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Witaj szkoło !
Do takich szkół zawsze miło wrócić
Dla dzieci i m³odzie¿y naszej gminy rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Chocia¿ pierwszy wrzeœnia przywita³
nas deszczow¹ aur¹, to na akademiach inauguracyjnych uczniowie oraz goœcie zostali przywitani bardzo ciep³o. Jest siê z czego cieszyæ, bo z roku na rok szko³y maj¹ coraz lepsze warunki lokalowe, tak¿e i w te wakacje
wyremontowano niektóre pomieszczenia. Teraz czekaj¹ nas kolejne miesi¹ce pracy i nauki. ¯yczymy, aby
osi¹gane wyniki by³y jeszcze lepsze ni¿ w latach ubieg³ych.
/Fot. S. Lewczak, J. Zu¿a³ek, M. Kokot, ZSP Janowice/

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Za nami wakacje, w szko³ach zabrzmia³ ju¿ pierwszy
dzwonek, a za oknami pogoda zwiastuje nadejœcie jesieni. Pragnê przybli¿yæ Wam inwestycje i zadania, którymi pomimo czasu urlopowego zajmowaliœmy siê w
ostatnim czasie.

Budowa chodnika na Magówkê.

• Pod koniec miesi¹ca rusz¹ pierwsze prace na obiekcie
SET-a na terenach po¿wirowych w Kaniowie.
• W Janowicach zaasfaltowana zosta³a ul. Famu³kowa,
obecnie prowadzone s¹ roboty odwodnieniowe wzd³u¿
ul. Pszczelarskiej.
• Zaawansowane s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ sieci wodoci¹gowych w rejonie ul. Witosa i ul. Janowickiej w Bestwinie. Równie¿ zgodnie z harmonogramami przebiegaj¹
roboty kanalizacyjne w Bestwince i w rejonie ujêcia wody
pitnej w Kaniowie.
• W dalszym ci¹gu odbywaj¹ siê wizje terenowe dotycz¹ce
spraw melioracyjnych i odwodnieniowych. Wiele z nich
bêdzie mog³o byæ wykonanych w roku przysz³ym, ale bêdziemy siê starali by to, co mo¿liwe zrobiæ jeszcze w roku
bie¿¹cym.
• Przygotowywane s¹ przetargi na asfaltowanie ul. Nad
£êkawk¹, na zimowe utrzymanie dróg i budowê sali sportowej w Kaniowie.
Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
Serdecznie zapraszaj¹ 25 IX na uroczystoœæ z okazji 120 – lecia Stra¿y Po¿arnej,
poœwiêcenia samochodu bojowego oraz nowego sztandaru.
Program uroczystoœci:
13.00 – Przyjmowanie pododdzia³ów i zaproszonych goœci.
13.40 – Msza Œwiêta
15.30 – Z³o¿enie raportu, podniesienie flagi na maszt, po¿egnanie starego sztandaru, poœwiêcenie i przekazanie nowego sztandaru, poœwiêcenie i przekazanie nowego
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• W szybkim tempie powstaje chodnik wzd³u¿ ul. Krakowskiej. Jest
to zadanie, którego realizacja daje wiele satysfakcji, bo wszyscy
mamy œwiadomoœæ, ¿e od wielu lat szczególnie mieszkañcy Bestwiny czekali na wybudowanie chodnika na „Magówkê”.
• Koñczymy przygotowywanie wniosku do tzw. „schetynówki”
na przebudowê ul. Bialskiej w Bestwinie.
• W toku realizacji przebiegaj¹ prace budowy Orlika przy szkole w Bestwinie.
• Oddana do u¿ytku zosta³a sala dla dzieci w przedszkolu w
Kaniowie. Bêdzie ona s³u¿y³a jako miejsce zajêæ dydaktycznych i sportowych. Równie¿ wyremontowana salka do æwiczeñ w Bestwince da mo¿liwoœæ prowadzenia tam wielu
zajêæ.
• Zosta³o wymienione nag³oœnienie na Sali gimnastycznej w
Bestwince, realizacja tego zadania zosta³a sfinansowana z
funduszy Rady Rodziców i bud¿etu Urzêdu Gminy.
• Zgodnie z harmonogramem przebiega remont budynku OSP
w Kaniowie.
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samochodu bojowego, poœwiêcenie figury œw. Floriana,
wrêczenie odznaczeñ, przemówienia zaproszonych goœci, defilada pododdzia³ów.
12.30-18.00 – Wpisy do ksiêgi pami¹tkowej.
Ok. 18.00 – Festyn.
Zarz¹d OSP Bestwina
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XLII Sesja Rady Gminy Bestwina
bec wszystkich zgromadzonych na sali obrad, chcia³by podziêkowaæ Stra¿akom, a przede wszystkim Stra¿akom ochotnikom, którzy uczestniczyli w czerwcowej akcji p/powodziowej,
za ich wysi³ek, za ich dyspozycyjnoœæ. Przypomnia³, ¿e podobny, tak powa¿ny egzamin, przeszliœmy w ubieg³ym roku. Wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Jerzym Zu¿a³kiem, Wójt
wrêczy³ Komendantowi Gminnemu OSP Panu Grzegorzowi
Owczarzowi specjalne podziêkowanie. Wszyscy obecni na
sali poparli je brawami.
Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Owczarz z kolei podziêkowa³ w imieniu 120 stra¿aków z terenu gminy Bestwina,
którzy przez cztery tygodnie brali udzia³ w akcji powodziowej:
• Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi za m¹dre, rozwa¿ne i przemyœlane decyzje, które pomaga³y, a nie przeszkadza³y; Zastêpcy Wójta Arturowi Beniowskiemu, Sekretarzowi
Gminy Stanis³awowi Wojtczakowi; Pe³nomocnikowi Wójta
ds. OC Pani Halinie Grygierzec; Prezesowi „Kombest” Wac³awowi Waliczkowi; So³tysowi Kaniowa Markowi Pêkali; Panu
Leszkowi Kosmatemu. Dziêkuj¹c podkreœli³ uk³adaj¹c¹ siê
wspó³pracê i ¿yczy³ takiej wspó³pracy w dalszych latach.
Rada Gminy Bestwina podejmowa³a Uchwa³y w sprawach:
1. Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 2010 r.w sprawie bud¿etu gminy na
2010 r. (Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik
Gminy Stanis³awa Grzywa informuj¹c, ¿e zwiêksza siê docho-

•

Przedstawiamy skrót protoko³u z sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 15 VII 2010 r. Pe³en protokó³, wraz
ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.
O godzinie 14.30 Przewodnicz¹cy rady Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta
Artura Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka, radnych gminnych, radnych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów
i zaproszonego goœcia – Gminnego Komendanta OSP Grzegorza Owczarza, a tak¿e mieszkañców przyby³ych na obrady.
Przed przyst¹pieniem do czêœci roboczej sesji, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³, ¿e zanim rozpocznie obrady, chcia³by powróciæ do wydarzenia, które mia³o
miejsce w ubieg³ym tygodniu. Wydarzenia, które ma znaczenie nie tylko dla naszej gminy, ale i dla pañstwa polskiego.
Dotyczy to powrotu z Niemiec dzwonu z 1504 roku, nale¿¹cego
do parafii w Bestwinie, zrabowanego podczas drugiej wojny
œwiatowej. Poprosi³ radnego Andrzeja Wojty³ê, aby dokona³
prezentacji tego wydarzenia w formie krótkiego filmiku.
W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru sekretarza
obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny Andrzej Wojty³a.
Zgodnie z przyjêt¹ propozycj¹ Przewodnicz¹cego Rady Gminy, Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak podkreœli³, ¿e wo-
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(skrót protokołu)
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dy bud¿etu gminy o kwotê 313 021,49z³). W dyskusji g³os zabra³ radny Antoni Grygierzec pytaj¹c, jak bêdzie wygl¹da³a realizacja zadania na obiekcie sportowym w Kaniowie (kwota
zabezpieczona w tym projekcie ok.300 tys.z³.) i jak to bêdzie w
tym czasie z udostêpnieniem k¹pieliska?
Odpowiedzi udzieli³ Zastêpca Wójta Artur Beniowski informuj¹c, ¿e przetarg na to zadanie zosta³ rozstrzygniêty w dniu
dzisiejszym. Bra³a udzia³ jedna firma Chemobudowa S.A Kraków Oddzia³ Oœwiêcimski. Po weryfikacji dokumentów, odbêdzie siê spotkanie z wykonawc¹, inspektorem nadzoru tej
inwestycji i zostanie opracowany harmonogram prac, zarówno finansowy, jak i rzeczowy. K¹pielisko na chwilê obecn¹ jest
nieformalne i nie chcia³by w tej kwestii ingerowaæ.
Wójt Stefan Wodniak uzupe³ni³ wypowiedŸ, informuj¹c, ¿e
s¹ zakontraktowane œrodki, zgodnie z wnioskiem, do maja
2012 i do tego czasu zadanie musi byæ zakoñczone i rozliczone. W roku bie¿¹cym planowane s¹ prace powierzchniowe,
zaœ gro robót bêdzie skoncentrowanych w 2011 roku.
2. Trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej gminy
Bestwina (Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik
Gminy Stanis³awa Grzywa).

