¿e s¹ prowadzone zajêcia
sportowe propaguj¹ce spêdzanie inaczej czasu ni¿ „przy kuflu piwa”. Dzia³aj¹
te¿ œwietlice œrodowiskowe oferuj¹ce
dzieciom i m³odzie¿y ró¿ne zajêcia.
W wyniku g³osowania Uchwa³a Nr
XXXV/267/09 w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Bestwina na 2010 rok - zosta³a
przyjêta jednog³oœnie tj. 14 g³osami „za”.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek og³osi³ przerwê na wys³uchanie kolêd w wykonaniu dzieci z zespo³u
regionalnego dzia³aj¹cego przy Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie.
Drugie czytanie bud¿etu gminy na
2010 r. przedstawi³ Wójt Gminy Pan Stefan Wodniak. Wyjaœni³, ¿e bud¿et na
2010 r. musi byæ sporz¹dzony na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych. W zwi¹zku z tym zaproponowa³,
aby za tydzieñ to jest 7 stycznia 2010 r.
przyst¹piæ do przyjêcia bud¿etu.
Poda³ propozycjê, ¿e ze wzglêdu na
krótki odstêp czasu do nastêpnej sesji
Rady Gminy, aby wszystkie Komisje Rady
spotka³y siê w dniu 6 stycznia (œroda)
2010 r. na wspólnym posiedzeniu.
Radny Antoni Grygierzec zaproponowa³, aby wobec tego dyskusjê od³o¿yæ
do nastêpnej sesji Rady Gminy.
Radny Wies³aw Szypu³a zapyta³, sk¹d
siê bior¹ ró¿nice kosztorysowe, np. kosztorys mówi o wykonaniu zadania za kwotê
25 milionów z³otych a zadanie jest realizowane za 10 milionów?

Wyjaœnieñ udzieli³ Zastêpca Wójta
Artur Beniowski informuj¹c, ¿e oferent
mia³ miêdzy innymi wczeœniej zakupione materia³y st¹d koszt wykonania zadania zosta³ obni¿ony.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek zaproponowa³ termin sesji w
sprawie przyjêcia bud¿etu na 2010r. na
dzieñ 7 stycznia 2010 r., zaœ wspólne
posiedzenie komisji, zgodnie z sugesti¹
Wójta Gminy, na dzieñ 6 stycznia 2010 r.
godz.14.00. Zaproponowa³ te¿, aby posiedzenie komisji poprowadzi³ Radny
Antoni Grygierzec, Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów. Propozycje
zosta³y przyjête jednog³oœnie.
W informacjach bie¿¹cych Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e zosta³a
uchylona przez Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki w Katowicach uchwa³a o urzeczeniu
na czas nieokreœlony nieruchomoœci ze
wzglêdu na to, ¿e kompetencja ta le¿y w
gestii wójta.
Pan Wójt przypomnia³ równie¿ o podtopieniach maj¹cych miejsce w czerwcu bie¿¹cego roku. Wyjaœni³, ¿e to, co
siê sta³o, by³o zale¿ne od kilkudniowych
intensywnych opadów deszczu. Tam gdzie
jednak da siê zapobiec zosta³y podjête
kroki w celu usuniêcia niedoci¹gniêæ.
Poinformowa³, ¿e kwoty poniesione na
akcjê powodziow¹ i udzielenie pomocy
poszkodowanym zosta³y zrefundowane
przez Wojewodê, Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Bia³ej, Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji. Równie¿
z pomoc¹ poszkodowanym przysz³o Miasto Tarnowskie Góry, które przeznaczy³o
kwotê 10 000 z³. Kwota ta zosta³a rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem.
Poinformowa³ te¿, ¿e zosta³ z³o¿ony
równie¿ wniosek do Wojewody o dofinansowanie naprawy urz¹dzeñ wodnych.
Ponadto Wójt poda³ do wiadomoœci, ¿e:
Lokalna Grupa dzia³ania prowadzi³a nabór wniosków i dwa nasze mikroprojekty zosta³y pozytywnie
rozpatrzone.
w dniu 5 stycznia 2010 r. na godz.
17.00 Ksi¹dz Biskup Ordynariusz zaprasza na spotkanie op³atkowe samorz¹dowców. Zaproszenie jest dla
10 osób, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy Radni wziêli
w nim udzia³.

w dniu 16 stycznia 2010 r. o godz.
11.00 bêdzie spotkanie op³atkowe
o zasiêgu diecezjalnym. Gmina Bestwina zosta³a wybrana na miejsce
tego spotkania.
Pan Andrzej Kamiñski, radny Sejmiku
Województwa Œl¹skiego podziêkowa³ za
wspó³pracê. Stwierdzi³ te¿, ¿e wybranie
gminy Bestwina na miejsce diecezjalnego spotkania op³atkowego jest dla
gminy wyró¿nieniem. Podziêkowa³ za
mo¿liwoœæ spotkania siê na terenie gminy Bestwina w imieniu Akcji Katolickiej.
Z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia noworoczne.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³ o ¿yczeniach,
które wp³ynê³y na jego rêce.
We wnioskach i zapytaniach:
Radny Stanis³aw Nycz zapyta³, kto jest
odpowiedzialny za odœnie¿anie skrzy¿owania przy piekarni w Bestwinie.
Odpowiedzi udzieli³ Zastêpca Wójta
Artur Beniowski informuj¹c, ¿e za odœnie¿anie tego skrzy¿owania odpowiedzialny jest Zarz¹d Dróg Powiatowych w
Bielsku-Bia³ej.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek
poruszy³ sprawê brudnej wody z ujêcia
wody pitnej w Kaniowie w okresie œwi¹tecznym. Zaznaczy³, ¿e woda by³a bardzo brudna i nale¿y do³o¿yæ starañ, aby
w trybie pilnym zapobiec na przysz³oœæ
takiemu stanowi.
Wyjaœnieñ udzieli³ Pan Wójt Stefan
Wodniak informuj¹c, ¿e woda by³a brudna z powodu du¿ej rozbiórki w okresie
œwi¹tecznym. Na poprawienie sytuacji
gmina nie ma wystarczaj¹cych œrodków
finansowych. Podkreœli³, ¿e je¿eli Grupa
Rybacka zacznie dzia³aæ, to otrzyma œrodki do wykorzystania na rzecz gminy
w kwocie ok. 4 mln z³ i wtedy mo¿na bêdzie zmodernizowaæ wodoci¹gi. Przeprosi³ wszystkich mieszkañców za niedogodnoœci zwi¹zane z brudn¹ wod¹.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek podziêkowa³ za wspó³pracê.
Podsumowa³, ¿e nie by³ to rok z³y, na
zakoñczenie zwykle pamiêta siê tylko
dobre chwile. Przysz³y rok, bêdzie rokiem trudnym. Wyrazi³ jednak nadziejê,
¿e bêdzie przebiega³ w dobrej atmosferze. ¯yczy³ zdrowia, du¿o mi³oœci, satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji
zamierzeñ.

XXX
VI Sesja Rady Gminy Bestwina (skrót protokołu)
XXXVI
Sesja ta by³a niezwykle wa¿na, z racji g³osowania nad przyjêciem uchwa³y bud¿etowej na rok 2010. Mia³a
miejsce 7 stycznia, a obecni byli na
niej: Wójt Stefan Wodniak, Zastêpca

Wójta Artur Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³eki
Radni gminni (w liczbie 14), radni powiatowi, Sekretarz Stanis³aw Wojtczak, Skarbnik Stanis³awa Grzywa,
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kierownicy referatów i jednostek administracyjnych.
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednog³oœnie wybrany zosta³
radny Benedykt Kohut.

powa³y korekty po koñcowym rozstrzygniêciu przetargów. Wówczas to, bêdzie
mo¿na precyzyjnie okreœliæ pozosta³e
zadania. Szczególnie wiêc skupiono siê
na dziale Oœwiata i Wychowanie, która
pomimo, ¿e jest dotowana przez pañstwo poch³ania „lwi¹” czêœæ gminnego
dochodu. Niemniej stwierdzono, ¿e fundusz p³ac w placówkach oœwiatowych
utrzymany zosta³ na w³aœciwym poziomie zgodnie z ustaw¹. Osobiœcie zaniepokoi³ go du¿y wzrost wydatków na
sto³ówki i œwietlice szkolne. Po wys³uchaniu jednak wyjaœnieñ p. Arkadiusza
Maja, Dyrektora GZOSiP – u stwierdzi³,
¿e s¹ one uzasadnione, poniewa¿ nast¹pi³ du¿y wzrost zapotrzebowania na
posi³ki. Omawiano tak¿e wydatki na administracji, gdzie nast¹pi³ wzrost kosztów, ale po wyjaœnieniach Wójta
komisje nie wnosi³y zastrze¿eñ. Podobnie by³o z kultur¹ gdzie wzrost w porównaniu z rokiem ubieg³ym nast¹pi³ o
10%. Stwierdzono jednak, ¿e wi¹¿e siê
to ze wzrostem dodatkowych, innych
zadañ. Osobiœcie stwierdzi³, ¿e ma
pewne zastrze¿enia pod k¹tem dochodów w³asnych, które zmala³y prawie o
1,5mln.z³. Uwa¿a te¿, ¿e nale¿y w ci¹gu
roku wszêdzie szukaæ oszczêdnoœci.
Zaznaczy³, ¿e na tym komisje zaprzesta³y
dalszej dyskusji i jednomyœlnie zaakceptowa³y projekt bud¿etu gminy na
2010 rok maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w ci¹gu roku ten bud¿et bêdzie jeszcze korygowany. Podkreœli³ jednak, ¿e komisje
zaniepokoi³ brak planu poprawy stanu,
jakoœci wody. Wyra¿ono nadziejê, ¿e
Wójt poczyni starania o uzyskanie œrodków z funduszu rybackiego lub innego
Ÿród³a i wprowadzi do bud¿etu na ten
cel.
Wobec braku g³osów w dalszej dyskusji Przewodnicz¹cy podda³ pod g³osowanie w pierwszej kolejnoœci autopoprawkê do projektu bud¿etu gminy na
2010 rok. W wyniku g³osowania zosta³a
ona przyjêta 14 g³osami „za” tj. jednog³oœnie. Kolejno podda³ pod g³osowanie projekt uchwa³y w sprawie bud¿etu
gminy na 2010 rok. W wyniku g³osowania Uchwa³a Nr XXXVI/268 /10 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 rok zosta³a
przyjêta 14 g³osami „za” tj. jednog³oœnie.
Informacje bie¿¹ce – Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Œl¹skiego stwierdzaj¹ce niewa¿noœæ
uchwa³y Nr XXXIV/261/09 Rady Gminy
Bestwina z dnia 26 listopada 2009 r. w
sprawie wyra¿enia akceptacji wniosku
Wójta Gminy Bestwina na zawarcie
umowy u¿yczenia zabudowanej nieruchomoœci gminnej.
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Przewodnicz¹cy odczyta³ równie¿ zaproszenie dla Rady Gminy Bestwina na
Jubileuszowy Koncert 10-lecia chóru
„Ave Maria” przy Parafii Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny w Bestwinie
przybli¿aj¹c jednoczeœnie historiê powstania chóru.
Kolejno g³os zabra³ Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak dziêkuj¹c Radzie Gminy za przyjêcie bud¿etu gminy
na 2010 rok. Podkreœli³, ¿e bud¿et ten
bêdzie jeszcze w ci¹gu roku poprawiany
w szczególnoœci po stronie zadañ inwestycyjnych. Przy czym wyrazi³ nadziejê, ¿e
kryzys nie wp³ynie negatywnie na plany i
zamierzenia.
Bêd¹c przy g³osie poinformowa³ tak¿e
o stanie ludnoœci w gminie (wiêcej w
osobnym artykule opublikowanym w bie¿¹cym numerze)
W ramach wniosków i zapytañ radnych
oraz rad so³eckich Przewodnicz¹cy Rady
Gminy odczyta³ wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 29 listopada
2009 roku (zamieszczone ju¿ w „Magazynie Gminnym” nr 11/2009)
Radny Ludwik Mieszczak zapyta³, na
jakim etapie jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wynikaj¹cy ze zg³oszonych wniosków?
Odpowiedzi udzieli³ Wójt Stefan Wodniak informuj¹c, ¿e procedurê planuje
siê zakoñczyæ koñcem marca br. Równie¿ w tej procedurze znajduje siê sprawa cmentarza w Bestwinie. Uzupe³nienia
dokona³a Kierownik Referatu Alicja Grygierzec informuj¹c, ¿e sama procedura, czyli umowa z urbanistami spisana
jest do po³owy kwietnia br. Podjêcie zaœ
uchwa³y nie powoduje wejœcia w ¿ycie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a dopiero jej publikacja w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego.
Radny Stanis³aw Nycz zapyta³ o termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpowiedzi udzieli³ Zastêpca
Wójta Artur Beniowski informuj¹c, ¿e
zbiórka planowana jest w okresie wiosennym przy sprzyjaj¹cych warunkach
pogodowych.
Radny Antoni Grygierzec zapyta³, jak
dalej bêdzie rozwi¹zana sprawa oczyszczalni œcieków po uchyleniu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek wyjaœni³, ¿e uchwa³a zosta³a
uchylona tylko dlatego, ¿e nie musia³a
tej uchwa³y podejmowaæ Rada Gminy,
bo jest to kompetencja Wójta Gminy.
Zastêpca Wójta Artur Beniowski uzupe³ni³ wypowiedŸ informuj¹c, ¿e jest ju¿
przygotowana umowa u¿yczenia, bo w
tej formie oczyszczalnia bêdzie przekazana w administracjê Firmy Kombest.