– Odby³ siê przetarg na tereny UKS „SET”. Kosztorys opiewa³ na kwotê ok. 4mln.z³, po rozstrzygniêciu 3,1mln z³. brutto.
– Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê chodnika przy
ul. Krakowskiej od skrzy¿owania z ul. Janowick¹ w kierunku
na „Magówkê”. Wygra³a firma „Rezbud” i wykona to zadanie za
1.2 mln.z³. tzn. zmieœci³a siê w kwocie zadysponowanej w bud¿ecie. Kwota 500 tys.z³. bêdzie refundowana po wykonaniu
zadania z Lokalnej Grupy Dzia³ania.
– Inicjatywa Spo³eczna uzyska³a finansowanie na przedszkole w Janowicach (by³y budynek przedszkola). W przysz³y wtorek br. w tej sprawie odbêdzie siê spotkanie.
– Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê „Orlika” w kwocie 930 000 z³. Firma, która bêdzie wykonywa³a to zadanie,
wybudowa³a „Orlika” w Jasienicy i równie¿ bêdzie budowa³a w
Czechowicach - Dziedzicach. Pojawi³y siê jednak problemy,
mieszkañcy naszej gminy wnieœli protest w sprawie miejsca
ulokowania tego boiska. Protest uzasadniaj¹ ewentualnym
ha³asem i zacienieniem okien. Protest ten sparali¿owa³ ca³y
program, poniewa¿ termin jego realizacji jest ograniczony przez
ministerstwo sportu i po rozstrzygniêciu przetargu oraz podpisaniu umowy w ci¹gu 13 tygodni obiekt musi byæ zakoñczony
i rozliczony. Wójt wyrazi³ ubolewanie, ¿e tak trudno pozyskane
œrodki trafiaj¹ na takie przeszkody,
– Budowa kanalizacji, zarówno ta, ze œrodków PROW - u, jak
i ta z RPO, napotyka na pewne problemy. Mieszkañcy, z którymi
by³y dokonane wszelkie uzgodnienia, aktualnie wnosz¹ sprzeciwy w niektórych przypadkach. Odby³o siê spotkanie z inspektorem nadzoru, inwestorem zastêpczym oraz pracownikami
Urzêdu Gminy w celu ustalenia kolejnych rozmów z mieszkañcami prowadz¹cymi do konkretnych i pozytywnych uzgodnieñ. Wójt prosi³, aby nie stwarzaæ problemów, bo jest to
przecie¿ zadanie ekologiczne s³u¿¹ce wszystkim mieszkañcom. Zaznaczy³, ¿e w naszej gminie ekologia postawiona jest
na pierwszym miejscu: wody, oczyszczalnia, kanalizacja, a tak¿e
powietrze – niska emisja (niewiele gmin to zadanie realizowa³o). St¹d prosi³ równie¿ radnych, aby starali siê mieszkañców o tym przekonywaæ.

Komisje zaopiniowa³y projekty pozytywnie i radni podjêli
uchwa³y jednog³oœnie.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pisma, które
wp³ynê³y do Rady Gminy od:
• Dyrektora Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach – pismo przedstawiaj¹ce statystyczne dane dzia³alnoœci samorz¹dowych
bibliotek publicznych w 2009 roku w województwie œl¹skim
oraz gratulacje i podziêkowania dla Wójta Gminy za opiekê
nad Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Bestwinie, która po raz
kolejny, dziêki swej wspania³ej dzia³alnoœci, zajê³a pierwsze
miejsce, w indeksie aktywnoœci, poœród bibliotek powiatu bielskiego.
• Œl¹skiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – pismo informuj¹ce, i¿ na terenach najbardziej dotkniêtych skutkami powodzi od 9 lipca br. zostanie uruchomiona
akcja zmniejszenia iloœci populacji muchówek krwiopijnych.
• Pana Dariusza Piecucha Prezesa Zarz¹du Bielskiego Parku technologicznego Lotnictwa, Przedsiêbiorczoœci i Innowacji w Kaniowie, który poinformowa³, ¿e z dniem 1 lipca br. z³o¿y³
rezygnacjê z funkcji Prezesa powy¿szego Zarz¹du.
• Mieszkañców ulicy Sportowej w Bestwince – pismo dotyczy sprzeciwu mieszkañców Bestwinki zamieszkuj¹cych przy
ul. Sportowej, Zagrodniej, Podpolec, £adnej – odnoœnie wydania zezwolenia na za³o¿enie rur betonowych na rowie przydro¿nym przy ul. Sportowej „fi” 40 cm, oraz cieku wodnym
powierzchniowym M³ynówka przy ul. Podpolec „fi” 80 cm.
Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek zaproponowa³, aby Komisja
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska wraz z
Zastêpc¹ Wójta uda³a siê na wizjê lokaln¹.
Ponadto Przewodnicz¹cy odczyta³ pismo Wójta skierowane
do Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach z wnioskiem o podjêcie stosownych dzia³añ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa osobom korzystaj¹cym z
obiektu sportowego w zwi¹zku z pismem UKS „SET” Kaniów z
dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie incydentów, które zaistnia³y w
ostatnim okresie na terenie klubu. Przewodnicz¹cy poinformowa³, ¿e w dniu wczorajszym tj. 14 lipca br. jeden z zawodników UKS „SET” Kaniów zosta³ dotkliwie pobity i odwieziony do
kliniki. St¹d klub zwróci³ siê do Urzêdu Gminy z proœb¹ o wsparcie ich pisma o zapewnienie bezpieczeñstwa.
Kolejno informacje bie¿¹ce przedstawi³ Wójt Stefan Wodniak:

Radny Jacek £uszczak nawi¹zuj¹c do problemu, zaznaczy³,
¿e firma wykonuj¹ca wykopy pozostawia wiele do ¿yczenia.
Mieszkañcy skar¿¹ siê, bo sami musz¹ uprz¹taæ ba³agan i
poprawiaæ nieestetycznie zakoñczone prace. Sugerowa³, aby
porozmawiaæ z wykonawc¹ na ten temat i zobowi¹zaæ go do
usuniêcia pozostawionych przez siebie niedoróbek.
Prezes PK „Kombest” Wac³aw Waliczek zaznaczy³, ¿e na
dzieñ dzisiejszy ¿aden odcinek nie zosta³ jeszcze odebrany
przez inspektora nadzoru. Firma musi naprawiæ wszystkie zg³oszone uwagi mieszkañców, w przeciwnym razie nie zostanie
podpisany odbiór. Wnioski i zapytania radnych oraz rad so³eckich:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek w pierwszej kolejnoœci odczyta³ wnioski z zebrania Rady So³eckiej w Janowicach z dnia 22 czerwca 2010 r :
Wykonaæ rów odwadniaj¹cy pomiêdzy terenami rekreacyjnymi a p. Pindlami; Nierzetelne jest obkaszana ulica Targanicka i ulica Janowicka w centrum; Przeprowadziæ kontrolê
natê¿enia ruchu transportu ciê¿kiego, wanny oraz prêdkoœæ, z
jak¹ siê poruszaj¹ samochody ciê¿arowe po ulicy Janowickiej; Wymieniæ znak przy Leœniczówce wskazuj¹cy kierunek
Pisarzowice w stronê ulicy Pisarzowickiej; Poprawiæ znak na
styku ulic: Korczaka z Janowick¹; Wykonaæ rów przy ulicy Pru-
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Radny Antoni Grygierzec – 1. nawi¹za³ do problemu kanalizacji, informuj¹c, ¿e do niego równie¿ dotar³y sygna³y o nierzetelnoœci firmy pod k¹tem poszanowania prywatnej
w³asnoœci (pozostawiony ba³agan). Ponadto uwa¿a, ¿e przy
lokalizacji studzienek zosta³ pope³niony b³¹d. Jego zdaniem,
teren pod studzienkê powinien byæ wykupiony lub zwi¹zany z
w³aœcicielem umow¹ przedwstêpn¹. Wówczas nie by³oby problemu nawet przy zmianie w³aœciciela. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e
wiêkszoœæ mieszkañców nie traktuje tego jako dobrodziejstwa,
ale „coœ”, za co bêdzie trzeba p³aciæ. 2. Przypomnia³, ¿e na
rogu ul. £abêdziej nadal przystanek autobusowy nie zosta³
ukoñczony. Równie¿ znak drogowy w tym miejscu, okreœlaj¹cy
tona¿ jest postawiony w z³ym miejscu, przez co ci¹gle jest
uszkadzany przez samochody. Przypomnia³ te¿, ¿e obiecane
by³o przeniesienie s³upka PKS-u na ul. Nad £êkawk¹. 3. Poprosi³ o wyst¹pienie do Starostwa o wyciêcie suchego dêbu
na ul. Krzywolaków. 4. Wyrazi³ swoje zbulwersowanie postaw¹
niektórych mieszkañców gminy, którzy oczekuj¹ na ca³kowite
wykoszenie poboczy. Zwróci³ uwagê, ¿e w gminie jest 100 km
dróg i koszty, jakie musia³aby ponieœæ gmina z tego tytu³u,
by³yby ogromne. Jest zdania, ¿e nale¿y wykaszaæ pas szerokoœci 1m i to jest tyle, na co gminê staæ.
Radna Danuta Kubik - 1. podziêkowa³a za wykonanie ul.
Olchowej. 2. Poprosi³a o naprawê ul. Dworkowej, która jest w
bardzo z³ym stanie i zagra¿a bezpieczeñstwu. 3. Poprosi³a o
interwencjê w ZDP o wykonanie odwodnienia przy ul. Witosa
w s¹siedztwie jej posesji. Podczas remontu tej ulicy, odwodnienie to nie zosta³o wykonane i podczas ulewnych deszczy
okoliczni mieszkañcy s¹ zalewani.
Radny Jacek £uszczak - poruszy³ problem ogromnego zaœmiecania terenów na ¿wirowni. Prosi³, aby redaktor Magazy-

Radny £ukasz Furczyk – 1. Wyrazi³ radoœæ, ¿e Urz¹d Gminy
zauwa¿y³ potrzebê oszczêdzania wody i zamieœci³ na stronach
internetowych apel do mieszkañców gminy o racjonalne korzystanie z wody z uwagi na wysokie temperatury i brak deszczu. Prosi³ jednak, aby informacjê t¹ wywiesiæ na tablicach
og³oszeñ, a tak¿e og³osiæ przez ksiê¿y w parafiach. 2. W imieniu rodziców zapyta³, czy woda na ¿wirowni, na nielegalnym
k¹pielisku, jest przydatna do k¹pieli? Dotyczy to równie¿ zawodników UKS „SET”. 3. Poprosi³ o zamalowanie przekleñstw
na tablicy znajduj¹cej siê na skrzy¿owaniu tzw. „Kominkowice”,
Odpowiedzi udzieli³ Zastêpca Wójta Artur Beniowski: Ad. 1.
Informacja o oszczêdzaniu wody uka¿e siê równie¿ na tablicach i bêdzie rozwieziona do koœcio³ów. Ad. 2. K¹pielisko jest
nielegalne i obowi¹zuje tam zakaz k¹pieli. Niemniej woda jest
badana jest badana przez Sanepid, lecz wyniki badañ nie s¹
podawane do publicznej wiadomoœci, jak to jest czynione na
k¹pieliskach zalegalizowanych.
Radny Edward Jonkisz – 1. Nawi¹za³ do wandalizmu na
¿wirowni i popar³ wypowiedŸ przedmówców, aby czêœciej pojawia³y siê tam patrole Policji. 2. Poprosi³, aby z urzêdu gminy
prowadzona by³a wizja lokalna pod k¹tem niewykoszonych
dzia³ek. Zwróci³ uwagê, ¿e wiele dzia³ek zosta³o zakupionych
w celach handlowych, a teraz zarastaj¹ chwastami i nikt ich
nie kosi.
Radny Andrzej Wojty³a - na proœbê mieszkañców ul. Podlesie w Janowicach zg³osi³ problem jakoœci wody pitnej,
Radny Stanis³aw Nycz - stwierdzi³, ¿e prosi³ o patrole Policji
na terenach rekreacyjnych
w Janowicach, a
tymczasem policja dokonuje kontroli pojazdów.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek: 1.ul. Nad
£êkawk¹, ul.Modra – zosta³y dziury do za³atania. 2. Poprosi³ o
wyst¹pienie przypominaj¹ce o przeciekaj¹cych wa³ach w Kaniowie, bo od czasów powodzi nic nie zosta³o zrobione. 3.
Przypomnia³, ¿e odby³o siê spotkanie z cz³onkiem Zarz¹du
Powiatu Bielskiego Stanis³awem Piêt¹ i prosi³ o dopisanie do
protoko³u uwag dotycz¹cych ul. Witosa, Dworkowa, Batalionów Ch³opskich, most na ul. Jawiszowickiej, ul. Jawiszowicka. 4. Poprosi³ w imieniu mieszkañców ul. Grobli Borowej o
wykonanie rowu miêdzy ul. Zgody a ul. Grobel Borowa. 5. Przypomnia³ o rowie od ul. £abêdziej w stronê £êkawki obok p³otu
p. Paszek 6. na proœbê p. Kóski zg³osi³, ¿e na skrzy¿owaniu ul.
Gandora i ul. Magi s¹ wykopane s³upki betonowe, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu.
Odpowiedzi udzieli³ Wójt Stefan Wodniak: 1. Po rozmowie z
cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Bielskiego Stanis³awem Piêt¹,
ustalono, ¿e w tym roku planowane s¹ do asfaltowania kolejne drogi we wspó³finansowaniu ze Starostwem. 2. gmina otrzyma³a z MSWiA 150 tys.z³ oraz kolejne 100 tys.z³. Z tych to
œrodków bêd¹ wykonane prace przeciwpowodziowe, w tym
przepusty i bêd¹ czynione starania o wykonanie rowu na ul.
Grobel Borowa.
Zastêpca Wójta Artur Beniowski doda³, ¿e dokumentacja,
zarówno kana³u Ulgi, jak i przepustu w rejonie p. Brosza pod
ul. Kóski jest wykonywana i po otrzymaniu tej dokumentacji
bêd¹ uruchamiane œrodki, o których mówi³ p. Wójt.
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Ustne wnioski z³o¿yli:
Radny Ludwik Mieszczak - przedstawi³ roszczenia dwóch
mieszkañców ul. Bialskiej , którzy dopytuj¹, czym kieruje siê
Urz¹d Gminy, wykonuj¹c lokalizacyjne utrzymanie zieleni (wykaszanie poboczy). Zarzucali, ¿e w tej kwestii mieszkañcy s¹
dzieleni na równych i równiejszych. Wobec powy¿szego zapyta³, sk¹d siê bierze lokalizacja wykaszania poboczy? Zapyta³
równie¿, dlaczego Miejski Zarz¹d Dróg w Bielsku-Bia³ej mo¿e
ul. Bestwiñsk¹ wykaszaæ i zbieraæ trawê w ramach ca³ego
pasa drogowego?
Odpowiedzi udzieli³ Wójt Stefan Wodniak, informuj¹c, ¿e
wszystkie pobocza wykaszane s¹ na szerokoœci 1m. Na zarzuty mieszkañców wyjaœni³, ¿e skarpa wraz z poboczem przy
„Zielonym Krzy¿u” zosta³a ca³a wykoszona, bowiem przylega
do gruntu gminnego. Przypomnia³, ¿e do obowi¹zku tego nale¿y wykoszenie, do którego przylega jego grunt. Wykaszane
s¹ tak¿e przystanki, bo równie¿ jest to obowi¹zkiem gminy.
Zgodzi³ siê, ¿e przy ul. Bestwiñskiej rowy zosta³y wykoszone i
zosta³a pozbierana trawa, bo teren jest przygotowywany pod
prowadzon¹ tam inwestycjê. Wskazywanie palcem, ¿e gmina
nie wyczyœci³a rowu, nie wykosi³a trawy, to jest to brniêcie w
w¹tpliwe wydatkowanie pieniêdzy. Zwróci³ uwagê, ¿e dot¹d
nigdy takich wykaszañ nie by³o wykonywanych ani przez gminê ani przez powiat.

nu Gminnego umieœci³ kilka zdjêæ wykonanych na tych akwenach, gdzie nie wolno siê k¹paæ i robiæ dzikich wysypisk. Jest
zdania, aby w tych miejscach odbywa³y siê patrole Policji.

•

sa oraz naprawiæ asfalt na tej ulicy; Wykosiæ ogród przy starym
przedszkolu; W trybie pilnym za³ataæ dziury w asfalcie na ulicy
Pisarzowickiej (na wysokoœci p.Sierków) i ulicy Podlesie (w
po³owie stawu p. Chmielniaka od strony rzeki) – niewykonanie w trybie pilnym mo¿e skutkowaæ groŸnym wypadkiem.

•
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Aktualności
ny planu przestrzennego trwa ponad rok. Nie da siê tego terminu skróciæ, dlatego, ¿e musz¹ byæ dokonane uzgodnienia z
wszystkimi instytucjami. W poprzedniej kadencji by³ plan zmieniany w 2005 roku, w obecnej kadencji tak¿e by³ zmieniany
segmentami. Poinformowa³ te¿, ¿e w naszej gminie jest jeszcze problem powa¿niejszy, bo „Studium”, które jest dokumentem wyprzedzaj¹cym plan przestrzenny, ogranicza te
mo¿liwoœci, które zdaniem mieszkañców s¹ mo¿liwe do wprowadzenia. Do tej pory na 160 z³o¿onych wniosków w I etapie,
tylko niespe³na 70 zosta³o zakwalifikowanych zgodnie z obecnym „Studium”. Inne nie mog³y byæ za³atwione, bo zapisy tego
Studium nie pozwala³y na zmianê. Zmiana planu ca³ej gminy,
to kwota rzêdu 1,5 mln.z³. Zaznaczy³, ¿e przy trwaj¹cych obecnych inwestycjach, gminy nie jest staæ na tak wysoki wydatek.
W zwi¹zku z tym, zmiany dokonywane s¹ w segmentach, tzn.
wnioski s¹ kwalifikowane, i te, które wpisuj¹ siê w „Studium”,
w tym segmencie s¹ zmieniane. Koszty s¹ prawie takie same,
czy zmienianych siê 10 wniosków w danym segmencie, czy
100, bo i tak ca³y obszar dokumentacyjnie trzeba uzgadniaæ.
Wójt wyjaœni³ te¿, ¿e je¿eli plany zagospodarowania przestrzennego s¹ zmieniane, to informacja jest przekazywana
mieszkañcom. Ka¿dy powinien sprawdziæ, czy nie zaistnia³a
jakaœ zmiana lub nie wkrad³ siê jakiœ b³¹d. Ze swej strony
jeszcze raz podkreœli³, ¿e zmiana planu co 2 lata jest niemo¿liwa ze wzglêdu na du¿e koszty i ¿aden wójt tego nie robi.
Poinformowa³ jednak, ¿e bêdzie proponowa³ Radzie Gminy,
aby na przysz³y rok zaplanowaæ w bud¿ecie gminy œrodki na
ten cel, gdy¿ jest z³o¿onych ju¿ ponad 200 wniosków. Bêdzie to
jednak zale¿a³o od finansów. Zaznaczy³, ¿e chcia³by to zrobiæ
kompleksowo.
W tym temacie rozwi¹za³a siê dyskusja, w której g³os zabrali: Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek, radny Jerzy Stanclik,
radny £ukasz Furczyk, radny Jan Wróbel. W dyskusji rozwa¿ano, jak pomóc w rozwi¹zaniu zaistnia³ego problemu.
Wójt jeszcze raz podkreœli³, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, która by t¹ jedn¹ „pomy³kê” sprostowa³a. Wójt zaprosi³ zainteresowanych do siebie i przy udziale kierownika odpowiedniego
referatu zostan¹ im udzielone wszystkie wyjaœnienia w tej
kwestii.
W tym punkcie mieszkaniec gminy p. Franciszek Owczarz
zg³osi³, ¿e od d³u¿szego czasu na ul. Gospodarskiej jest wyrwa na wysokoœci p. Pawe³ków. Oznakowanie, które tam by³o
od kilku dni zniknê³o. Prosi³, aby to miejsce zabezpieczyæ, bo
mo¿e dojœæ do nieszczêœcia.

So³tys so³ectwa Janowice Jan Stanclik poruszy³ problem
szkód powodziowych w Janowicach, a szczególnie osuwiska
w rejonie p. Pasierbka, p. S³owików. Stwierdzi³, ¿e wizja na
£êkawce siê odby³a, ale firma nic nie zrobi³a, bo jak stwierdzi³a nie otrzyma³a ¿adnych œrodków. Prosi³ Radê Gminy, aby
dopisa³a so³ectwo Janowice do so³ectw, w których wystêpuj¹
skutki powodziowe aby równie¿ przyst¹piæ do ich usuniêcia.
Wójt Stefan Wodniak wyjaœni³, ¿e dosz³o do nieporozumienia, bo œrodki, o których mówi³ s¹ przeznaczone wy³¹cznie na
infrastrukturê gminn¹. Osuwiska oraz problemy zwi¹zane z
£êkawk¹ i potokiem Pasieckim nale¿¹ do WZIR-u i s¹ finansowane oddzielnie z uwagi na to, ¿e jest to inna instytucja.
Ka¿de otrzymane œrodki s¹ bardzo mocno naznaczone na co
mog¹ byæ u¿yte i nie ma znaczenia czy so³ectwo jest uznane
przez Radê za powodziowe czy nie. WZIR winien stwierdziæ
fakt osuwiska i staraæ siê o pozyskanie œrodków bezpoœrednio u Marsza³ka Województwa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³,
¿e na dzisiejsz¹ sesjê przybyli mieszkañcy gminy z proœb¹,
która byæ mo¿e bêdzie trudna do realizacji a dotyczy, ich zdaniem, ewidentnej pomy³ki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przewodnicz¹cy udzieli³ g³osu mieszkance p. Ewie Gancewskiej, która poinformowa³a, ¿e chcia³a z³o¿yæ wniosek o przyspieszenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy, ze wzglêdu na to, ¿e po powrocie ze studiów za granic¹,
zamierza³a przyst¹piæ do budowy domu. Okaza³o siê jednak,
¿e trzeba czekaæ. Osobiœcie czeka³a ju¿ dwa lata, po dwóch
latach okaza³o siê, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci i trzeba czekaæ
kolejne piêæ lat, a mo¿e wiêcej. Przywo³a³a Katowice, gdzie,
jak stwierdzi³a, zmiana planu odbywa siê co dwa lata i sugerowa³a, aby gmina Bestwina równie¿ zmian dokonywa³a co
dwa lata. Stwierdzi³a, ¿e dzia³ka, na której od ponad 30 lat stoi
dom jej ojca, zosta³a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy okreœlona, jako dzia³a przeznaczona pod dzia³alnoœæ u¿ytecznoœci publicznej. Wynika z tego, ¿e mo¿na na niej
wybudowaæ przedszkole, oœrodek zdrowia, itp. ale nie mo¿na
wybudowaæ domu. Zaznaczy³a, ¿e dzia³ka ta wczeœniej by³a
budowlana, bo inaczej jej ojciec nie uzyska³by pozwolenia na
budowê domu. W zwi¹zku z tym stwierdzi³a, ¿e jest to pomy³ka
osób sporz¹dzaj¹cych ten plan i chc¹c siê wybudowaæ na tej
dzia³ce, musi na zmianê czekaæ piêæ lub siedem lat.
Odpowiedzi udzieli³ Wójt Stefan Wodniak informuj¹c, ¿e
zmiana planu przestrzennego, generalnie w samorz¹dach jest
czyniona co piêæ lat, a w niektórych nawet co siedem lat. Jest
to bardzo droga procedura. Wyjaœni³, ¿e sama procedura zmia-