•

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek przypomnia³, ¿e w sprawie bud¿etu gminy na 2010 rok odby³y siê dwa
czytania projektu bud¿etu na ostatnich
dwóch sesjach oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu
wczorajszym. Kolejno odda³ g³os Wójtowi
Gminy Stefanowi Wodniakowi, który
udzieli³ ostatecznych informacji i wyjaœnieñ.
Wójt przypomnia³, ¿e jest to ostatni
bud¿et w tej kadencji Rady Gminy. Podkreœli³, ¿e jest on wyj¹tkowy pod wzglêdem ró¿nicy dochodów i wydatków, a
ujête w nim zadania wynikaj¹ z zebrañ
wiejskich, rad so³eckich oraz wniosków
zg³aszanych przez radnych. Wyjaœni³ te¿,
¿e w zwi¹zku z now¹ ustaw¹ o finansach
publicznych, która obowi¹zuje od 1 stycznia 2010 roku, bud¿et gminy tym razem
uchwalany jest w styczniu, a nie, jak zawsze w miesi¹cu grudniu roku poprzedzaj¹cego nowy rok bud¿etowy. Wi¹¿e
siê to z dostosowaniem bud¿etu do nowych przepisów. Poinformowa³, ¿e od
ostatnich szczegó³owych wyjaœnieñ, których udziela³, nast¹pi³y drobne zmiany w
projekcie bud¿etu. Zosta³y one ujête w
autopoprawce, któr¹ otrzymali wszyscy
radni. W zwi¹zku z tym jeszcze raz przywo³a³ ostatecznie cyfry projektu bud¿etu
na 2010 r., które przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. po stronie wydatków kwota wynosi
38 579 201,35 z³,
2. po stronie dochodów kwota wynosi
34 721 695,35 z³,
3. deficyt bud¿etowy wynosi kwotê
3 857 506,00 z³, który zostanie pokryty z:
a) zaci¹gniêtych po¿yczek w kwocie
3 300 000,00 z³,
b) z zaci¹gniêtych kredytów w kwocie
500 000,00 z³,
c) z wolnych œrodków w kwocie
57 506,00 z³.
Nawi¹za³ te¿ do za³¹cznika dotycz¹cego wieloletnich zadañ inwestycyjnych i
zaznaczy³, ¿e bêdzie wprowadzone w
kolejnej nowelizacji dziesi¹te strategiczne zadanie dot. kanalizacji wokó³ ujêcia
wody w Kaniowie, ale dopiero po podpisaniu umowy g³ównej na kanalizacjê.
Dlatego te¿, jak stwierdzi³ kolejn¹ sesjê
planuje siê ju¿ w po³owie lutego 2010 r.
Opiniê komisji sta³ych Rady Gminy do
projektu bud¿etu na 2010 rok przedstawi³ Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i
Finansów Antoni Grygierzec informuj¹c,
¿e po³¹czone komisje, które obradowa³y w dniu wczorajszym, koncentrowa³y
siê g³ównie na zadaniach zwi¹zanych z
bie¿¹cym utrzymaniem gminy dlatego,
¿e zadania inwestycyjno-remontowe, jak
zaznaczy³ Wójt Gminy, nie s¹ do koñca
zapisane. Dalej, bowiem bêd¹ nastê-

Magazyn gminny styczeń Nr 1/2010

Aktualności

Aktualności
Drugi problem, który podniós³ dotyczy³
odwodnienia po³udniowej czêœci cmentarza w Janowicach.
Wójt Stefan Wodniak poinformowa³,
¿e na dzia³ki gminne, które pozosta³y jeszcze na ul. Plebañskiej, Dworkowej, Grobli Borowej, bêdzie og³oszony przetarg
w miesi¹cu lutym br. W miesi¹cu kwietniu, zaœ bêdzie og³oszony przetarg na
ca³y kompleks tzw. „szkolny” przy „Zielonym Krzy¿u” w Bestwinie.
Zastêpca Wójta Artur Beniowski uzupe³niaj¹c wypowiedŸ wyjaœni³, ¿e bez
wzglêdu na okolicznoœci, wszystkie dzia³ki gminne s¹ sprzedawane w drodze
przetargu.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek
doda³, ¿e OSP w Bestwinie wystawi³a
ok.16 arow¹ dzia³kê do sprzeda¿y przy
ul. Koœcielnej za kwotê 70z³/m2. Œrodki,
które stra¿ uzyska chce przeznaczyæ na
zakup samochodu stra¿ackiego.
Radny Jan Wróbel przypomnia³ o koniecznoœci wykonania przepustu na ul.
Plebañskiej oraz naprawie przepustu
na ul. Gospodarskiej w rejonie p. Pawe³ko i p. Furczyk.
Zapyta³ te¿ o wysokoœæ podatku rolnego w bie¿¹cym roku.
Skarbnik Gminy Stanis³awa Grzywa
odpowiadaj¹c radnemu poinformowa³a, ¿e podatek rolny wynosi³ bêdzie w
roku bie¿¹cym od 1ha - 85,25 z³, zaœ do
1ha – 170,50 z³.
Radny Antoni Grygierzec podniós³
problem bezsilnoœci wyegzekwowania
od Starostwa na ul. Dankowickiej wycinki
samosiejek, wyczyszczenia rowu a¿ do
£êkawki, doprowadzenia przepustów do
jednej œrednicy oraz wycinki drzew wokó³
lamp.

So³tys so³ectwa Kaniów Marek Pêkala poruszy³ problem obowi¹zkowego
opodatkowania w sprawie œmieci.
Uwa¿a, ¿e wówczas problem ten by³by
rozwi¹zany.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek
wyjaœni³, ¿e w dalszym ci¹gu obowi¹zuje ustawa, która dopuszcza przeprowadzenie referendum w gminie.
Przypomnia³, ¿e sam wielokrotnie optowa³ o przeprowadzenie referendum. Jak
do tej pory ustawa nie uleg³a zmianie
pomimo, ¿e by³ okres czasu kiedy w sejmie dyskutowano na temat rozwi¹zania tego problemu przez odpowiedni
zapis w ustawie.
Wójt Stefan Wodniak równie¿ przypomnia³, ¿e w Powiecie problem œmieci
(referendum) by³ wielokrotnie i szeroko
dyskutowany. Bielsko siê z tego wycofa³o i kolejno gminy tak¿e. Pozosta³y Gminy: Czechowice - Dziedzice, Wilamowice
i Bestwina, które chcia³y problem œmieci rozwi¹zaæ. Niestety z uwagi na osamotnienie w tej kwestii gminy te równie¿
zmuszone by³y zrezygnowaæ. Problem
polega³ na tym, ¿e gminy te w drodze
referendum mia³yby problem œmieci uregulowany, ale zachodzi³o wówczas zagro¿enie „podrzucania” œmieci z s¹siaduj¹cych gmin, co narazi³oby gminê na
wysokie koszty. Mimo wszystko zaznaczy³, ¿e nie jest wykluczone, i¿ powróci
siê do tematu przeprowadzenia referendum „œmieciowego”.
Radny Edward Jonkisz jest zdania, ¿e
problem œmieci siê nie zmieni dopóki
nie powo³a siê stra¿y gminnej.
Protoko³y opracowano w Biurze Rady
Gminy. Dokonane skróty
– S. Lewczak

Do informacji Mieszkańców podajemy wykaz firm odbierających odpady:
1. ZUHP „KOM - GAZ” Sp. z o.o., ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
2. ZUH „EKO-PLUS” s.c., ul. Œlepa 10, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
3. Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Koœcielna 7, 32-620 Brzeszcze.
4. Adam Roj, Us³ugi Transportowe i Komunalne, ul. Sportowa 33, 43-512 Bestwinka.
5. „REZBUD” PUH EUGENIUSZ REZIK, ul. Janowicka 75, 43-512 Janowice.
6. ZBIK s.c. H. Buczacz, Gabriel Grygierczyk, ul. Plebañska 19, 43-512 Bestwina.
7. SITA Zak³ad Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Bia³a.

Wykaz firm odbierających nieczystości:
1. Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Koœcielna 7, 32-620 Brzeszcze.
2. SITA Zak³ad Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Bia³a.
3. Marian Jankowski EKO - Us³ugi, ul. Brzozowa 2, 43-512 Bestwina.
4. Firma Us³ugowa Eko - Trans, Leszek Koczur, ul. Brzozowa 1, 43-512 Bestwina.
5. „REZBUD” PUH EUGENIUSZ REZIK, ul. Janowicka 75, 43-512, Janowice.

•
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Tak wiêc uchylenie uchwa³y nie zak³óci³o realizacji procedury.
Radny Jacek £uszczak podniós³
sprawê du¿ego zainteresowania mieszkañców gminy kolektorami s³onecznymi.
W zwi¹zku z czym prosi³ o zainteresowanie siê tym problemem i wyjœciem
mieszkañcom naprzeciw.
Radny Jerzy Stanclik poruszy³ problem wygl¹du centrum Bestwiny ze
szczególnym zwróceniem uwagi na nieestetyczne i niezaktualizowane mapy, a
przede wszystkim na przepe³nione kosze ze œmieciami, które regularnie
podrzucaj¹ okoliczni mieszkañcy. Sugerowa³, aby w zwi¹zku z tym ich opró¿nianie odbywa³o siê czêœciej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy nie podzieli³ tej propozycji stwierdzaj¹c, ¿e
czêstsze opró¿nianie koszy odbêdzie siê
kosztem tych mieszkañców, którzy maj¹
podpisane umowy na wywóz œmieci.
Zastêpca Wójta Artur Beniowski poinformowa³, ¿e opró¿nianie koszy w centrum
i tak ju¿ odbywa siê trzy razy w tygodniu.
Nowa mapa w centrum Bestwiny bêdzie
postawiona w okresie wiosny. Jest ju¿
podpisana umowa na jej wykonanie.
Radny Antoni Grygierzec zaproponowa³, aby w Magazynie Gminnym prowadziæ edukacjê w zakresie wyrzucania
œmieci.
Wójt Gminy Stefan Wodniak zgodzi³
siê z propozycj¹ radnego Antoniego Grygierca i stwierdzi³, ¿e ta sprawa jest ju¿
rozwa¿ana.
Radny Andrzej Wojty³a zapyta³ w imieniu mieszkañców Janowic, czy gmina bêdzie sprzedawa³a dzia³ki, a je¿eli tak, to czy
bêdzie to zsynchronizowane (zamiennie)
z decyzjami lokalizacji drogi S-1.
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Aktualności

Spotkanie opłatkowe
w Urzędzie Gminy
29 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak zaprosi³ pracowników Urzêdu Gminy oraz jednostek
administracyjnych na wspólne spotkanie z kolêd¹ i op³atkiem.
W przemówieniu podziêkowa³ za sumienn¹ pracê i ¿yczy³
sukcesów w 2010 roku.
S.L.

Œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia Wójta

Osiemnasty finał WOŚP
Ponad 36 mln. z³. zebra³a w tym roku dowodzona przez Jerzego Owsiaka Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy.
Dochód przeznaczony by³ na sprzêt przeznaczony do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych
u dzieci. Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych wolontariusze dzielnie trwali na posterunkach i
tak¿e w gminie Bestwina nie zabrak³o ludzi o dobrych sercach.
Opiekunka Szkolnego Ko³a PCK przy Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Bestwinie, p. Urszula Kraus przekaza³a „Magazynowi Gminnemu” informacjê, ¿e 10 stycznia 2010 r. piêcioro
uczniów klas trzecich: Klaudia Matuszczak, Kinga £uszczak,
Iga Wójtowicz i Sebastian Nycz oraz jeden uczeñ klasy drugiej,
Jêdrzej Stanclik, kwestowa³o pod koœcio³ami i sklepami w
Bestwinie, Janowicach i Starej Wsi. Zebrane pieni¹dze zosta³y przekazane do sztabu w Bielsku-Bia³ej.
Z kolei na portalu www.gminabestwina.info przeprowadzono
licytacjê na cele Orkiestry. LKS „Prze³om” Kaniów ofiarowa³ pi³-

kê oraz kalendarz klubowy, oba przedmioty z autografami zawodników. Radny Jacek £uszczak przekaza³ zestaw sk³adaj¹cy
siê z kalendarza ksi¹¿kowego, kalendarza trójdzielnego, d³ugopisu i podstawki na biurko na pióro i d³ugopis. Grzegorz Wieczorek przekaza³ ksi¹¿kê: „BBTS 1907 - TS Podbeskidzie 2008,
Ponad 100 lat sekcji pi³ki no¿nej Bielsko – Bialskiego Towarzystwa Sportowego i Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie.”
Dziêkujemy wszystkim organizatorom i ofiarodawcom, niech
uœmiech powracaj¹cych do zdrowia ma³ych pacjentów bêdzie
dla Was najlepsz¹ nagrod¹!
S. Lewczak

Z gospodyniami przy opłatku

W samo œwiêto Trzech Króli (6 I 2010)
¿yczenia sk³ada³y sobie cz³onkinie KGW z
Bestwiny. Pani Prezes Jadwiga Ozimina
przywita³a zgromadzonych goœci: Wójta
Stefana Wodniaka, Ksiêdza Proboszcza
Cezarego Dulkê, ks. Romana Berke, Prezesa OSP Jana Oziminê, So³tys Bestwiny
Mariê Maroszek, Dyrektora CKSiR Grzegorza Boboñ i - rzecz jasna -przyby³e Gospodynie. Rozpoczêto wspólnym œpiewem
kolêd i pastora³ek, nastêpnie podzielono
siê op³atkiem i wspominano wydarzenia
z ca³ego zesz³ego roku.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Bestwinki
12 stycznia zorganizowa³o w salce
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej spotkanie
op³atkowe. Ku radoœci cz³onkiñ, z zaproszenia skorzysta³ Wójt Gminy Bestwina
Stefan Wodniak, ks. proboszcz W³adys³aw Piekarski, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboñ
oraz Prezes Klubu Sportowego Tadeusz
Wróbel. Ponadto Szefowa Ko³a Gra¿yna Ziobro zaprosi³a Juliê Markiel ze Starej Wsi, aby umila³a przyby³ym czas,
graj¹c na akordeonie. Pani Julia spisa-
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Okolicznoœciowe ¿yczenia od Wójta S. Wodniaka
³a siê na medal, graj¹c kolêdy, a tak¿e
piosenki biesiadne. Goœcie i gospodynie wraz z mê¿ami œpiewali i bawili siê
do póŸnych godzin wieczornych.
Wszystkich chêtnych do uczestnictwa
w Kole Gospodyñ, cz³onkinie zapraszaj¹
w ka¿dy wtorek do budynku OSP w godzinach od 16.30 do 19.00. W najbli¿szym czasie gospodynie bêd¹ tam
wspólnie kolêdowa³y, mi³o spêdzaj¹c
d³ugie zimowe wieczory.
W. Gandor
***
Cz³onkiniom i Przyjacio³om KGW
z Bestwiny, Bestwinki, Janowic
i Kaniowa ¿yczymy wszystkiego
co najlepsze na ca³y rok, wielu
wspania³ych pomys³ów i oczywiœcie
d³ugich lat ¿ycia w dobrym zdrowiu!

•

Gospodynie z Bestwinki przy wspólnym stole

Wójt Stefan Wodniak powiedzia³ w
swoim wyst¹pieniu, ¿e zawsze wspiera³
i wspiera nadal dzia³alnoœæ Kó³ Gospodyñ Wiejskich, s¹ to wa¿ne stowarzyszenia, bo zachowuj¹ i pielêgnuje tradycyjne
zwyczaje, aktywnie uczestnicz¹c w ¿yciu
gminy. Tego dowodz¹ choæby pokazy z
cyklu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
obs³uga œwi¹t pañstwowych i koœcielnych, organizowanie wystaw rêkodzie³a.
S. Lewczak

Magazyn gminny styczeń Nr 1/2010

Ko³a Gospodyñ Wiejskich z naszej gminy organizowa³y w styczniu swoje spotkania
op³atkowe. Redaktorzy „Magazynu Gminnego” zostali zaproszeni tym razem do Bestwiny i Bestwinki, gdzie panie przygotowa³y mi³e spotkania i poczêstunek.

Aktualności

Modernizacja Domu Strażaka w Kaniowie
W dniu 29 grudnia 2009 r. rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z
modernizacj¹ budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kaniowie. Inwestycja w 75% dofinansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach projektu „O¿ywienie spo³eczno-kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kaniowie”, a zakres prac obejmuje
modernizacjê wewnêtrznych instalacji wod-kan, gaz, c.o., elektrycznej, modernizacjê kot³owni, remont wnêtrz, wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacjê budynku oraz
remont elewacji i dachu. Czêœæ prac jest spowodowana szkodami górniczymi i bêdzie sfinansowana ze œrodków Kompanii Wêglowej. Zakoñczenie realizacji inwestycji nast¹pi 30
listopada 2010r. W ramach nadzoru nad prawid³owoœci¹ prowadzonych robót raz w tygodniu odbywaj¹ siê tzw. rady budowy z udzia³em przedstawicieli Urzêdu Gminy Bestwina, OSP
Kaniów oraz wykonawcy robót firmy Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Henryk Jurczak Sp.j. z Por¹bki.

Dom Stra¿aka w Kaniowie - stan przed modernizacj¹ (fot. OSP Kaniów)

Świadkowie Miłości

•
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Op³atek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Bestwina 16 I 2010
W 1922 roku papie¿ Pius XI wyda³ encyklikê Ubi arcano Dei, gdzie nakreœli³
g³ówne za³o¿enia stowarzyszenia katolików œwieckich pod nazw¹ „Akcja Katolicka”. Organizacja ta, formalnie powo³ana do ¿ycia w r. 1928 mia³a zajmowaæ
siê realizowaniem zasad sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej w ¿yciu publicznym. W Polsce pojawi³a siê w r. 1930 i
wywiera³a znacz¹cy wp³yw na ówczesn¹
rzeczywistoœæ. Po wojnie w³adze komunistyczne zdelegalizowa³y AK i na odrodzenie jej struktur trzeba by³o czekaæ a¿
do 1996 r. Wkrótce powsta³y instytuty diecezjalne, a w ich ramach oddzia³y parafialne. W 1999 za³o¿ono oddzia³
bestwiñski, którego prezesem jest obecny Wójt Stefan Wodniak, a zastêpc¹ prezesa p. Franciszek Owczarz.
Co roku Bielsko – ¯ywiecki DIAK organizuje spotkania op³atkowe dla swoich cz³onków i przyjació³. Tym razem
zaszczyt zorganizowania takiej uroczystoœci (doœæ du¿ego przedsiêwziêcia)
przypad³ parafii pw. Wniebowziêcia NMP
w Bestwinie. Program przewidywa³
Mszê œw. w koœciele i obiad na Sali OSP.
Najwa¿niejszym goœciem by³ oczywiœcie biskup ordynariusz Tadeusz

Pami¹tkowe zdjecie z Zespo³em Regionalnym

Rakoczy. Oprócz niego przyjechali liczni ksiê¿a, na czele z
asystentem koœcielnym AK, ks.
Pra³atem, prof. dr hab. Tadeuszem Borutk¹. Nie zabrak³o
najwy¿szych w³adz Akcji – prezesa Zarz¹du DIAK Andrzeja
Kamiñskiego i jego wspó³pracowników. W Bestwinie zagoœcili tak¿e pos³owie na Sejm
RP: Jacek Falfus, Stanis³aw
Piêta i Stanis³aw Szwed. W³a- Ksi¹dz Biskup T. Rakoczy i goœcie spotkania
dze samorz¹dowe reprezentowali m.in.
nie trzêsienie ziemi na Haiti. Akcja Katoprezydent Bielska – Bia³ej Jacek Krylicka ma tu wielkie zadanie czuwania
wult, Wójt Gminy Bestwiny Stefan Wodnad tym, by nikt nie czu³ siê odsuniêty na
niak, Zastêpca Wójta Artur Beniowski,
margines spo³eczeñstwa.
radni gminni i powiatowi.
Na sam koniec dekrety od ks. BiskuO godz. 11.00 ks. Biskup odprawi³ uropa otrzymali prezesi Parafialnych Odczyst¹ Eucharystiê – naszego arcypastedzia³ów Akcji Katolickiej, przyznano
rza wita³ Wójt jako prezes POAK oraz ks.
równie¿ honorowe odznaczenia.
Cezary Dulka jako proboszcz parafii. BePo uroczystoœci w koœciele zaproszeni
stwinianie aktywnie w³¹czyli siê w celegoœcie przeszli do Domu Stra¿aka – tam
koncertem pieœni i kolêd wita³ ich Zespó³
bracjê, doskona³¹ oprawê muzyczn¹
Regionalny „Bestwina”. W kuluarowych
zapewni³ chór „Allegro” pod kierownicrozmowach podkreœlano profesjonalizm
twem p. Magdaleny Wodniak – Foksiñwykonania utworów, wspania³e stroje i
skiej, czytanie przeczyta³ p. Franciszek
zaanga¿owanie artystów. Oczywiœcie
Owczarz, zaœ modlitwê wiernych – p.
prze³amano siê op³atkiem i z³o¿ono okoAnna Puczka. Biskup w homilii przypolicznoœciowe ¿yczenia. Za nami wielkie
mnia³ tytu³ listu duszpasterskiewydarzenie i niew¹tpliwie o Bestwinie
go Konferencji Episkopatu
bêdzie mówi³o siê w œrodowiskach zwi¹Polski, a zarazem motto prograzanych z Akcj¹ jeszcze d³ugo. Oprócz jedmu na 2010 rok: „B¹dŸmy
nak uroczystych spotkañ wa¿ne s¹ tak¿e
œwiadkami mi³oœci”. Mi³oœæ ta
szare dni, gdy poprzez ró¿norodne inima siê wyra¿aæ w trosce o ³ad
cjatywy i pracê POAK mo¿e ofiarowaæ
moralny w ¿yciu publicznym,
wiele dobra ludziom wszystkich stanów
dobre relacje w rodzinie, zwrói wyznañ, nie tylko katolikom. Widzieæ –
cenie uwagi na potrzeby najoceniaæ – dzia³aæ – ta dewiza bliska jest
biedniejszych, starszych, chorych
cz³onkom Akcji, niech wiec zawsze maj¹
i opuszczonych. Jak wielkie s¹
otwarte oczy, serca i d³onie.
ludzkie potrzeby, pokaza³o ostatS³awomir Lewczak
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Gospodarka i społeczeństwo

Zadbaj o wizerunek swojej gminy!
Nie wyrzucajmy domowych œmieci w publicznych miejscach.
Wielokrotnie w „Magazynie Gminnym” podejmowaliœmy
wa¿ne tematy „interwencyjne”, zwi¹zane z szeroko rozumian¹
ekologi¹. Szczególnie dobrze widaæ to, jeœli przejrzymy numery „MG” z roku 2009. Pojawia³y siê informacje o œciekach, o
programie niskiej emisji, apele o usuwanie azbestu, o sadzenie drzewek lub udzia³ w „Sprz¹taniu Œwiata”.
Dzisiaj zwracamy uwagê na problem, który martwi równie¿
Wójta i radnych – otó¿ od pewnego czasu w centrum Bestwiny
(i nie tylko tam, to dotyczy wszystkich czterech so³ectw) kosze
na œmieci wype³niaj¹ siê domowymi odpadami, regularnie
podrzucanymi przez niefrasobliwe osoby. W ten sposób bardzo szybko oszpeca siê estetyka gminy, a przecie¿ zale¿y nam
na promocji naszych piêknych, zielonych obszarów.
Odrobina wyobraŸni wystarczy, ¿eby uœwiadomiæ sobie, co
pomyœl¹ o nas przyje¿d¿aj¹cy goœcie. Jest wiele sposobów
utylizacji odpadów - podpisanie umowy na wywóz œmieci to
priorytet, ale przecie¿ s¹ tak¿e rozmaite zbiórki, np. sprzêtu o

wielkich gabarytach. Na czystoœci nie wolno oszczêdzaæ, tak
chêtnie przecie¿ jeŸdzimy do krajów Unii na wakacje i urlopy,
zachwycaj¹c siê œwietnie utrzymanymi, nawet najmniejszymi
miejscowoœciami.
Zapewne co tydzieñ robimy mniejsze lub wiêksze porz¹dki
w domach. W tym wypadku s³owa „dom” trzeba u¿yæ w kategoriach szerszych, w ramach wspólnoty samorz¹dowej. Kto bowiem dobrowolnie i z premedytacja zaœmieca w³asne
mieszkanie? Naprawdê nic nie posprz¹ta siê samo, pracownicy odpowiedzialni za porz¹dkowanie terenów gminnych robi¹
co mog¹, ale nie posiadaj¹ daru przebywania w wielu miejscach równoczeœnie. Strach pomyœleæ, co odkryje œnieg, gdy
stopnieje.
Zachowajmy rozs¹dn¹, obywatelsk¹ postawê i pozbywajmy
siê uci¹¿liwych œmieci tylko w taki sposób, który nie przynosi
szkody ludziom i œrodowisku naturalnemu.
S. Lewczak

Z każdym rokiem nas przybywa
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W dniu 5 grudnia 2009 roku w budynku Centrum Kultury w
Bestwinie zorganizowano uroczystoœæ, na której udekorowano Jubilatów „Medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”–
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Z£OTE GODY 50-cio lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
œwiêtowa³o 19 par. DIAMENTOWE GODY 60-cio lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego obchodzi³o 5 par z 112 zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski w 1949 roku.
Najstarszym sta¿em ma³¿eñskim par¹ w naszej Gminie s¹
Pañstwo Helena i Józef K³oda, zwi¹zek ma³¿eñski zawarli 96
lat temu, 28 grudnia 1940 roku.
Z okazji piêknego Jubileuszu sk³adamy najserdeczniejsze
gratulacje i ¿yczmy œwiêtowania w zdrowiu i szczêœciu kolejnych rocznic.
W doros³e ¿ycie wkroczy³y odbieraj¹c dowód osobisty w
2006 – 192 osoby, w 2007 – 174 osoby, w 2008 – 155
osób, 2009 – 175 osób
Rozpoczê³o edukacjê w klasie „zerowej” (6-cio latki) w 2006
roku – 122 dzieci , 2007 roku – 102 dzieci, 2008 roku – 112
dzieci, w 2009 –111 dzieci.
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Ciekawymi imionami, jakie zosta³y nadane dzieciom w minionym roku s¹ dla dziewcz¹t: Tabita, Noela, Sara, Lena, Nikola, natomiast dla ch³opców: Hubert, Norbert, Tobiasz,
Gracjan, Baltazar. Najczêœciej nadawane imiona to dla dziewcz¹t: Maja, Julia, oraz dla ch³opców: Jakub, Adam.
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2009
3065
37
38
21

1930

2008
3018
35
22
24

1929

2007
2978
26
24
18

1928

2006
2922
29
25
35

1927

Kaniów
Stan ludnoœci
Urodzenia
Ma³¿eñstwa
Zgony

1926

2009
1633
20
22
11

1925

2008
1601
13
20
11

1924

2007
1583
12
14
10

1923

2006
1568
12
11
22

1922

Janowice
Stan ludnoœci
Urodzenia
Ma³¿eñstwa
Zgony

1921

2009
1577
20
14
20

1920

2008
1554
11
9
14

1919

2007
1561
18
14
12

1918

2006
1542
21
17
11

1917

Bestwinka
Stan ludnoœci
Urodzenia
Ma³¿eñstwa
Zgony

1916

2009
4477
44
58
33

1915

2008
4432
48
45
35

1914

2007
4387
45
39
74

1913

2006
4402
41
34
36

1912

Bestwina
Stan ludnoœci
Urodzenia
Ma³¿eñstwa
Zgony

Najstarszymi mieszkañcami gminy Bestwina s¹:
Z so³ectwa Janowice – Pani Kuder Kunegunda urodzona
w 1911 roku i Pani Famu³ka Antonina urodzona w 1914 r.
Z so³ectwa Bestwiny – Fejdych Anna i Œlosarczyk Zofia
urodzone w 1914 roku.
Z so³ectwa Kaniów – Stwora Stefania i Krysta Julianna
urodzone w 1914 roku.
Z so³ectwa Bestwinka – Kubik Jan i Gac Anna urodzeni w
1915 roku.
W tabeli przedstawiono liczbê mieszkañców z roczników
od 1911 do 1929 z Gminy Bestwina
Wszystkim seniorom ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, pogody ducha oraz d³ugich lat ¿ycia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbli¿szych!
1911

Dziêki uprzejmoœci Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego, p. Urszuli Smalcerz, kolejny raz publikujemy statystyki dotycz¹ce liczby ludnoœci w ca³ej gminie i poszczególnych
so³ectwach. Mamy okazjê zapoznaæ siê zarówno z mieszkañcami najstarszymi, jak i nowonarodzonymi, czytaj¹c o nadawanych imionach. Zwiêkszy³a siê liczba ma³¿eñstw, zw³aszcza
w Kaniowie, w stosunku do roku ubieg³ego a¿ o 16 par!
Oto ogólny stan ludnoœci na koniec ostatnich 4 lat:
2006 – 10434 osoby, 2007 – 10509, 2008 – 10605, 2009
– 10753
We wszystkich czterech so³ectwach przedstawia siê to nastêpuj¹co:

Kultura

„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”
W sobotê 9 I 2010 r. w Parafii p.w. œw. Sebastiana w Bestwince
odby³ siê IV konkurs Kolêd i Pastora³ek. Jak co roku g³ównymi
inicjatorkami byli: Pani Wies³awa Ochma - Szeliga – Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bestwince oraz ks. Proboszcz W³adys³aw Piekarski.
W tegorocznym konkursie udzia³ wziê³y zespo³y wokalnoinstrumentalne, schole, chóry, grupy przyparafialne a tak¿e
soliœci i duety z terenu ca³ej naszej Gminy. W sumie ponad
200 osób. Wymagaj¹ce jury starannie s³ucha³o i bacznie obserwowa³o wszystkie wystêpy przydzielaj¹c odpowiednie noty.
Istotnym, ale za to jak¿e przyjemnym dla ucha novum by³y wystêpy Przedszkolaków, które zainaugurowa³y konkurs. W tej
kategorii swój pierwszy ma³y sukces odnios³y „S³oneczka” z
Kaniowa, „Mali Odkrywcy” z Bestwinki oraz „Chmurki”, równie¿
z Kaniowa. Nie zabrak³o te¿ ma³ych solistów i duetu.
Spoœród m³odszych zespo³ów wokalno - instrumentalnych
zwyciê¿y³ PO – TWOREK z Janowic. Swoje wyró¿nienie otrzyma³a grupa ze Szko³y Podstawowej z Bestwinki oraz zespó³ z
Janowic. Na „z³oty medal” spisa³y siê PROMYKI z Kaniowa w
kategorii schole i zespo³y przyparafialne. Nieco ni¿ej uplasowa³y siê Dzieci Maryi z Bestwinki. Wœród chórów uhonorowany zosta³ Vivace z Bestwiny. Zapewne niezapomnianym dla
wielu uczestników wykonaniem pe³nym ekspresji pozostanie
wystêp solistki Mirelli Kubik z Janowic oraz solisty Mateusza
Olejaka z Bestwiny – dwóch laureatów.

Promyki - pierwsze miejsce w kategorii schole i zespo³y przyparafialne
W przedziale starszych zespo³ów wokalno-instrumentalnych i
chórów sukces wyœpiewali sobie: „Andante” z Bestwiny, „Vocalis”
z Janowic oraz schola „Gloria victis” z Bestwiny zaœ swoim g³osem
oczarowa³ nas solista Jakub Foltak z Gimnazjum z Bestwiny.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom oraz osobom przygotowuj¹cym ich do wystêpu!
Ewa Œlósarczyk

•
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Takich jasełek jeszcze nie było!
Przygotowywanie przedstawienia jase³kowego jest zawsze
du¿ym wyzwaniem i wielkim wydarzeniem dla aktorów. A jeœli
w dodatku wystêpuj¹cy s¹ osobami niepe³nosprawnymi, tym
bardziej nale¿y im siê uznanie. Wychowawcy i podopieczni
Œrodowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” wspólnie z
Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ zaprosili 18 stycznia 2010 r.
uczniów Gimnazjum im. Jana Paw³a II na tradycyjn¹ opowieœæ
o narodzeniu Chrystusa i trzeba powiedzieæ, ¿e wszystko uda³o siê wyœmienicie.
Oprócz m³odzie¿y szkolnej i polonistki Oliwii Sobieskiej na
widowni zasiedli Zastêpca Wójta Artur Beniowski, redaktor „Magazynu Gminnego”, a tak¿e goœcie z dalekiej Kanady. Widzowie podziwiali grê osób wcielaj¹cych siê w Józefa, Maryjê,
pasterzy, trzech Mêdrców, anio³ów, narratorki i muzykanta. Ich
zaanga¿owanie wywo³a³o autentyczny uœmiech i wzruszenie.
Ca³oœæ zosta³a piêknie wyre¿yserowana przez Pana Damiana Laszczaka pod kierunkiem Pani Dyrektor ŒDS „Centrum”
Rozetty Michnik.
S. Lewczak

Aktorzy z „Centrum'' i ich opiekunowie

Koncert noworoczny naszej Orkiestry
Orkiestra Dêta Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie
w niedzielê wieczorem 17 stycznia zagra³a piêkny koncert noworoczny w Koœciele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach - Dziedzicach. Sta³o siê to
ju¿ tradycj¹, poniewa¿ by³ to kolejny z rzêdu wystêp podopiecznych pani Urszuli Szkucik - Jagie³ka w tym Koœciele. Oprócz kolêd, orkiestra zagra³a równie¿ inne
melodie. Cieszymy siê, ¿e muzycy z tak¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem promuj¹ nasz¹ Gminê.
W. Gandor
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Wspania³y wystêp gminnej Orkiestry

Kultura

Urok liryków nocną porą
pisanych…

Magdalena Alicja Kubica - autorka tomiku „Pisane noc¹”
tak: „Patrzê w Twoje okr¹g³e oczy/ i widzê wielki œwiat/Widzê
wolnoœæ, przestrzenie, ciekawoœæ/I ciep³y halny wiatr (...).
Tomik zrecenzowa³ Roman Zoñ, polonista. W podsumowaniu stwierdzi³, ¿e debiutantka zabiera czytelnika w intymn¹
podró¿ po œwiecie myœli, uczuæ i doœwiadczeñ, których wiersz
jest niew¹tpliwie najlepszym z mo¿liwych sposobów zapisu.
W zupe³nie zjawiskowy sposób ods³ania potêgê Boga, istotê
cz³owieczeñstwa, ¿ycia i œmierci. Mówi¹c du¿o, pozostawia
czytelnikowi to, co w poezji piêkne, mo¿liwoœæ w³asnej, prywatnej lekcji wra¿liwoœci. Tyle s³owa fachowca. Nie wymagaj¹
one specjalnego komentarza, natomiast zosta³y uzupe³nione
przez wypowiedzi przyjació³. Zacytujmy równie¿ kilka z nich:
- Wyj¹tkowa osobowoœæ, wra¿liwa, delikatna, a zarazem
potê¿na sw¹ wewnêtrzn¹ si³¹. Otwarta na œwiat i ludzi. Kobieta w podró¿y – ciekawa ka¿dej kolejnej stacji ¿ycia. Wspania³a mama i przyjació³ka.
- Prawdziwa dama, dogada siê z królow¹ Anglii i hydraulikiem, nie poprzestaj¹c byæ sob¹.
- Telefon od niej lub pukanie do drzwi sprawiaj¹, ¿e rutynê
odk³adam na jutro.
Mi³a, magiczna niemal atmosfera spotkania pozwoli³a
wszystkim uczestnikom przenieœæ siê na powrót w czasy dzieciñstwa. Od¿y³y wspomnienia rodzinnego domu, znów zadrga³y
struny pierwszych marzeñ, ufnej wiary, prawdziwych radoœci.
Dziêkujemy za te niezwyk³e chwile, ¿yczymy dalszego rozwoju
tego wielkiego talentu. Mo¿e za jakiœ czas pojawi¹ siê kolejne
tomiki. A szanowni Czytelnicy niech maj¹ dowód, ¿e s³owo
„prawnik” niekoniecznie musi wzbudzaæ obawy przed „bezdusznoœci¹” kodeksów. Za ka¿dym zawodem kryj¹ siê konkretni ludzie, a jeœli bêd¹ tacy jak pani Magdalena Kubica to
tym lepiej dla œwiata.
S³awomir Lewczak

Zdjęcia Fotoklubu
w Janowicach
Jak zapowiadaliœmy w poprzednim numerze, zdjêcia wykonane przez cz³onków Nieformalnej Grupy Fotograficznej zawita³y do Janowic. Mo¿na by³o je ogl¹daæ w tamtejszej filii GBP.
Wystawa spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem
odwiedzaj¹cych.
S.L.