Protokó³ opracowa³a insp. Irena Gl¹dys,
skrótów dokona³ S³awomir Lewczak

XLIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy relacjê z sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 2 IX 2010 r. Pe³en protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych
dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.

nych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych,
so³tysów, a tak¿e mieszkañców przyby³ych na obrady.
Przed przyst¹pieniem do czêœci roboczej sesji, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek z³o¿y³ ¿yczenia imieninowe
solenizantom – Wójtowi Stefanowi Wodniakowi oraz radnym
Jerzemu Borutce i Ludwikowi Mieszczakowi.
W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru sekretarza obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny Jan
Wróbel.
Rada Gminy w pierwszym punkcie rozpatrywa³a informacjê
z wykonania bud¿etu gminy za I pó³rocze 2010 r.

O godzinie 14.30 Przewodnicz¹cy rady Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Artura Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê,
Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka, radnych gminnych, rad-
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Rada Gminy Bestwina podejmowa³a Uchwa³y w sprawach:
1. Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie bud¿etu gminy na
2010 r. (Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik
Gminy Stanis³awa Grzywa). Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie i radni podjêli uchwa³ê jednog³oœnie.
2. Podwy¿szenia kryterium dochodowego upowa¿niaj¹cego do przyznania pomocy w zakresie do¿ywiania dzieci
w okresie odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego i m³odzie¿y w okresie nauki szkolnej. (Wyjaœnieñ udzieli³a kierownik GOPS Beata Szypka) Komisje zaopiniowa³y
projekt pozytywnie i radni podjêli uchwa³y jednog³oœnie.
3. Zaopiniowania projektu Uchwa³y Rady Powiatu Pszczyñskiego w sprawie przekszta³cenia Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z siedzib¹ przy ul. Antesa 11.
Wyjaœnieñ do projektu tej Uchwa³y udzieli³ Wójt Stefan Wodniak. Wyjaœni³, i¿ odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji i
tam opowiedziano siê za negatywnym zaopiniowaniem projektu Uchwa³y. W uzasadnieniu projektu Starosta zwraca siê
do samorz¹dów z powiatu pszczyñskiego i bielskiego z informacj¹ o planowanym oddaniu w dzier¿awê inwestorom prywatnym szpitalnych oddzia³ów z wyj¹tkiem oddzia³u chorób
p³uc i gruŸlicy. Wójt jest zdania, i¿ jest to jedyna droga, któr¹
szpital mo¿e zaproponowaæ na dzieñ dzisiejszy, bêd¹ utrzymywane to same poradnie, jedyne ograniczenie bêdzie w iloœci
³ó¿ek. Wójt zaznaczy³, i¿ dzier¿awa nie jest to¿sama z prywatyzacj¹.
W dyskusji zabra³ g³os radny powiatowy Józef Maziarz. Poprosi³ Radê o rozwa¿enie tej sprawy, gdy¿ negatywna opinia
mo¿e byæ jego zdaniem równoznaczna z faktyczn¹ likwidacj¹
szpitala.

Radny Antoni Grygierzec przypomnia³ swoje uzasadnienie
z posiedzenia Komisji, ¿eby wniosek zaopiniowaæ pozytywnie.
Podzieli³ siê refleksj¹, ¿e s¹ obawy, ¿e iloœæ ló¿ek siê zmniejszy. Ale jeœli powiat nie obawia siê, ¿e mieszkañcy bêd¹ „szturmowaæ” szpitale bielskie, to znaczy, ¿e nie ma siê czego
obawiaæ i mo¿na pozytywnie zaopiniowaæ.
Radny £ukasz Furczyk stwierdzi³, ¿e je¿eli szpital nie zostanie udostêpniony prywatnemu dzier¿awcy, to tak czy inaczej
budynek zostanie wystawiony na sprzeda¿ i mo¿e nawet byæ w
nim szpital ca³kiem prywatny. W sytuacji proponowanej w projekcie bêdzie to szpital oddany w dzier¿awê, z us³ugami NFZ.
Komisje zaopiniowa³y projekt negatywnie. Radni stosunkiem g³osów 8:7 przeg³osowali projekt Uchwa³y, w którym
Rada Gminy Bestwina postanawia zaopiniowaæ negatywnie projekt Uchwa³y o w sprawie przekszta³cenia Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
4. Odst¹pienia od wykonania przez gminê Bestwina prawa pierwokupu nieruchomoœci. (Wyjaœnieñ udzieli³ Wójt Stefan Wodniak)
Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie i radni podjêli
uchwa³ê jednog³oœnie.
W ramach informacji bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pismo, które wp³ynê³y do Rady Gminy od
Wojewody Œl¹skiego, w którym Wojewoda przypomina o koniecznoœci z³o¿enia oœwiadczeñ maj¹tkowych dwa miesi¹ce
pod koniec kadencji, czyli najpóŸniej 13 wrzeœnia
Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e P. £ukowicz otrzyma³a pismo, ¿e w nastêpnym bud¿ecie nie przewiduje siê
wykupu dzia³ki, z przyczyn uzasadnianych na komisji. Na dzia³ce tej jest przepompownia ulokowana przez Kompaniê Wêglow¹ i tam te¿ poradzono p. £ukowicz siê zwróciæ.
Wójt odby³ równie¿ spotkanie z dyrektorem Miejskiego Zarz¹du Dróg odnoœnie ul. Bestwiñskiej i Bialskiej. W 2007 r.
Wójt wyst¹pi³ z inicjatyw¹, aby Powiat Bielski razem z MZD
wspólnie wykona³y tê drogê. Niestety starostwo nie przygotowa³o odpowiednio projektu. Wobec tego, gmina w roku ubieg³ym przejê³a drogê w zarz¹dzanie, aktualnie finalizowany jest
projekt do tzw. „schetynówki”. Jak Wójt przypomnia³, w 2007 r.
postawi³ na spotkaniu z kierownictwem MZD problem wody,
który pojawi siê przy projektowaniu odwodnienia ul. Bestwiñskiej. Wody tej bêdzie du¿o wiêcej ni¿ z naturalnego sp³ywu
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Rada Gminy Bestwinie jednog³oœnie przyjê³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2010 r.

Imieninowe ¿yczenia dla Wójta Stefana Wodniaka.

•

Wyjaœnieñ udzieli³ Wójt Stefan Wodniak. Podkreœli³, ¿e sprawa ta by³a ju¿ omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Stwierdzi³, ¿e w pierwszym pó³roczu bud¿et nigdy nie jest wykonywany wed³ug wyliczeñ matematycznych, poniewa¿ planowane roboty nie s¹ stricte zwi¹zane z pó³roczami. Problemy
pojawi³y siê jedynie po stronie wp³ywów z podatków PIT i CIT
– zwi¹zanymi z koniunktur¹ gospodarcz¹. Po stronie dochodów wykonano 45.48%, po stronie wydatków 35,47%. Wszystkie zaplanowane w bud¿ecie zadania s¹ realizowane
prawid³owo.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³,
¿e Regionalna Izba Obrachunkowa podjê³a w dniu 24 VIII 2010
r., w której podjê³a pozytywna opiniê o przed³o¿eniu przez Wójta informacji z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2010 r.
Na wspólnym posiedzeniu komisji sta³ych wydano w tej
sprawie pozytywn¹ opiniê, uczyni³a to równie¿ na odrêbnym
posiedzeniu Komisja Rewizyjna, w imieniu której sprawozdanie z³o¿y³ radny Jerzy Kijas, przedstawiaj¹c bud¿et w liczbach.
Komisja stwierdzi³a, ¿e po stronie dochodów nale¿y zwróciæ
uwagê na mniejsze wp³ywy w dochodach w³asnych, które s¹
udzia³em gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa. Po stronie wydatków trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e
systematycznie realizowano wydatki bie¿¹ce, natomiast wydatki maj¹tkowe zosta³y wykonane w 14 %,, co uwzglêdniaj¹c
kryteria przetargowe jest dobrym wynikiem. Bior¹c pod uwagê
ca³oœciow¹ ocenê wykonania bud¿etu w I pó³roczu oraz wyjaœnienie Wójta, Komisja Rewizyjna jednog³oœnie wyrazi³a pozytywn¹ opiniê.
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rowami i wyst¹pi³aby trudnoœæ przejêcia tej wody przez kana³
przy ul. Leœnej. Jest tam zarurowanie „” = 400. Nale¿y wiêc
zwiêkszyæ je do „” 600. Bêdzie to zabezpieczenie odebrania
wody z terenu poza ul. Bialsk¹ po stronie zachodniej. Po rozmowach ustalono, ¿e gmina podejmie siê wykonania projektu i dokumentacji, natomiast Wójt nie widzi mo¿liwoœci
partycypacji w kosztach wykonania ruroci¹gu. Ca³y odcinek
musi sfinansowaæ miasto Bielsko - Bia³a. Na wiosnê kana³
powinien byæ przebudowany.