Zdjêcia cz³onków Fotoklubu zawis³y na œcianach Biblioteki
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Co maj¹ ze sob¹ wspólnego prawo i poezja? Czy precyzyjny
jêzyk paragrafów da siê pogodziæ z subtelnoœci¹ natchnionych strof? Dla niektórych takie zestawienie wydaje siê byæ
czystym paradoksem, ale przyk³ad Magdaleny Alicji Kubicy
pokazuje, ¿e jest to mo¿liwe. Grudniowe spotkanie z pani¹
Magdalen¹, (na co dzieñ pracuj¹c¹ jako radca prawny w Urzêdzie Gminy Bestwina) odby³o siê w czytelni Gminnej Biblioteki
Publicznej i wzbudzilo spore zainteresowanie. Na wieczorku
poetyckim zagoœcili m.in. Zastêpca Wójta Artur Beniowski,
Sekretarz Gminy Stanis³aw Wojtczak, radni Danuta Kubik,
Benedykt Kohut, Jerzy Borutka, Edward Jonkisz, Jerzy Kijas
oraz grupa mieszkañców, a tak¿e rodzina p. Kubicy.
Spotkanie mia³o formê wywiadu – przeprowadza³a go dyrektor GBP Teresa Lewczak. Zapytana o motywy wydania tomiku wierszy, autorka stwierdzi³a, ze zawsze tkwi³a w niej
wra¿liwoœæ poetycka, bo istniej¹ takie sprawy, których istotê
mo¿e oddaæ jedynie liryka. Wobec tego przemyœlenia przenoszone by³y systematycznie na papier, z racji obowi¹zków domowych i rodzinnych dzia³o siê to przewa¿nie noc¹... i st¹d
tytu³ ksi¹¿eczki: Pisane noc¹. Tomik zosta³ wydany bardzo starannie, uwagê zwraca szata graficzna wykonana przez p. Ewê
Karwik, przyjació³kê poetki. Utrzymane w monochromatycznej
tonacji grafiki idealnie pasuj¹ do tematyki poszczególnych
utworów i s¹ wizualnym dope³nieniem ca³oœci.
Treœæ opublikowanych wierszy jest bardzo ró¿na, na pierwszy
plan wysuwa siê jednak kilka w¹tków: wiara, uczucia, rodzina,
przyjaciele, ukochane góry. Autorka stara siê unikaæ zbêdnego
patosu, pisze po prostu o kwestiach bardzo jej bliskich. Jednoczeœnie sk³ada podziêkowanie wszystkim, którzy mieli dobry
wp³yw na jej ¿yciowe wybory. Sama powiedzia³a, ¿e najlepszymi, bo szczerymi recenzentami s¹ w³aœnie oni. Wieloœæ punktów widzenia sprzyja przecie¿ dyskusji i przemyœleniom.
W tytu³ach i strofach utworów przewija siê korowód wa¿nych
dla Pani Magdaleny postaci: nie¿yj¹ca ju¿ mama, ojciec, m¹¿,
rodzeñstwo, dzieci, zaprzyjaŸniony lekarz, kap³an, przyjació³ki.
Ka¿dy zosta³ obdarowany ciep³ym s³owem, wspomnieniem.
Trudno cytowaæ tu wszystko, ale np. córce poetka napisa³a
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Dziêkujê Ci za odwagê mówienia
Za szczeroœci szczeroœæ i ukryte ³zy
Wodospad przemyœleñ toczy moj¹ duszê
W ka¿dej kropli wody ukry³eœ siê Ty...
/M.A. Kubica, „S³uchaæ”/

Kultura

„Pozytywna akustyczna fala”
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Specjalnie dla „Magazynu Gminnego” wywiadu udzieli³ Piotr Mirecki, wokalista i gitarzysta zespo³u „Dzieñ Dobry”. Piotr pochodzi
z Kaniowa i czêsto goœci w naszej gminie, przybywaj¹c tutaj tak¿e z koncertami. Zgodzi³ siê odpowiedzieæ na kilka naszych pytañ.
S³awomir Lewczak: Mamy jeszcze
ostatnie dni okresu œwi¹teczno – noworocznego, powiedzia³bym kolêdowego.
Dla Waszego zespo³u to zapewne pracowity czas?
Piotr Mirecki: W³aœciwie jeŸdzimy po
ca³ym kraju, jesteœmy zapraszani w ró¿ne zak¹tki. Najwiêksz¹ sal¹, w której graliœmy ostatnio, by³a Sala Kongresowa w
Warszawie, a znaleŸliœmy siê tam z okazji koncertu pamiêci poœwiêconemu
Markowi Grechucie. W zwi¹zku z wygranym festiwalem „Korowód” czêsto wystêpujemy z gwiazdami ró¿norodnej
muzyki – Arturem Gadowskim, IR¥, Zbigniewem Wodeckim, Krystyn¹ Proñko,
ale tak¿e sami. I nawet bez towarzystwa
gwiazd mamy pe³ne sale. Jesteœmy
chêtnie przyjmowani, a ludzie dowiaduj¹
siê o nas z ró¿nych Ÿróde³. Przychodz¹
praktycznie wszystkie grupy wiekowe. To
nie jest mo¿e muzyka rockowa, ale na
pewno „szalona”, ¿ywio³owa, z bogatym
instrumentarium. Coraz czêœciej stawiamy na w³asny repertuar.
S.L. Gracie nie tylko komercyjnie, lecz
równie¿ charytatywnie. Przyk³adem tego
mo¿e byæ koncert w Teatrze Polskim w
Bielsku – Bia³ej na rzecz niewidomego
Przemka.
P.M. Koncert dla Przemka by³ równie¿ w
koœciele naprzeciwko Szpitala Wojewódzkiego. Tam wyst¹piliœmy wspólnie z Krystyn¹ Proñko i Ann¹ Treter. Oczywiœcie
chêtnie pomagamy kiedy tylko mo¿emy.
S.L. Z pewnoœci¹ wracacie do Waszych
korzeni. Tutaj wszystko siê zaczê³o, w
Twoim wypadku akurat w Kaniowie...
P.M. Mój zakres fascynacji jest bardzo
szeroki! I prawda, ¿e wszystkie pasje
dane mi by³o rozwijaæ najpierw w Kaniowie. To sport, ksi¹¿ki popularnonaukowe i oczywiœcie muzyka. Wspominam
wspania³¹ grupê oazow¹. By³o to tak, ¿e
odchodzi³ Tomek K¹dzio³ka i dziewczyny
z klasy poprosi³y mnie, bym pomóg³ im
graæ i œpiewaæ podczas Mszy Œwiêtej.
Od tamtego momentu gra³em regularnie, organizowaliœmy muzyczne spotkania modlitewne i frekwencja na nich by³a
spora. Mieliœmy bardzo du¿o prób i nie
ukrywam, by³em tu wymagaj¹cy dla siebie i innych. Potem powsta³ religijny zespó³ „Vertigo”, zauwa¿any i nagradzany
na wielu festiwalach.
S.L. A w jakich okolicznoœciach narodzi³ siê zespó³ „Dzieñ Dobry”?
P.M. To wynik wspó³pracy kilku ju¿ bardziej doœwiadczonych muzyków – mnie,

ks. Stanis³awa Joneczki, Janka
Stachury i Krzysztofa Maciejowskiego. We wspó³pracê weszliœmy w 2000 roku, ale najpierw
by³y to jedynie nieœmia³e próby.
W ka¿dym razie patrzyliœmy
przede wszystkim na ludzi, bo
muzyka to nie tylko dŸwiêki, ale
pewna przyjaŸñ, „iskrzenie”,
„kompatybilnoœæ”.
S.L. Na Waszej stronie znalaz³em okreœlenie „Pozytywna
Zespó³ „Dzieñ Dobry'', drugi od prawej - Piotr Mirecki
akustyczna fala”...
S.L. Ile p³yt wydaliœcie do tej pory?
P.M. Tak, bo w³aœciwie wszyscy pytali
P. M. Jak na razie dwie. Chocia¿ pierwnas: „Co tak naprawdê gracie?” To ciê¿sza,
wielkopostna, nie jest ujêta na naka sprawa, by okreœliæ ten styl, bo myœliszej
stronie internetowej, bo nie
my bardzo szeroko! Nie chcemy siê
jesteœmy zespo³em typowo religijnym.
zaszufladkowaæ w granicach tzw. „poezji
Fakt, czêsto gramy i lubimy tak¹ muzyœpiewanej”. Piszemy bardzo poetycko,
kê, ale w bran¿y pokutuje wiele stereotyale unikamy stereotypowego spojrzenia
pów i pojawia siê problem „zaszufladkona ten doœæ niszowy gatunek. Gdy siê
wania”. Druga to p³yta z kolêdami (recenspotkaliœmy, postawiliœmy sobie za cel
zja pojawi³a siê rok temu w „Magazynie
nie pozostawianie nikogo obojêtnym.
Gminnym” – S.L.). Teraz mamy ju¿ naMuzyka powinna wywo³ywaæ emocje, ale
gran¹ trzeci¹ p³ytê „Dzieñ dobry panie
w sensie pozytywnym. Nawet gdy cz³oMarku” poœwiêcon¹ Markowi Grechucie.
wiek siê dziêki tej muzyce wzrusza, to
Bêdzie siê sk³ada³a z dwóch czêœci:
dlatego, ¿e poczu³ pewn¹ nutkê piêkna,
pierwsza to utwory samego Grechuty w
a nie przygnêbienie. I to dzia³a, bo gdy
nowych aran¿acjach, a nowa to ju¿ komludzie wychodz¹ po koncercie, to sami
pozycje wy³¹cznie nasze. P³yta nie jest
daj¹ nam do zrozumienia, ¿e piosenki
jeszcze wydana, chcemy podpisaæ jak
dalej „chodz¹ im po g³owie”. Czyli jest
najkorzystniejszy kontrakt z wydawc¹ i
pozytywnie, „falowo” i zgodnie z przywoodpowiednio wypromowaæ kr¹¿ek. Lu³anym has³em akustycznie, bo u¿ywamy
dzie, który nam bardzo pomagaj¹ w tatylko instrumentów akustycznych.
kich sprawach „administracyjnych” i
S.L. Jak rozwija³ siê Wasz zespó³?
finansowych to m.in. Zdzis³aw PotemP.M. Powstaliœmy, jak ju¿ mówi³em w
pa oraz Krzysztof Pacyga, którym jesteroku 2000, pocz¹tkowo pod nazw¹ „Jubiœmy niezwykle wdziêczni.
leum”, przemianowan¹ nastêpnie na
S.L. Gdzie „Dzieñ Dobry” zagra w naj„Przyjaciele”, a od 2004 r. na obecne
bli¿szym
czasie?
„Dzieñ Dobry”. Pod tym szyldem dzia³aP. M. Drugiego lutego mamy koncert w
my aktualnie i realizujemy wszelkie proCentrum Kultury „Dworek Bia³opr¹dnicjekty. Nie mamy œciœle okreœlonego
ki” przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie,
podzia³u na funkcje, bo np. s³owa piosepóŸniej 5 lutego w SP nr 3 w Czechowinek uk³adam nie tylko ja, ale równie¿
cach – Dziedzicach, lecz to raczej impreKrzysztof Maciejowski. Piszemy poza tym
za zamkniêta. Kalendarz wystêpów
dla przeró¿nych instytucji, Krzysiek robi to
mo¿na œledziæ na stronie www.dziendodla teatru i innych zespo³ów muzycznych,
bry.net.pl. Oprócz tego udzielamy siê injest realizatorem dŸwiêku. Mi zdarzy³o siê
dywidualnie. Dla mnie du¿ym zaszczytem
pisaæ m.in. dla „Piwnicy pod Baranami”.
jest trasa ze Zbigniewem Wodeckim.
Wspólnie robimy aran¿acje, staramy siê
S.L. Czego ¿yczycie czytelnikom „Maby piosenki mia³y dobry odbiór. Nie mam
gazynu Gmninego?
ulubionego utworu, chcê by wszystkie siê
P.M. Tego czego sobie! Du¿o pozytywpodoba³y. Chocia¿ wiadomo, ¿e preferennej energii i radoœci, pokoju, który mo¿cje co do stylu bywaj¹ ró¿ne, ja np. uwielna znaleŸæ i poczuæ we w³asnym wnêtrzu.
biam flamenco (doszkala³em siê w tym
Realizacji w³asnych planów choæby w
zakresie u Micha³a Czachowskiego), finczêœci. Aby wci¹¿ towarzyszy³a nam
gerstyle, muzykê Stinga... i mo¿na wymieochrona Opatrznoœci.
niaæ w nieskoñczonoœæ. Na pewno nie
S.L. Bardzo dziêkujê za rozmowê.
stojê w miejscu, ci¹gle eksperymentujê.
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Edukacja

Spotkanie z żubrami, danielami i muflonami
W naszej janowickiej szkole czêsto organizowane s¹ wspania³e wycieczki. W tym roku w zimie, 13 stycznia, w ramach projektu „Natura w praktyce”, klasy IV i
VI pojecha³y na niezapomnian¹ wyprawê do Pokazowej Zagrody ¯ubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyñskim.
Naszym przewodnikiem by³a p. Janina Leñczyk.

By³o ciep³o i przytulnie. Pani przewodnik puszcza³a nam na
p³ycie ró¿ne odg³osy zwierz¹t leœnych, których nazwê musieliœmy nastêpnie odgadn¹æ. Œwietnie
siê bawiliœmy, szczególnie przy jêkach ³osia.
Po wyjœciu z sali kinowej zwiedziliœmy „muzeum zwierz¹t”. Zobaczyliœmy tam wypchane zwierzêta
leœne, o których wiele ciekawych
rzeczy opowiedzia³a nasza pani
Gdy wysiedliœmy w Pszczynie
dyrektor.
z autokaru, zobaczyliœmy piêknie
Po opuszczeniu Pokazowej Zagrooœnie¿one drzewa. Kiedy dotarliœmy
dy ¯ubrów usiedliœmy przy stolikach
do koñca dró¿ki, która prowadzi³a do
w ciep³ej karczmie, gdzie zjedliœmy
zagrody, weszliœmy do niej. Tam zapyszne frytki i wypiliœmy herbatê z cyuwa¿yliœmy urocze zwierzêta: ¿ubry,
tryn¹. By³o tam bardzo weso³o.
daniele, jelenia, dzika - Baœkê,
W drodze powrotnej (wraz z opieosio³ki, kaczki, gêsi, ³abêdzie, pakunami
p. Kuczyñsk¹ i p. Kal) opowia i oczywiœcie ¿ubry. Mogliœmy zo- Uczniowie z Janowic zwiedzaj¹ pszczyñsk¹ zagrodê
wiadaliœmy sobie o tym, co
baczyæ, jak karmi siê ¿ubry, a resztê
zobaczyliœmy, czego siê nauczyliœmy.
zwierz¹t mogliœmy nakarmiæ jab³kami. By³o to cudowne przeWycieczka bardzo mi (nam!) siê podoba³a i myœlê, ¿e jesz¿ycie. Potem zobaczyliœmy œliczn¹ szopkê betlejemsk¹.
cze kiedyœ przyjadê do „Zagrody ¯ubrów”.
Byliœmy ju¿ trochê zmarzniêci (-2 st.) i zmêczeni, wiêc poMa³gorzata Bogusz (ZSP Janowice)
szliœmy do ma³ej sali kinowej, aby odpocz¹æ i coœ przegryŸæ.

Świetlica Środowiskowa „Słoneczko”
w Kaniowie ma nową siedzibę

„S³oneczko'' od tej pory ju¿ w nowym pomieszczeniu (fot. J. Zu¿a³ek)

ogromny wk³ad i serce w³o¿one w pracy z dzieæmi, jak równie¿
by³a to okazja do z³o¿enia ¿yczeñ noworocznych.
Nowa siedziba œwietlicy mieœci siê w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym, poniewa¿ w remizie stra¿ackiej, w której do
tej pory dzia³a³a œwietlica aktualnie odbywa siê remont. Pomieszczenie, u¿yczone przez szko³ê zosta³o wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby placówki. Jest ono
wielofunkcyjne, wyposa¿one w podstawowe urz¹dzenia,
bêd¹ w nim odbywaæ siê sta³e zajêcia edukacyjne realizowane z pomoc¹ komputera i internetu oraz zajêcia artystyczne i rekreacyjne.
Nadmieniæ tutaj nale¿y, ¿e dzia³alnoœæ œwietlic œrodowiskowych to realizacja jednego z zadañ w³asnych gminy, wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przyjmowanego corocznie Uchwa³¹
Rady Gminy w Bestwinie, jako bezpoœrednie dzia³anie na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci.
Œwietlice Œrodowiskowe przeznaczone s¹ dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. W wyj¹tkowych przypadkach do placówki mog¹ byæ przyjmowane równie¿ dzieci m³odsze.
Zgodnie ze standardami, które obowi¹zuj¹, nale¿y wymieniæ:
cele, zadania i podstawowe formy pracy œwietlic.
1. Celem dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i m³odzie¿y do samodzielnego ¿ycia, kszta³towania w³aœciwych
postaw spo³ecznych poprzez objêcie ich w czasie wolnym
od zajêæ szkolnych opiek¹ oraz zajêciami edukacyjnymi i
profilaktycznymi.
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Na uroczystoœci obecni byli: Wójt Gminy Stefan Wodniak, Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek, Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego Barbara Konarska - Wêgrzyn, So³tys Marek Pêkala,
Pe³nomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzale¿nieñ Bo¿ena Jaromin, Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Kazimierz Adamaszek oraz wychowawcy
pracuj¹cy w œwietlicach œrodowiskowych w Bestwinie, Bestwince oraz w Janowicach. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze i
by³o okazj¹ do podziêkowania wszystkim wychowawcom za
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W dniu 14 stycznia odby³a siê uroczystoœæ otwarcia œwietlicy œrodowiskowej „S³oneczko” w Kaniowie.

Ogłoszenia
2. Zadaniem œwietlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie
dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowañ, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawnoœci fizycznej,
rozwój umiejêtnoœci interpersonalnych, wspó³praca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspieraj¹cymi jak: szko³a, placówki medyczne, kuratorzy s¹dowi, organizacje pozarz¹dowe.
3. Podstawowe formy pracy œwietlicy: edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaleg³oœci w nauce, reedukacja, nauka jêzyków itp., organizuj¹ce czas wolny: gry i
zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach, wspieraj¹ce rozwój zainteresowañ i zdolnoœci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
zwiêkszaj¹ce kulturê osobist¹ np. nauka zasad zachowa-

nia przy stole, nauka higieny, rozwijaj¹ce sprawnoœæ fizyczn¹:
gry zespo³owe, zabawy zrêcznoœciowe, nauka p³ywania, tenis sto³owy itp., dzia³ania na rzecz œwietlicy, np. dbanie o
wystrój placówki, dzia³ania na rzecz œrodowiska lokalnego, np. wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami oraz organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz innych
spo³ecznoœci, wspó³praca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szko³ami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
4. Dodatkowe formy pracy œwietlicy: do¿ywianie, wycieczki i
wyjazdy wakacyjne o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,
zajêcia specjalistyczne, np. logopedyczne.
Bo¿ena Jaromin

Kronika policyjna
Grudzień 2009

Styczeń 2010
• 4 stycznia o godz. 13.00 w Bestwinie, na ul .Krakowskiej z samochodu ciê¿arowego spad³ du¿y kamieñ, który uszkodzi³
jad¹cy za nim samochód VW Golf.
• 5 stycznia ok. godz. 1.00 w nocy mia³o miejsce w³amanie do jednego z barów w Janowicach, sk¹d skradziono piwo oraz
mikrofalówkê. Wartoœæ strat – 600 z³.
• 5 stycznia o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej dosz³o do kolizji samochodu Fiat Cinquecento z Fordem Mondeo.
• 9 stycznia w Bestwinie, w rejonie sklepu spo¿ywczego biega³ bezpañski wilczur, powiadomieni pracownicy schroniska w
Bielsku – Bia³ej zabrali psa.
• 12 stycznia o godz. 11.00 w Bestwinie policjanci z Bielska – Bia³ej zatrzymali mê¿czyznê poszukiwanego przez prokuraturê
w Bielsku – Bia³ej.
• 12 stycznia o godz. 10.00 w Kaniowie, na ul. Jawiszowickiej dosz³o do kolizji drogowej Fiata Punto z Fordem Escortem.
• 19 stycznia o godz. 19.00 w Bestwince obok jednej z posesji przebywa³ bezpañski pies, powiadomieni pracownicy
schroniska z Bielska – Bia³ej zabrali zwierzê.
Franciszek Owczarz

•
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• 15 grudnia o godz. 20.11 w Bestwinie, na terenie restauracji dokonano wy³amania zamka i w³amania do automatu z
grami o niskich wygranych.
• 15 grudnia o godz. 14.00 w Kaniowie na ul. Jawiszowickiej dosz³o do kolizji samochodu Ford Escort z samochodem Opel
Vectra.
• 15 grudnia o godz. 19.00 w Kaniowie policjanci z komendy w Bielsku – Bia³ej wspólnie z policjantami z Czechowic –
Dziedzic oraz z SPPP w Bielsku – Bia³ej zatrzymali 5 osób podejrzanych o dokonanie kradzie¿y pojazdów. Ponadto
zatrzymali 5 samochodów pochodz¹cych z kradzie¿y.
• 16 grudnia w nocy, w Kaniowie, nieznana osoba po zerwaniu k³ódki z pomieszczenia skrad³a 5 butli gazowych o
wartoœci ok. 725 z³. na szkodê Gaspol SA.
• 16 grudnia o godz. 20.00 w Bestwinie, na ul. Szkolnej dosz³o do kolizji drogowej samochodu Ford Fiesta z samochodem VW Golf.
• 18 grudnia o godz. 22.00 w Kaniowie kieruj¹ca samochodem VW Polo na œliskiej nawierzchni wpad³a w poœlizg,
zjecha³a do rowu, a nastêpnie uszkodzi³a ogrodzenie posesji.
• 18 grudnia o godz. 19.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieruj¹cy samochodem wjecha³ w wyrwê w jezdni. W wyniku
najechania eksplodowa³a poduszka we wnêtrzu samochodu.
• 28 grudnia ok. godz. 13.00 poinformowano Komisariat w Czechowicach – Dziedzicach, ¿e w Kaniowie po ul. Malinowej
biegaj¹ psy, które atakuj¹ przechodniów. Ustalono w³aœciciela psów, sporz¹dzono notatkê s³u¿bow¹ – sprawa jest w
toku postêpowania.
• 29 grudnia o godz. 9.00 mieszkaniec Janowic powiadomi³ Komisariat Policji o kradzie¿y motoroweru stanowi¹cego
jego w³asnoœæ. Mieszkaniec stwierdzi³, ¿e do kradzie¿y dosz³o pomiêdzy 1 a 20 czerwca 2006 r. Zg³aszaj¹cy poda³ wartoœæ
– 100 z³.
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STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE „SYLWIA”
43 – 512 Bestwinka, ul. Gandora 21
Zaprasza na pe³ny zakres us³ug fryzjersko-kosmetycznych dla pañ i panów.
W ofercie m.in.:
zagêszczanie w³osów;
zabiegi pielêgnacyjne twarzy i cia³a;
regeneracja w³osów ozonem;
masa¿ gor¹cymi kamieniami;
tatuowanie cia³a (tatua¿ trwa³y).
Oraz na specjalne ¿yczenie klienta po uzgodnieniu telefonicznym poza wyznaczonymi godzinami.
Czynne:
poniedzia³ek 15.00 – 19.00
wtorek 8.00 – 17.00
œroda 8.00 – 17.00
czwartek 8.00 – 17.00
pi¹tek 8.00 – 17.00
sobota 7.00 – 14.00

Fryzjerka, tel. 501 096 071

Kosmetyczka, tel. 661 618 062
***

Promocje! Pakiety! Serie zabiegów ze zni¿kami! Konkurencyjne ceny!!!