Poprosi³a Radnych Powiatowych o interwencjê w sprawie
obiecanego odwodnienia.
Radny Antoni Grygierzec: 1. Zg³osi³ koniecznoœæ wyczyszczenia rowu przy ul. Dankowickiej, szczególnie koñcowego
odcinka, gdzie woda dostaje siê do £êkawki.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek: 1. Przypomnia³
proœbê dotycz¹c¹ ustawienia lustra na skrzy¿owaniu ul. Grobli Borowej, Kóski i Batalionów Ch³opskich. 2. Poprosi³ o wykonanie nak³adki na ul. Nad £êkawk¹, za³atanie dziur na ul.
¯wirowej, naprawê ul. Ludowej.
Przewodnicz¹cy odczyta³ wnioski z zebrañ Rad So³eckich.
Z Janowic:
1. So³tys na wnioski kierowane przez mieszkañców proponuje przejêcie pod administrowanie przez Gminê Bestwina
ul. £¹kowej (obecnie bêd¹cej w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych) oraz Gajowej - przynajmniej do kapliczki, bêd¹cej w³asnoœci¹ mieszkañców, deklaruj¹cych chêæ zrzeczenia siê jej
na rzecz gminy Bestwina. 2. Remont i poszerzenie ul. Targanickiej. 3. Remont ul. £anowej – nowa nak³adka asfaltowa 4.
Przygotowanie planu inwestycji niezbêdnych w so³ectwie Janowice w 2011 r – termin 30. 09. 2010 r.
Z Kaniowa:
1. Ponaglenie przebudowy pompowni oraz zobowi¹zañ zapewnionych przez Kompaniê Wêglow¹ odnoœnie rur. 2. Wniosek o zwrócenie siê do urzêdu powiatowego w sprawie
przeprowadzenia kontroli rowów i cieków wodnych wraz z przepustami dojazdowymi do posesji odnoœnie ich dro¿noœci i
wykonania zgodnie z prawem budowlanym przy ul. Dankowickiej, Krzywolaków, Ludowej i M³yñskiej. 3. Wniosek o przebudowê kana³u ulgi w nale¿yty sposób, tak aby móg³ spe³niaæ
swoje zadania oraz zabezpieczenie zasuwy rozdzia³u wód, by
uniemo¿liwiæ u¿ywanie jej przez osoby nieupowa¿nione. 4.
Wniosek o doprowadzenie do wyrównania korony wa³u powodziowego w rejonie ul. Jawiszowickiej celem zabezpieczenia
przed przelewaniem siê wody w stronê Kaniowa.

•
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Dyrektor Gminnego Zespo³u Szkó³ i przedszkoli Arkadiusz
Maj przedstawi³ sytuacjê w szko³ach i przedszkolach na pocz¹tku nowego roku szkolnego podaj¹c dane statystyczne
dotycz¹ce liczby uczniów i przedszkolaków. Poinformowa³ te¿
o przeprowadzonych remontach i wydarzeniach z ¿ycia placówek oœwiatowych. Szczególnym optymizmem napawaj¹ dobre wyniki egzaminów na koniec szko³y podstawowej i
gimnazjum, a tak¿e profesjonalizm nauczycieli, którzy uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego.
Radny Benedykt Kohut zapyta³, czy wszystkie dzieci, które
zosta³y zg³oszone, dosta³y miejsce w przedszkolu? W odpowiedzi dyrektor GZOSiP stwierdzi³, ¿e w tej chwili lista rezerwowa siê kurczy, poniewa¿ niektórzy rodzice rezygnuj¹ z
przydzielonych miejsc i ci, którzy siê nie zakwalifikowali
wchodz¹ na te miejsca. Liczba niezakwalifikowanych jest jednak znikoma.
Radny £ukasz Furczyk zapyta³, czy rusz¹ w tym roku „Szklanka Mleka” i „Owoce w Szkole” – uzyska³ odpowiedŸ twierdz¹c¹,
s¹ ju¿ zbierane deklaracje od rodziców.
Wójt Stefan Wodniak poinformowa³ o odnowieniu parkietu
w ZSP Bestwina i o planowanym ujêciu w bud¿ecie pomalowania i ocieplenia œcian.
Wnioski i zapytania Radnych oraz Rad So³eckich:
Radny £ukasz Furczyk: 1. Pytanie od mieszkañca Kaniowa, jak wygl¹da sprawa wa³u biegn¹cego za posesj¹ p. Fajfra
w Kaniowie? 2. Pytanie do Wójta, czy Powiat jest w stanie
wyczyœciæ rów po drugiej stronie drogi przy ul. Dankowickiej?
Rów ten nie jest w stanie przyj¹æ wielkiej iloœci wody.
Radny Jacek £uszczak: 1. Zapyta³, po otrzymaniu sygna³u
od niektórych mieszkañców czy jest prawd¹, ¿e w „Magazynie
Gminnym” dzia³a cenzura i z takich czy innych powodów ró¿ne
nades³ane teksty nie s¹ drukowane? – Wójt Stefan Wodniak
odpowiedzia³, ze pismo ma charakter informacyjny i priorytetowe s¹ sprawy bie¿¹ce. Magazyn Gminny ma ograniczon¹
pojemnoœæ. Redakcja decyduje o ewentualnym wykorzystaniu materia³ów nap³ywaj¹cych z zewn¹trz w zale¿noœci od miejsca i iloœci aktualnych spraw, a tak¿e od oceny merytorycznej
tekstów. 2. Zapyta³ w imieniu mieszkañców œw. Floriana, czy
przepust ko³o sklepu GS doczeka siê zakoñczenia? 3. Poinformowa³, ¿e chodnik na ul. Witosa od posesji p. Kubik jest
niszczony przez sp³ywaj¹c¹ wodê.
Radny Jan Wróbel: 1. Zapyta³ czy jest ju¿ zakoñczone zabezpieczenie osuwiska przy ul. Koœcielnej? Powinny byæ tam za³o¿one korytka lub kratki. 2. Pytanie do radnych powiatowych:
Czy planuje siê zabezpieczenie osuwiska na ul. Hallera? 3.
Na skrzy¿owaniu u. Dworkowej i Witosa rosn¹ brzozy i jest
tam s³aba widocznoœæ, Radny wnioskuje o wyciêcie ga³êzi.
Radny Stanis³aw Nycz: 1. Poprosi³ o za³atanie dziur na ul.
£anowej, Pszczelarskiej i Targanickiej.
Radny Andrzej Wojty³a: 1. Ponowi³ proœbê o wymianê znaków od ostrych zakrêtów na Leœniczówce.
Radna Danuta Kubik: 1. Zaapelowa³a o szybk¹ naprawê
chodnika na ul. Witosa zapadaj¹cego siê po du¿ych opadach.

So³tys Kaniowa Marek Pêkala: 1. Proœba o przeprowadzenie
wycinki zaroœli i zwisaj¹cych ga³êzi drzewostanu przy drogach
gminnych i powiatowych, m.in. Gawlików, Rybackiej, Modrej,
£abêdziej i innych. 2. Czyszczenie rowów na terenach szkód
górniczych powinno byæ przeprowadzane ca³oœciowo, a nie
powierzchniowo, powinno siê czyœciæ je wszystkie a nie tylko
czêœæ – chodzi o wycinkê samosiejek wraz z korzeniami i pog³êbieniem. 3. Nie s¹ wykonane prace na kanale ulgi z przepustem w³¹cznie, w dalszym ci¹gu dochodzi tam do z³oœliwych
dzia³añ maj¹cych na celu puszczenie wody na Kaniów – proœba o przyspieszenie prac. 4. Proœba o zlecenie udro¿nienia rowu
przy ul. Mirowskiej w rejonie p. Jadwigi Czarneckiej oraz wykonanie przepustu. 5. W dalszym celu nie jest przeprowadzane
uszczelnianie rowów na Wiœle, co by³o deklarowane przez przedstawicieli Kopalni – proœba o interwencjê.
So³tys Janowic Jan Stanclik: 1. Czy bêdzie wykonywany
uchwalony na Zebraniu Wiejskim przekop do potoku Pasieckiego? 2. Podziêkowanie za asfalt na ul. Famu³kowej i pytanie
o wykonanie prawej strony tej ulicy jak i rowu po jej stronie
lewej. 3. Apel o przywrócenie funkcji osób dbaj¹cych o dobry
stan poboczy i przepustów – „dró¿ników”.
Przewodnicz¹cy odczyta³ pismo skierowane do Polskich
Kolei Pañstwowych, Zak³adu Linii Kolejowych przez Zastêpcê
Wójta Artura Beniowskiego z proœb¹ o szybkie rozpoczêcie
prac remontowych przy przejeŸdzie.
Zarz¹d Dróg Powiatowych przes³a³ pismo, w którym informuje, ¿e po przeprowadzonym przegl¹dzie oznakowania po-
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Aktualności
ziomego ul. Witosa w Bestwinie stwierdzono zamazanie linii
œrodkowej bêd¹ce efektem wysokich temperatur. Oznakowanie to bêdzie sukcesywnie odnawiane.
Radny Powiatowy Józef Maziarz poinformowa³, ze wszelkie
wnioski s¹ przekazywane do powiatu i na ile pozwalaj¹ to
œrodki finansowe, zadania s¹ wykonywane.
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ poinformowa³ o odwo³aniu Janowickiego Pikniku Rodzinnego z powodu z³ych warunków pogodowych. W odpowiednim czasie brak tej imprezy
bêdzie zrekompensowany.

Radny Antoni Grygierzec zapyta³ dyrektora CKSiR o ofertê
kulturaln¹ dla m³odzie¿y i doros³ych na sezon jesienno – zimowy, w odpowiedzi dr Grzegorz Boboñ poinformowa³ o prowadzonych zajêciach i dzia³alnoœci sekcji.
Radni Jerzy Stanclik wyst¹pi³ z pomys³em zorganizowania
zabawy, zawodów sportowych lub innej ciekawej imprezy z
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, aby wprowadziæ do tych obchodów radosny akcent. Pomys³ poparli Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jerzy Zu¿a³ek oraz Wójt Stefan Wodniak.
Opracowa³ S³awomir Lewczak

W trosce o bezpieczeństwo

Dru¿yna Ratownictwa Wodnego w akcji.

Lokalna Grupa Rybacka
„Bielska Kraina”
Lokalna Grupa Rybacka skupia
piêæ samorz¹dów Bestwinê, Czechowice – Dziedzice, Jasienicê,
Jaworze i Wilamowice. W ca³ym
kraju jest kilkadziesi¹t podobnych
grup i wszystkie startuj¹ po œrodki
inwestycyjne.