Szanowni Pañstwo, drodzy Przyjaciele!
Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bestwinie zwraca siê z proœb¹ do Pañstwa, Przyjació³ naszej jednostki równie¿
w tym 2010 roku o przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego, jak¹ jesteœmy. W bie¿¹cym roku
tak jak w roku ubieg³ym, wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w pozycji Wniosek o przekazanie 1% podatku wpisaæ
nazwê OSP, numer KRS oraz wysokoœæ kwoty.
W naszym przypadku nale¿y wpisaæ:
ZWI¥ZEK OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Numer KRS: 0000116212
Dodatkowo w pozycji N. Informacje uzupe³niaj¹ce koniecznie nale¿y wpisaæ:
1% dla OSP Bestwina 43-512 Bestwina, ul. Koœcielna 41 woj. Œl¹skie
aby pieni¹dze trafi³y do naszej jednostki. Nie wpisuj¹c tej informacji œrodki nie bêd¹ przekazane!
Dla u³atwienia podajemy, ¿e informacje te nale¿y wpisaæ w:
PIT 28 w pozycji 133
PIT 36 w pozycji 309
PIT 36L w pozycji 109
PIT 37 w pozycji 128
PIT 38 w pozycji 62
Bardzo serdecznie dziêkujemy za ubieg³oroczne wp³aty, otrzymaliœmy w sumie 7 995 z³. prosimy o wp³aty w roku
bie¿¹cym, za co z góry dziêkujemy. Wszystkie otrzymane pieni¹dze przeznaczymy na zakup nowego œredniego samochodu bojowego.
Z wyrazami szacunku - Zarz¹d OSP Bestwina

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim po¿egnaniu

œ.p.
W³adys³awa Czana
Podziêkowania za udzia³ w uroczystoœci ¿a³obnej
oraz za kondolencje, kwiaty, wieñce i ofiary mszalne

•

sk³adaj¹
¿ona i dzieci wraz z rodzinami
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Przekaż 1% podatku na rzecz OSP Bestwina
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Ogłoszenia
OG£OSZENIE WÓJTA GMINY BESTWINA
z dnia 27 stycznia 2010 r.

•
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o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
so³ectw: Bestwina (dwa odrêbne projekty), Bestwinka, Janowice i Kaniów w gminie Bestwina
wraz z prognozami oddzia³ywania na œrodowisko.
Na podstawie art. 17 pkt . 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717, ze zm.) oraz uchwa³ Rady Gminy Bestwina:
1. Nr XVIII/165/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w gminie
Bestwina i uchwa³y Nr XXI/186/2008 z dnia 2 paŸdziernika
2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego so³ectwa Bestwina w gminie Bestwina,
2. Nr XVIII/166/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwinka w
gminie Bestwina, 3. Nr XVIII/167/2008 z dnia 29 maja 2008
r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Janowice w gminie Bestwina, 4. Nr XVIII/168/2008 z dnia
29 maja 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Kaniów w gminie Bestwina, 5. Nr XXIV/204/
2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w gminie Bestwina,
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektów:
1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w Gminie Bestwina,
2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwinka w Gminie Bestwina,
3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Janowice w Gminie Bestwina,
4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Kaniów w Gminie Bestwina,
5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w Gminie Bestwina,
oraz o wy³o¿eniu prognoz oddzia³ywania na œrodowisko
sporz¹dzonych do w/w zmian planów w dniach 8 luty 2010 r.
do 8 marzec 2010 r. (z wyj¹tkiem sobót i niedziel), w siedzibie
Urzêdu Gminy Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111,
w godzinach 1000 do 1500.
Obszary objête sporz¹dzanymi zmianami planów obejmuj¹
tereny:
1. So³ectwa Bestwina w gminie Bestwina w zakresie:
1. zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie
ulic: M³yñskiej, Witosa, Krakowskiej, Hallera, Polnej, Pod Magówk¹, Granicznej, Konopnickiej, Kwiatowej, Ofiar Wojny, Podleskiej, Brzozowej, Jaworowej, Lipowej i Górskiej,
2. ustalenia przebiegu linii rozgraniczaj¹cych drogi KDD- ul.
Pogodnej,
3. likwidacji drogi oznaczonej symbolem KDD – boczna ul.
Bialskiej, drogi oznaczonej symbolem KDD – boczna ul. Krakowskiej i drogi oznaczonej symbolem KDD – boczna ul. Sosnowej,
4. zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
przy ul. Koœcielnej.
2. So³ectwa Bestwinka w gminie Bestwina w zakresie:
1. zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,
w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
Rzecznej, Jarzêbinowej i Gandora,
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2. ustalenia przebiegu linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL
wzd³u¿ ul. Sportowej oraz bocznej drogi KDD.
3. So³ectwa Janowice w gminie Bestwina w zakresie:
zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,
w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
Granicznej, Pszczelarskiej, Targanickiej, Janowickiej, Prusa,
Borowej i Górskiej.
4. So³ectwa Kaniów w gminie Bestwina w zakresie:
zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,
w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
Sarniej, Gawlików, Dworskiej, Mirowskiej, Grobel Borowa, Nad
£êkawk¹, Witosa, Dankowickiej, Torowej.
5. So³ectwa Bestwina w gminie Bestwina w zakresie:
1. zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
w zwi¹zku z rezygnacj¹ z rezerwy pod obwodnicê centrum Bestwiny w so³ectwie Bestwina,
2. zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
w rejonie ul. Plebañskiej pod tereny cmentarzy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje
ustalenia przyjête w projekcie zmiany planu miejscowego,
mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - nale¿y sk³adaæ na piœmie,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2010 r.
w Urzêdzie Gminy Bestwina lub na jego adres.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projektach zmiany miejscowych planów zostanie przeprowadzona w dniu 3 marca 2010 r., w siedzibie Urzêdu Gminy
Bestwina, pocz¹tek o godz. 1400 .
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3
paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227 ze zm.), w publicznie dostêpnym wykazie zamieszczono dane o nastêpuj¹cych dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie:
– o projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego so³ectw: Bestwina (dwa odrêbne
projekty), Bestwinka, Janowice i Kaniów, w gminie Bestwina,
– o prognozie oddzia³ywania na œrodowisko w /w zmian
miejscowych planów.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powy¿ej podlegaj¹ strategicznej ocenie
oddzia³ywania na œrodowisko, w tym - z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa - w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du, o którym mowa wczeœniej.
Wnioski i uwagi w postêpowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko - stosownie do przepisu
art. 54 ust. 3 ustawy - nale¿y wnosiæ na zasadach okreœlonych
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywo³ywanej na wstêpie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2010 r. w siedzibie
Urzêdu Gminy Bestwina lub na jego adres.
Wójt
mgr in¿. Stefan Wodniak

Ogłoszenia

KONKURS
Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, „Magazyn Gminny”
Patronat honorowy: Wójt Gminy Bestwina
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

ogłasza VIII Ogólnopolski
Konkurs Poezji Religijnej
„O Palmę Wielkanocną”
Regulamin konkursu:
Treœci¹ konkursu s¹ wiersze o tematyce religijnej.

Wiersze bêd¹ oceniane w nastêpuj¹cych kategoriach:

I - dzieci do lat 13
II - m³odzie¿ gimnazjalna i szkó³ œrednich
III - doroœli

•

Warunkiem udzia³u w konkursie jest:
1. nades³anie w maszynopisie zestawu wierszy zawieraj¹cego:
a) 1-3 utworów ( nie wiêcej!) ró¿ne lub tworz¹ce ca³oœæ
b) ka¿dy wiersz powinien byæ w 4 egzemplarzach
c) zestaw nale¿y zaopatrzyæ w god³o (pseudonim, nie rysunek)
2. Do zestawu trzeba do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê opatrzon¹ tym samym god³em co wiersze i zawieraj¹c¹
nastêpuj¹ce informacje:
nazwisko i imiê, adres, numer telefonu, wiek, zawód (uczniowie proszeni s¹ o podanie szko³y) oraz krótk¹
notkê biograficzn¹ (jeœli ktoœ chce mo¿e byæ równie¿ zdjêcie)
Adres do korespondencji: Gminna Biblioteka Publiczna,
ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina, tel. 322141409
3. Przewidziane s¹ nagrody rzeczowe i wyró¿nienia, laureaci otrzymaj¹ tak¿e 3 egzemplarze tomiku wierszy
z nagrodzonymi i wyró¿nionymi utworami
4. Termin nadsy³ania wierszy mija 28 lutego 2010 roku.
5. Na konkurs nie nale¿y przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych i nagradzanych.
6. Oceny wierszy dokona jury powo³ane przez organizatorów w sk³adzie:
Aliny Œwie¿y-Sobel – redaktor „Goœcia Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, spo³ecznik i
popularyzator wartoœci chrzeœcijañskich,
Juliusz W¹troba – poeta i satyryk, autor kilkudziesiêciu ksi¹¿ek, autor tekstów pieœni i piosenek, laureat
ponad stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoj¹ twórczoœæ literack¹;
ksi¹dz Jacek M. Pêdziwiatr – redaktor Radia Diecezjalnego „Anio³ Beskidów”; redaktor „Goœcia Niedzielnego”;
ksi¹dz Tomasz Miko³ajek – katecheta z Rybarzowic;
7. Nades³ane materia³y nie podlegaj¹ zwrotowi i staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatora
8. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wyp³aty honorariów oraz bez
zgody autorów.
9. Wyniki Konkursu zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej.
10. Uroczyste zakoñczenie konkursu wraz z wrêczeniem nagród i wyró¿nieñ nast¹pi 6 kwietnia w czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie – dok³adny termin zostanie podany na stronie biblioteki
www.gbpbestwina.eu,
11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie bêd¹ udostêpniane osobom
trzecim. Udzia³ w konkursie jest równoznaczny z wyra¿eniem zgody na udostêpnienie swoich danych
osobowych dla celów zwi¹zanych z konkursem.
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Sport

Z życia klubów sportowych

•
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Budynek Klubu Sportowego Bestwinka bardzo zmieni³ siê
przez ostatnie lata. Podniesiono go, tworz¹c wiele nowych funkcjonalnych pomieszczeñ. Dokonano te¿ szeregu innych inwestycji, takich jak na przyk³ad budowa studni g³êbinowej.
(Szczegó³owe informacje na temat rozbudowy, wraz z histori¹
Klubu mo¿na znaleŸæ w „Magazynie Gminnym nr 6/2009, s.
16.) Prezesem Klubu Sportowego jest Tadeusz Wróbel, jego
Zastêpc¹ Jerzy Foksiñski, Kierownikiem Dru¿yny Seniorów
Wirginiusz Tomaszczyk.
Klub oferuje sportowcom znakomite warunki sanitarne jak i
zaplecze sportowe. Zawodnicy od okiem fachowych instruktorów trenuj¹ ca³y rok, nie wy³¹czaj¹c okresu zimowego. Wtedy
treningi odbywaj¹ siê w sali gimnastycznej lub na hali. Klub
organizuje te¿ wyjazdy na basen. Cz³onkowie Zarz¹du na zakoñczenie rundy jesiennej zorganizowali wycieczkê dla trampkarzy do Bukowiny Tatrzañskiej na baseny termalne. Zadbali
te¿ o mi³e zakoñczenie sezonu dla seniorów, organizuj¹c dla
nich zabawê w lokalu.
W grudniu ubieg³ego roku Klub Sportowy z Bestwinki (jak
równie¿ LKS Bestwina) otrzyma³ od Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej sprzêt sportowy. Znalaz³y siê tam dwie minibramki z
siatkami, bramka aluminiowa z siatkami, szeœæ tyczek slalomowych z podstaw¹ gumow¹, dwa przyrz¹dy do æwiczenia
równowagi, drabinka koordynacyjna z torb¹, piêæ p³otków aluminiowych oraz czterdzieœci osiem pacho³ków. Sprzêt na pewno bêdzie dobrze s³u¿y³ zawodnikom.
Tadeusz Wróbel, Jerzy Foksiñski oraz Wirginiusz Tomaszczyk jednog³oœnie stwierdzaj¹, ¿e bardzo dobrze uk³ada siê
wspó³praca Klubu z Urzêdem Gminy, Wójtem, Szko³¹ w Bestwince i nauczycielami wychowania fizycznego. Zauwa¿aj¹,
¿e zami³owanie do sportu zaczyna siê w domu rodzinnym i w
szkole. To w³aœnie rodzice i nauczyciel wychowania fizycznego
powinni zachêciæ dzieci do aktywnego spêdzania czasu, poniewa¿ jak mówi przys³owie „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Priorytetem LKS Bestwina w rundzie wiosennej bêdzie na
pewno utrzymanie siê w lidze okrêgowej. Zadanie nie jest
proste z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci finansowe. Prezes
Klubu, Adam Tomala, zapowiada jednak walkê do samego
koñca. Pojawi³y siê ju¿ pierwsze jaskó³ki zmian, nowym trenerem LKS-u zosta³, zamiast zapowiadanego wczeœniej Zbigniewa Sys³o Krzysztof Wiernik (Wychowanek AKS Chorzowianki
Chorzów, trener m.in. KS Myszków, LKS Czaniec, Morcinka
Kaczyce). Wiernik to doœwiadczony szkoleniowiec, ju¿ wczeœniej dwukrotnie trenowa³ Bestwinê i pokaza³ siê tutaj z dobrej
strony. To w³aœnie przekona³o w³adze klubu do ponownego
powierzenia mu tej odpowiedzialnej funkcji.
Jak do tej pory, sk³ad pierwszej dru¿yny zasadniczo siê nie
zmieni³, jedynie zawodnicy wypo¿yczeni powracaj¹ do klubów
macierzystych. Kwestia ewentualnych wzmocnieñ wci¹¿ pozostaje jednak spraw¹ otwart¹. Gra w lidze okrêgowej to du¿e
wyzwanie, spotyka siê tutaj bardzo doœwiadczonych zawodników, nawet tych, którzy otarli siê o ekstraklasê. W zwi¹zku z tym
Bestwina „ogrywa siê” na turniejach halowych - 23 stycznia
zajê³a II miejsce w Gocza³kowicach, pokonuj¹c w pó³finale
Ogrodnika Tychy 1:0, a w finale ulegaj¹c LKS-owi Czarków
dopiero po serii rzutów karnych 3:2 – w normalnym czasie by³
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Budynek klubowy KS Bestwinka w zimowej szacie (fot.W.Gandor)
Nie nale¿y wiêc traktowaæ wychowania fizycznego jako najmniej wa¿nego przedmiotu, ale uznaæ jego wartoœæ i rolê, jak¹
odgrywa w rozwoju m³odego cz³owieka.
12 stycznia rozpoczê³y siê treningi seniorów. Planowane jest
przeprowadzenie osiem do dziesiêciu sparingów przed rozpoczêciem sezonu. Dwa razy w tygodniu sportowcy trenuj¹ na
hali, jeden raz w terenie. Zarz¹d serdecznie zachêca do przy³¹czenia siê do Klubu. Wystarczy przyjœæ w ka¿dy poniedzia³ek,
œrodê lub pi¹tek do budynku Klubu lub skontaktowaæ siê telefonicznie z Kierownikiem Dru¿yny Seniorów Wirginiuszem Tomaszczykiem. Jego numer telefonu to: 696 703 813.
W nastêpnym numerze znajd¹ Pañstwo informacje dotycz¹ce zadañ do wykonania na najbli¿szy rok. Zostan¹
one sformu³owane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu.
Wioleta Gandor
remis 1:1. Klub rozgrywa równie¿ sparingi (Najbli¿sze z Lêdzinami, Kaniowem, Gocza³kowicami).
Miejscem treningów seniorów jest wynajêta hala Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, m³odsze dru¿yny
maj¹ do dyspozycji salê w szkole bestwiñskiej. Zreszt¹ w
m³odzie¿y pok³adane s¹ wielkie nadzieje, wszyscy s¹ bardzo
zadowoleni z pracy Horsta Panica, trenera trampkarzy. On
swoim autorytetem jest w stanie sprawiæ, ¿e pi³ka no¿na stanie siê pomys³em na ¿ycie lub po prostu interesuj¹cym zajêciem dla nastolatków. A z tym bywa ciê¿ko, bo przy inwazji
mediów elektronicznych (komputery, konsole do gier), coraz
mniej uczniów chêtnie wychodzi na boisko. Inna sprawa, ¿e
³atwo takiego m³odego cz³owieka zraziæ do futbolu, np. sadzaj¹c go przez ca³y sezon na ³awce rezerwowych. Tak dzieje
siê w wielu klubach. W m³odzie¿ówkach zatem, w pierwszym
rzêdzie zwracajmy uwagê bardziej na edukacjê i doskonalenie umiejêtnoœci ni¿ na wyniki.
Klubowi ¿yczymy sukcesów, spe³nienia za³o¿onych celów, hojnoœci sponsorów i serca do walki na pi³karskich
arenach.
S³awomir Lewczak

Sport
Zawodnicy UKS „SET” Kaniów nie pró¿nuj¹ i w zimie. W
dniach 10-13 XII 2009 w Choszcznie odby³ siê Ogólnopolski
Turniej kajak - polo. Na cztery rozegrane konkurencje reprezentanci kaniowskiego klubu w dwóch zdobyli z³ote medale.
Juniorzy: Pilarz Arkadiusz, Kawalec Jakub, Sobecki Adrian,
Banasiewicz Micha³ - I miejsce - w finale pokonali TAnew Ksiê¿pol 12:3
M³odziczki: Pilarz Sandra, Pacyga Natalia, Sachmerda Klaudia, Siatkowska Aldona - I miejsce - w finale pokona³y Kwisê
Leœna 10:2
M³odziczki: Feruga Paulina, Pacyga Monika, Ciupak Katarzyna, Ciupak Aleksandra, Antonik Aneta - IV miejsce.
Na powiatowym spotkaniu sportowców w Bielsku - Bia³ej
wyró¿nienia wrêczono trenerowi Dariuszowi Pilarzowi oraz
zawodnikom: £ukaszowi Pilarzowi - br¹zowemu medaliœcie
Mistrzostw Europy, Marzenie Wala - zdobywczyni IV miejsca
na Mistrzostwach Europy i Arkadiuszowi Pilarzowi - kapitanowi z³otej dru¿yny juniorów m³odszych Mistrzostw Polski.
Jerzy Zu¿a³ek

M³odym zawodniczkom ¿yczymy samych sukcesów! (fot. J. Zu¿a³ek)

Minion¹ rundê LKS „Prze³om” Kaniów mo¿e zaliczyæ do
bardzo udanych. Seniorzy po 13 meczach zajmuj¹ 2 lokatê
trac¹c do lidera 6 pkt. W Kaniowie coraz czêœciej mówi siê o
zaatakowaniu lidera, Halnego Kalna i próbie awansu do klasy
okrêgowej, lecz czas poka¿e, na co w rundzie wiosennej staæ
obecny sk³ad. Na dzieñ dzisiejszy dru¿yna seniorów nie zosta³a os³abiona, losy wypo¿yczonego z Pasjonata Dankowice
Dominika Domki nie s¹ jeszcze znane i nie wiadomo czy w
rundzie wiosennej reprezentowaæ bêdzie barwy Kaniowa czy
Pasjonata. Po powa¿nej kontuzji do zdrowia wraca Przemys³aw Œwiat³owski, który w styczniu ma rozpocz¹æ treningi.

Dru¿yna juniorów zajmuje 4 miejsce w C klasie juniorów, a
trampkarze po pó³rocznej absencji zostali reaktywowani i obecnie plasuj¹ siê w œrodkowej czêœci tabeli. Ponadto od rozpoczêcia sezonu przygotowawczego dru¿yny m³odzie¿owe trenuj¹
pod okiem nowych szkoleniowców. Trenerem juniorów i
trampkarzy zosta³ Czes³aw Jonkisz natomiast trenerem ¿aków
£ukasz Wojs³aw, student drugiego roku AWF Katowice.
Gratulujemy równie¿ wyró¿nienia, które otrzyma³ prezes Prze³omu Edward Jonkisz podczas dziesi¹tego spotkania œrodowiska sportowego powiatu bielskiego.
£ukasz Wojs³aw

„Magazyn Gminny” jest czasopismem wszystkich mieszkañców, chêtnie czytaj¹ go równie¿ goœcie spoza gminy. W
naszych artyku³ach staramy siê przedstawiaæ dzia³ania
Wójta, Urzêdu i Radnych, informowaæ o najwa¿niejszych
wydarzeniach, prezentowaæ bogat¹ ofertê kulturaln¹, edukacyjn¹ i sportow¹. Odkrywamy nieznane wczeœniej fakty z
naszej historii, ale nie jest nam obca równie¿ wspó³czesnoœæ, przybli¿amy sylwetki pojedynczych ludzi i stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ na ró¿nych polach.
M³ody zespó³ redakcyjny chêtnie wys³uchuje ka¿dego, kto
przychodzi do „Magazynu” z ciekawymi pomys³ami. Tote¿
serdecznie zapraszamy do wspó³pracy z nami na zasadach
wolontariatu. Z pewnoœci¹ w ka¿dej rodzinie przekazywane
s¹ z pokolenia na pokolenie ró¿ne opowieœci, legendy…, a
mo¿e ktoœ ma fascynuj¹c¹ pracê, ciekawe hobby, lub by³

uczestnikiem niecodziennego wydarzenia. Dlaczego chowaæ to do szuflady, skoro mamy dla siebie atrakcyjne medium? U nas mo¿na stawiaæ pierwsze kroki w przygodzie z
dziennikarstwem, byæ mo¿e w³asny artyku³ bêdzie przys³owiow¹ „trampolin¹ do s³awy”? Liczymy szczególnie na
uczniów szkó³ œrednich i studentów, choæ naturalnie nie
stawiamy ¿adnych ograniczeñ wiekowych.
Siedziba redakcji mieœci siê w budynku Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie.
Dy¿ury od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30-15.30,
tel. (032) 214 13 65, e-mail: redakcja@bestwina.pl. PrzyjdŸ!
Napisz! Zrób ciekawe zdjêcie!
PS. Pilnie prosimy o kontakt osobê, która przys³a³a nam
w liœcie pierwszy odcinek swojego opowiadania.
Redakcja

Redaktor Naczelny: S³awomir Lewczak.
Kolegium redakcyjne: Artur Beniowski, Grzegorz Boboñ,
Franciszek Owczarz, Grzegorz Wieczorek, Wioletta Gandor
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89. Komentarze i uwagi
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Bo¿e Narodzenie 2009
Wzorem roku ubieg³ego w „Magazynie Gminnym” umieszczamy zdjêcia œwi¹tecznych
stajenek z wszystkich czterech koœcio³ów. Du¿e emocje i gor¹ce dyskusje wzbudzi³ zw³aszcza
wystrój szopki bestwiñskiej. Pozosta³e fotografie pochodz¹ ze spotkania op³atkowego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, na którym goœci³ biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy.
(autorzy fotografii – S. Lewczak, W. Gandor, M. Grzybowska)

Koncert Zespo³u Regionalnego „Bestwina”

Parafia œw. Sebastiana w Bestwince

Prezes POAK i Wójt Gminy Bestwina Stefan
Wodniak oraz p. Anna Puczka witaj¹ ks. Biskupa
Parafia Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie

Parafia œw. Józefa Robotnika w Janowicach

Parafia Wniebowziêcia NMP w Bestwinie

Œpiewa chór „Allegro”