Po ocenie formalnej, nasza Grupa
znajduje siê na pierwszym miejscu rankingowym. Obecnie przebiega ocena
merytoryczna, po zakoñczeniu której odbêdzie siê podzia³ finansów przez Ministerstwo Rolnictwa.
Nasz Urz¹d przyznane œrodki bêdzie kierowa³ na rozbudowê i modernizacjê ujêcia i uzdatniania wody pitnej dla Gminy
Bestwina. Powstanie nowy zbiornik na
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wodê, zostan¹ wymienione pompy na ujêciu wody oraz zostan¹ zmodernizowane
baterie w stacji uzdatniania. Ta inwestycja
niew¹tpliwie poprawi jakoœæ spo¿ywanej
przez nas wody i spowoduje, ¿e w trakcie
susz nie bêdzie problemu z brakiem dostaw wody do naszych gospodarstw.
O wszelkich rozstrzygniêciach w tym
zakresie bêdziemy mieszkañców Gminy informowali na bie¿¹co.

•

By³a to ju¿ kolejna impreza, w której
wziêli udzia³ podopieczni Jacka Gruszki, przyczyniaj¹c siê do wiêkszego bezpieczeñstwa uczestników. Na szczêœcie
regaty przebieg³y spokojnie i ratownicy
nie musieli interweniowaæ.
Przypomnimy, ¿e dru¿yna chêtnie
przyjmie w swoje szeregi nowych
cz³onków. - Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich cz³onków OSP z terenu
naszej gminy. Pragniemy przyj¹æ do
dru¿yny osoby, które chcia³yby pomagaæ w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia
ludzkiego. Nasza sekcja kieruje i op³aca wszelkie stosowne kursy, wiêc zapraszamy niezale¿nie od posiadanych
kwalifikacji. Dla nas liczy siê dobra
wola i szczera chêæ niesienia pomocy - mówi Jacek Gruszka, który przyjmuje zainteresowanych w ka¿d¹
drug¹ niedzielê miesi¹ca o godzinie
11.00 w salce naprzeciwko OSP w
Kaniowie.
Wioleta Gandor
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3 lipca Dru¿yna Ratownictwa Wodnego, dzia³aj¹ca przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kaniowie, uczestniczy³a w uroczystoœci otwarcia Jeziora Gocza³kowickiego dla ¿eglarzy.

Aktualności

Wydarzenia
w telegraficznym skrócie

• W Gminnej Bibliotece Publicznej dzieci uczestniczy³y w
konkursie plastycznym „Znani i lubiani”, w ramach którego
tworzy³y portrety znanych osób z naszej gminy. Wp³ynê³o 15
prac, zwyciê¿y³a Kasia £ukoœ za portret ks. Eugeniusza Stopki, dalsze miejsca zajêli Wiktoria Pasierbek za portret Wójta
Stefana Wodniaka oraz Konrad Kozina za portret ks. Cezarego Dulki. Prace by³y prezentowane na wystawie oraz stronie
internetowej GBP.
• W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji panie Katarzyna
Czana i Karolina ¯urowska prowadzi³y warsztaty artystyczne,
na których m³odzi uczestnicy mogli spróbowaæ swoich si³ w
ró¿nych dziedzinach sztuki. Tworzono bi¿uteriê, pejza¿e morskie, modele papierowe, pluszaki z pomponów, ikony oraz
decoupage.

• Chór parafialny „Ave Maria” z Bestwiny pod batut¹ Mariana Lubickiego wyst¹pi³ 8 sierpnia w sanktuarium „Na Górce” w Szczyrku. Wystêp chóru uœwietni³ Jubileusz 50 – lecia

•
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• Nad czêœci¹ gminy Bestwina, a tak¿e nad Bielskiem, Czechowicami – Dziedzicami i Dankowicami przesz³a 16 lipca
gwa³towna wichura po³¹czona z wy³adowaniami atmosferycznymi, opadami deszczu i gradu. Najbardziej ucierpia³a pó³nocna czêœæ Bestwiny i Janowice. Przy ulicach: Szkolna, Podleska,
Prusa, Krakowska zerwa³o linie energetyczne po³ama³o s³upy,
uszkodzi³o stacje transformatorowe. Skutki wichury usuwali
stra¿acy z OSP Bestwina i Bestwinka oraz ekipy Enionu.

10

Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej. Uroczystoœæ transmitowa³a TVP Polonia.
• W akcji krwiodawstwa, która mia³a miejsce 8 sierpnia
przy koœciele pw. Œw. Sebastiana w Bestwince krew odda³o
36 osób, dziêki czemu przekazano do Banku Krwi i wo³aj¹cych o ka¿d¹ iloœæ krwi szpitali 16 200 ml tego bezcennego i
niezast¹pionego p³ynu. Chêtnych do oddania by³o 40 osób,
ale nie wszystkie mog³y dzisiaj podzieliæ siê cz¹stk¹ siebie z
innymi. Nale¿y odnotowaæ, ¿e wœród dawców by³o 11 kobiet,
a 4 osoby postanowi³y od dzisiaj zostaæ honorowymi dawcami krwi i odda³y krew po raz pierwszy. Po raz kolejny nie
zawiedli stra¿acy z OSP Bestwina, którzy, tradycyjnie, zawitali
w ambulansie dosyæ liczn¹ ekip¹. O tym, ¿e oddawanie krwi
nie szkodzi niech œwiadczy równie¿ uczestnictwo w akcji
bramkarza KS Bestwinka Dominika Chmielniaka.

• Grupa 17 ch³opców, m³odych adeptów pi³ki no¿nej z naszej gminy wyjecha³a na obóz do Ustronia Morskiego. Wyjazd doszed³ do skutku dziêki staraniom Edwarda Jonkisza
i Jerzego Zu¿a³ka oraz pomocy Pana Czes³awa Pszczó³ki ze
starostwa powiatowego. Uczestnicy wnosili op³atê tylko w
wysokoœci 200 z³, reszta kosztów zosta³a sfinansowana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Opiekunami obozowiczów
byli £ukasz Wojs³aw i Wojciech Faruga.
• W ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w Czechowicach – Dziedzicach z okazji 30 – lecia „Solidarnoœci”
odby³ siê Turniej Siatkówki Pla¿owej o Puchar Dyrektora KWK
Brzeszcze – Silesia. Mieszkañcy naszej gminy: Jaros³aw Bieroñski, Marek Zaj¹c i Jerzy Zu¿a³ek zajêli w nim II miejsce,
ulegaj¹c w finale dru¿ynie Lotosu.
• 3 wrzeœnia najlepsi uczniowie ZSP Kaniów uczestniczyli
w zwiedzaniu Bielskiego Parku Techniki Lotniczej oraz lotach samolotem. Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ so³tys Kaniowa Marek Pêkala, a wszystko odby³o siê dziêki uprzejmoœci
dyrektora BPTL Tomasza Marka. Uczniom towarzyszyli dyrektor przedszkola Anna Okruta, ksi¹dz wikariusz Krzysztof
Kuliñski oraz rodzice i opiekunowie.
S. Lewczak, J. Zu¿a³ek

Aktualności

W podziękowaniu za plony
Prze³om sierpnia i wrzeœnia to w ca³ym kraju czas
do¿ynek. Odbywaj¹ siê one tak¿e w gminie Bestwina,
która ma charakter w du¿ej czêœci rolniczy. Pomimo
bardzo trudnego roku, mrozów, upa³ów i powodzi ziemia nadal wydaje swoje plony, mieszkañcy pragn¹
wiêc podziêkowaæ za te zbiory.
W koœcio³ach zosta³y lub bêd¹ w najbli¿szym czasie odprawione Msze œwiête po³¹czone z dziêkczynieniem za dar chleba. W tych uroczystoœciach uczestnicz¹ w³adze samorz¹dowe
– Wójt Stefan Wodniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek, Zastêpca Wójta Artur Beniowski, radni gminni i powiatowi. W oprawê do¿ynek aktywnie w³¹czaj¹ siê Ko³a Gospodyñ Wiejskich na czele ze swoimi Prezeskami – Jadwig¹
Ozimin¹, Helen¹ Sow¹, Gra¿yn¹ Ziobro i Krystyn¹ Handzlik.
Nie brakuje równie¿ goœci specjalnych, w Bestwinie o ¿yciu na
Bia³orusi (i tamtejszych zwyczajach do¿ynkowych) opowiada³
misjonarz werbista, o. Jan Glinka, w Bestwince zagra³a na
akordeonie Julia Markiel ze Starej Wsi.
Plony w znaczeniu duchowym wyda³a równie¿ praca odchodz¹cych do innych parafii ksiê¿y – W Kaniowie podczas do¿y-

nek ¿egnano ks, proboszcza Jana Mamcarza i wikariusza
Krzysztofa Bojana, w Bestwinie tydzieñ wczeœniej ks. wikariusza Grzegorza Pydycha.
S³awomir Lewczak

Delegacja z wieñcami i chlebem.

Na pocz¹tku sierpnia rozpoczêto wykonywanie ogrodzenia wokó³ boiska w Bestwince. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie pomoc mieszkañców, którzy pracuj¹ w czynie
spo³ecznym oraz dofinansowanie z bud¿etu Urzêdu Gminy. Prezes klubu Andrzej Cichowski, równie¿ uczestnicz¹cy w robotach, pochwala postawê pracuj¹cych i zachêca
wszystkich do pomocy. Ocenia, ¿e przy takim tempie prac,
ogrodzenie powinno byæ wykonane do koñca wrzeœnia.
Wioleta Gandor
Prace przy wykonywaniu ogrodzenia.

20 lat samorządów gminnych

W tym roku minê³a dwudziesta rocznica powo³ania
do ¿ycia samorz¹dów gminnych. Na temat ich funkcjonowania napisano ju¿ du¿o. S¹dzê, ¿e jest to równie¿ dobra okazja do oceny samorz¹du naszej Gminy.
Zdaje sobie sprawê, ¿e w krótkim artykule nie da siê
dokonaæ wyczerpuj¹cej analizy, mo¿e to jednak byæ
przyczynek do szerszej dyskusji na ten temat. Zw³aszcza w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê kolejnych wyborów
samorz¹dowych.

Uchwalona przez Sejm w marcu 1990 r. ustawa o samorz¹dzie gminnym ca³kowicie zmieni³a sytuacjê ustrojow¹ gminy
daj¹c jej szerokie uprawnienia. Dotychczas gmina by³a odgórnie zarz¹dzan¹ jednostk¹ pañstwow¹. Po reformie sta³a
siê jednostk¹ samorz¹dow¹ zarz¹dzan¹ przez wybieranych
drog¹ demokratyczn¹ lokalnych przedstawicieli. Na mocy tej
ustawy gmina po 50 latach odzyska³a osobowoœæ prawn¹.
Da³o to podstawê do uw³aszczenia gminy na maj¹tku, którym
dotychczas zarz¹dza³ naczelnik jako terenowy organ administracji pañstwowej. By³y to wszystkie budynki u¿ytecznoœci
publicznej, gminne budynki mieszkalne, place, boiska, drogi,
wodoci¹gi. Dziêki przychylnoœci wojewody œl¹skiego przejêliœmy na w³asnoœæ maj¹tek pañstwowy, jakim by³ Oœrodek

•

Antoni Grygierzec
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Roboty ruszyły
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Gospodarka i społeczeństwo
Maszynowy w Bestwinie, magazyn firmy Prodryn, piêciohektarowy akwen ujêcia wodnego oraz siedem hektarów gruntów potoku Macocha w Kaniowie. Nowe prawo dawa³o nam
swobodê w dysponowaniu tym maj¹tkiem, a tak¿e w wydatkowaniu dochodów w³asnych wedle corocznie uchwalanych przez samorz¹d gminny planów bud¿etowych. Mo¿emy
te¿ tworzyæ prawo miejscowe np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Wa¿nym elementem
zmian by³o ustanowienie prawa do zak³adania stowarzyszeñ, które skutecznie mog¹ wspó³pracowaæ z gminnym
samorz¹dem.
Na tym, dla przypomnienia w najwiêkszym skrócie, polega³a zmiana ustrojowa dotycz¹ca gmin.
Obejmuj¹c w czerwcu 1990 r. urz¹d wójta zasta³em paradoksaln¹ sytuacjê. Pomimo trwaj¹cego od lat kryzysu Pañstwa, w Gminie panowa³ boom inwestycyjny. W Bestwinie
budowany by³ Dom Stra¿aka i magistrala wodna z Czechowic
P³d. W Janowicach ogromne centrum kulturalno – oœwiatowe
i przedszkole. W Bestwince powstawa³a szko³a wraz z magistral¹ gazow¹ i oczyszczalni¹ œcieków. W Kaniowie natomiast
prowadzona by³a wymiana sieci wodoci¹gowej. Niestety, konta wiêkszoœci komitetów budowy by³y puste. Dlatego zamiast
kontynuowaæ inwestycje musieliœmy je natychmiast wstrzymaæ. Po pewnym czasie nadesz³y jednak skromne œrodki
pomocowe pañstwa. My dodatkowo wsparliœmy je dochodami pochodz¹cymi z prywatyzacji gminnego maj¹tku, tj. Oœrodka Maszynowego, magazynów firmy Prodryn, starej szko³y w
Bestwince, czêœci centrum kulturalno – oœwiatowego w Janowicach oraz mieszkañ komunalnych. Mogliœmy zatem powróciæ do zadañ inwestycyjnych. Po ich weryfikacji i czêœciowym
przeprojektowaniu podczas dwóch pierwszych kadencji oddaliœmy do u¿ytku wszystkie wymienione wczeœniej inwestycje. Dodatkowo wybudowaliœmy w³asne ujecie wodne wraz
ze stacj¹ uzdatniania, powo³uj¹c do jego obs³ugi przedsiêbiorstwo Kombest. Ponadto wybudowaliœmy hale sportow¹
w Bestwinie i lokaln¹ oczyszczalniê œcieków wraz z kanalizacj¹ w Kaniowie. Jako inwestor zastêpczy budowaliœmy tak¿e budynek poczty i pawilon handlowy w Bestwinie. Wiele
wysi³ku w³o¿yliœmy w modernizacjê dróg. Powsta³y chodniki,
parkingi, oœwietlenie uliczne itp. wymieniliœmy te¿ ok. 30 km
sieci wodoci¹gowej.
Napotykaj¹c opór pewnych œrodowisk podjêliœmy szereg
dzia³añ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci. Pomogliœmy dawnemu w³aœcicielowi odzyskaæ tartak oraz sprywatyzowaæ pañstwow¹ cegielniê. Prywatnym inwestorom odsprzedaliœmy
star¹ szko³ê w Bestwince i zbêdn¹ czêœæ janowickiego centrum. Udostêpniaj¹c gminne tereny ¿wirowe w Kaniowie firmie „Bud – Tor” mog³a ona rozwin¹æ swe skrzyd³a. Dzisiaj jest
to najwiêksza firma w gminie. Ten burzliwy okres przemian
nie by³ te¿ wolny od konfliktów. Wspomnê tylko o g³oœnym sporze z firm¹ Nikromet, która bez odpowiednich pozwoleñ rozpoczê³a przetop z³omu w budynkach przeznaczonych do produkcji
rolnej. A tak¿e o sporze z bielsk¹ firm¹ Aqua, która stara³a siê
przej¹æ czêœæ kompleksu stawowego Podkêpie i przeznaczyæ
go na zbiorniki osadowe œcieków.
Pomimo ogromnych trudnoœci zwi¹zanych z wprowadzeniem
zmian systemowych okres ten, w zakresie rozwoju naszej
Gminy, uwa¿am za udany.
Nie do mnie powinna nale¿eæ ocena dokonañ moich nastêpców. Skoro jednak podj¹³em siê próby oceny ca³ego dwudziestolecia muszê stwierdziæ, ¿e by³ w nim tak¿e okres
powa¿nego zastoju. Brak by³o nowych, wa¿nych dla Gminy
zadañ inwestycyjnych. Jeœli nawet podejmowano jakieœ dzia³ania mia³y one bardzo ograniczony charakter, dlatego nie
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mog³y rozwi¹zaæ ¿adnego powa¿niejszego problemu. Ot chocia¿by budowy kanalizacji gminnej. By³o to tym bardziej niezrozumia³e, ¿e ju¿ wtedy istnia³y mo¿liwoœci pozyskiwania
zewnêtrznych, wraz z unijnymi, œrodków pomocowych. S¹siednie gminy potrafi³y wykorzystaæ te mo¿liwoœci i dlatego pozostaliœmy daleko w tyle. Okres ten cechowa³ tak¿e chaos w
podejmowaniu decyzji. Nie chcê za ten stan obwiniaæ wy³¹cznie wójtów, bo dzia³o siê to przy biernej, wrêcz apatycznej postawie wiêkszoœci ówczesnych radnych.
Sytuacja zmieni³a siê zdecydowanie dopiero w obecnej,
mijaj¹cej kadencji. Budowa ogólno gminnej oczyszczalni
œcieków i kanalizacji to najwiêksza inwestycja w ca³ym dwudziestoleciu. Jej koszt to ok. 25 milionów z³otych. Œrodki te
w ca³oœci s¹ zabezpieczone w bud¿ecie gminy. Oko³o 80%
tej kwoty to œrodki pozyskane z zewn¹trz. I nie jest to jedyna
inwestycja w tej kadencji. Zakoñczona zosta³a gruntowna
modernizacja gminnego oœrodka zdrowia, finansowana tak¿e ze œrodków unijnych. Ponadto realizowane s¹ dwie kolejne, od dawna oczekiwane inwestycje tj. budowa chodnika
wzd³u¿ ul. Krakowskiej na tzw. „Magówkê” oraz budowa gminnego k¹pieliska wraz z oœrodkiem sportów wodnych na terenach po¿wirowych. Ruszy³a tak¿e nieplanowana wczeœniej
budowa kompleksu sportowego typu „Orlik” przy szkole w
Bestwinie. Czynione s¹ przygotowania do kolejnej inwestycji jak¹ bêdzie budowa sali gimnastycznej przy szkole w
Kaniowie. Ze œrodków unijnych budowana jest tak¿e kanalizacja rejonu ujêcia wody pitnej i modernizowana stra¿nica
w Kaniowie.
Dziêki umiejêtnoœci pozyskiwania przez wójta na powy¿sze
cele unijnych œrodków pomocowych (pod tym wzglêdem jesteœmy liderem w powiecie bielskim) starcza jeszcze w³asnych
œrodków na remonty obiektów takich jak budynek Urzêdu
Gminy, remont salek do æwiczeñ w Bestwince i Kaniowie, remont pomieszczeñ po by³ym przedszkolu w Janowicach. Powstaj¹ nowe œwietlice œrodowiskowe oraz modernizowane i
rozbudowywane s¹ obiekty sportowe. W³asnych œrodków finansowych starcza jeszcze na asfaltowanie dróg i wymianê
sieci wodoci¹gowej.
Odrêbne zagadnienie, które wymaga omówienia, to funkcjonowanie powsta³ych w 1998 r. samorz¹dów powiatowych.
Przejê³y one czêœæ zadañ w³asnych gmin oraz niektóre zadania w zakresie administracji rz¹dowej. Poszerzy³o to zakres
samorz¹dnoœci. Powiaty s¹ jednak jednostkami s³abymi finansowo. Byæ mo¿e dlatego przez pierwsze dwie kadencje
poza konieczn¹ przebudow¹ mostu na Bia³ce nic w zakresie
modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy nie zrobiono. S¹dzê jednak, ¿e nie tylko dlatego. Powiat dzia³a na terenie dziesiêciu gmin i dlatego od wzajemnej wspó³pracy zale¿y
gdzie te skromne œrodki s¹ lokowane. I tak¿e w tej dziedzinie
w ostatniej kadencji sytuacja uleg³a znacz¹cej poprawie. Dziêki
dobrej wspó³pracy wójta ze starostwem i wspólnym poszukiwaniom œrodków finansowych by³a mo¿liwa gruntowna modernizacja ul. Witosa. Ponadto zosta³y po³o¿one nowe dywaniki
asfaltowe na ulicach Janowickiej i Dankowickiej. W tej kadencji bêdzie jeszcze wykonana nak³adka asfaltowa na ul. Dworkowej i czêœci ul. Batalionów Ch³opskich. Do tzw. „schetynówki”
przygotowywana jest ul. Bialska. Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie
te zadania s¹ wspó³finansowane ze œrodków bud¿etowych
Urzêdu Gminy. Warto jeszcze odnotowaæ, ¿e powiat dokona³
kosztownej likwidacji osuwiska na ul. Koœcielnej, a na przysz³y rok jest planowana likwidacja osuwiska na ul. Hallera. A
wiêc mo¿na! Pomimo ¿e powiat boryka siê z napraw¹ swoich
dróg po powodzi w rejonach górskich. Mimo tak znacznego
przyspieszenia nadal mamy wiele s³usznych uwag do wójta.

Gospodarka i społeczeństwo
Bo nie wszystkie pilne zadania, szczególnie te mniejsze, s¹
realizowane. Nie da siê jednak podczas jednej kadencji nadrobiæ wszystkich wczeœniejszych zaniedbañ. Obawiam siê
nawet, ¿e okres zastoju w poprzednich kadencjach to czas
bezpowrotnie stracony. Bo inne gminy te¿ nie stoj¹ w miejscu.
Dlatego takie wa¿ne jest by obecne i przysz³e zadania inwestycyjne by³y nadal realizowane w takim tempie.

Podsumowuj¹c ten dwudziestoletni okres s¹dzê, ¿e samorz¹dy w wiêkszym lub mniejszym stopniu sprawdzi³y siê wszêdzie. W wiêkszym jednak stopniu te, które posiad³y
umiejêtnoœæ pozyskiwania unijnych i innych œrodków pomocowych. I gdzie ambicj¹ wójta, burmistrza, a tak¿e radnych
by³o by w zakresie rozwoju gmin pozostawiæ po sobie jak najwiêkszy dorobek.

Obszarem dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest powiat bielski i okolice. Poniewa¿ na naszym terenie tak¿e
zamieszkuj¹ osoby dotkniête wiêkszym
lub mniejszym stopniem niepe³nosprawnoœci, cz³onkowie „Razem” staraj¹
siê je zaktywizowaæ, w miarê mo¿liwoœci rozwijaæ zdolnoœci manualne, umo¿liwiaæ wzajemne spotkania – jednym
s³owem uczyæ ¿ycia. Na stronie internetowej http://stowarzyszenierazem.org
wymienione s¹ wszystkie zrealizowane
i aktualne projekty. By³y to szkolenia dla
rodziców, koncerty, przedstawienia teatralne, wyjazdy w ciekawe miejsca
(Ustroñ, Warszawa), imprezy cykliczne,
turnusy rehabilitacyjne i wiele innych.
Obecnie prowadzone s¹ dwa programy: Dobiega koñca projekt AKTYWNI RAZEM! dofinansowany z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Jego g³ówne
za³o¿enie to integracja m³odzie¿y niepe³nosprawnej z seniorami. Prowadzone
by³y w jego ramach zajêcia muzyczno –

Powstaj¹cy dom dziennego pobytu.

teatralne, plastyczne i fotograficzne.
Przedsiêwziêcie to bêdzie mia³o swój
fina³ 18 wrzeœnia, na to spotkanie zaproszeni s¹ wszyscy chêtni.
Drugi projekt zatytu³owany jest PE£NOSPRAWNI KOMPETENCJAMI!, a
wspó³finansowanie otrzymuje on z Regionalnego Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. 40 osób niepe³nosprawnych uczêszcza na kursy jêzykowe lub
komputerowe, bierze udzia³ w konsultacjach z zakresu doradztwa zawodowego po to, by zwiêkszyæ swoje szanse na
rynku pracy. Przy realizacji zadania
wspó³pracuje Edukacyjne Centrum Biznesu.
Jak postêpuje budowa domu? Jak informuje nas „Razem” na swojej witrynie, 8 lipca 2010 r. firam LABO BPM
rozpoczê³a monta¿ Budynku Oœrodka
Sta³ego Pobytu z warsztatami terapii zajêciowej na przygotowanym fundamen-
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cie. Pierwszy etap to monta¿ sali widowiskowej, sto³ówki oraz sali rehabilitacyjnej o pow. ok 250 m 2. Obiekt
powstaje w technologii prefabrykowanych elementów drewnianych izolowanych we³n¹ mineraln¹. Ca³y obiekt wg
za³o¿eñ w stanie surowym zamkniêtym
powstanie do koñca wrzeœnia. Przy realizacji aktywnie pomagaj¹ w³adze samorz¹dowe gminy Bestwina oraz liczne
przedsiêbiorstwa i firmy: GEOKARD
Us³ugi Geodezyjne Jan Adam Kardasz,
Bestwina; P.P.H Pamadex S.J. Danuta,
Franciszek Paszek, Ligota; Zak³ad Robót Mostowych MOSTMAR Marcina i
Grzegorza Marcinków, Zarzecze; PK
Kombest z Bestwiny; Anna i Marek Madej "Marani" Sp. z o.o., Zabrze; Bud - Tor
S.J. A i L Kosmaty; Zak³ad Produkcji
Betonów J. i S. Waluszek Czechowice –
Dziedzice; Firma Stal HART Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice; Aqua SA Bielsko

•

- Stowarzyszenie „Razem” dzia³a ju¿ od roku 1994, powsta³o z
inicjatywy rodziców osób niepe³nosprawnych, którym zale¿y na zapewnieniu swoim dzieciom
mo¿liwoœci uczestniczenia w ró¿nych zajêciach, a w dalszej perspektywie bezpiecznej przysz³oœci
– mówi Maria Sysak – £yp, prezes
Stowarzyszenia. Ludzie zrzeszeni
w „Razem” wcielaj¹ swoje za³o¿enia w czyn, namacalnym dowodem
jest budowa Grupowego Domu Rodzinnego w Bestwinie.
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O godną przyszłość
dla naszych dzieci

Gospodarka i społeczeństwo
– Bia³a; Bielskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego S.A., ul. Warszawska 5, Bielsko-Bia³a; HALMEX Zak³ad
Us³ug Budowlanych, Marcin Kuboszek, Chybie-Mnich; HDIGerling ¯ycie T.U. SA Filia Bielsko-Bia³a; Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Transportowe Krajowe i Zagraniczne Marian Borek. Wszystkim swoim dobroczyñcom „Razem” z ca³ego serca
dziêkuje.
Nie brakuje i inicjatyw indywidualnych, bezinteresownych
odruchów dobrego serca. Na przyk³ad Stowarzyszenie Plastyków „Ondraszek” zlicytowa³o na Dniach Gminy Bestwina obrazy swoich cz³onków. Dochód zasili³ oczywiœcie konto

„Razem”. Pomoc¹ materialn¹ i duszpastersk¹ s³u¿¹ ksiê¿a
proboszczowie z wielu parafii diecezji bielsko – ¿ywieckiej,
budowê wspiera ks. bp Tadeusz Rakoczy, który poœwiêci³ plac
pod budowê domu. DoraŸne wsparcie okazuj¹ osoby prywatne, przynosz¹c materia³y budowlane i wszystko to, co w danej
chwili potrzebne.
W zasadzie nie ma ¿adnych szczególnych warunków, które
trzeba spe³niæ, by wstapiæ do Stowarzyszenia. Wystarczy skontaktowaæ siê z zarz¹dem i wype³niæ deklaracjê cz³onkowsk¹.
Dalsze informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej.
S³awomir Lewczak

Co pływa na „Żwirowni”?
W s³oneczne, letnie dni tereny nad akwenem po by³ej ¯wirowni przyci¹gaj¹ mieszkañców gminy i przybyszów z s¹siednich miejscowoœci. Nie ka¿dy potrafi
jednak zadbaæ o to, by pozostawiæ to miejsce w nale¿ytym porz¹dku. Wielokrotnie pisaliœmy ju¿ o akcjach
sprz¹tania obiektu, a jak siê okazuje, wypoczywaj¹cy
nie potrafi¹ wzi¹æ przyk³adu z osób, którym zale¿y na
czystoœci urokliwego zak¹tka gminy.

Takie widoki witaj¹ przybywajacych nad nasz akwen.

ki i zabranie ich ze sob¹, jak to jest przyjête w innych krajach.
Jeszcze trwa kalendarzowe lato, nie musimy sobie psuæ urlopowych nastrojów widokami zanieczyszczonych terenów.
S. Lewczak

SKŁAD BUDOWLANO – OPAŁOWY „PRZY BIAŁCE”
BESTWINA, UL. KRAKOWSKA 300

OFERUJE:
• T³uczeñ Kliniec I, II • Piasek • ¯wir • ¯wir ozdobny • Cement • Wapno C
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Oddam w najem
wolnostoj¹cy budynek o powierzchni 40 m2 na 7- arowej dzia³ce przy ul. Kwiatowej w Bestwinie. Przeznaczenie - dzia³alnoœæ gospodarcza lub magazyn. Kontakt: 604415902.

•
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Na proœbê jednego z Radnych kolejny ju¿ raz uda³em siê na
spacer w okolice akwenu i co zobaczy³em? Kartony po sokach, butelki po napojach, puszki po piwie bez³adnie rozrzucone po ca³ej okolicy. P³ywaj¹ce w wodzie œmieci psuj¹ce
estetykê miejsca. Naprawdê wola³bym pisaæ o przyjemniejszych sprawach co zreszt¹ wolê, ale sytuacja w tym wypadku
a¿ prosi siê o jej naœwietlenie. Ile jeszcze apeli potrzeba? Nic
nikogo nie kosztuje w³o¿enie swoich œmieci do foliowej toreb-
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Koniec wieńczy dzieło
Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król
chwały. «Któż jest tym Królem chwały?» «Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju».
(Ps 24, 7 – 8)

Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ przy polowym o³tarzu sprawowa³ ks.
prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as wraz z ks. proboszczem Cezarym
Dulk¹ i kap³anami z okolicznych parafii. Dotar³ równie¿ cz³onek
zarz¹du powiatu Stanis³aw Piêta. Licznie stawi³y siê grupy i stowarzyszenia, by³a Stra¿ Po¿arna, Zespó³ Regionalny, poczty sztandarowe, uczniowie szkó³. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ chór
parafialny „Ave Maria”. „Król Chwa³y” zosta³ pokropiony wod¹
œwiêcon¹ i okadzony, a w homilii g³ówny celebrans nakreœli³ jego
dzieje od XVI wieku i historiê sprowadzenia do Bestwiny. Po liturgii dziêkowano inicjatorom przedsiêwziêcia, sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób – prac¹ lub finansowo wsparli

to historyczne dzie³o. G³os zabra³ prof. Kazimierz Bielenin oraz
Waleria Owczarz, która wrêczy³a ks. proboszczowi teczkê z dokumentacj¹ i korespondencj¹ dotycz¹c¹ dzwonu – by³o to jego symboliczne przekazanie parafii. Okolicznoœciowy list przes³a³ równie¿
by³y proboszcz z Bestwiny, ks. Bogus³aw Czarny.
Gdy goœcie udali siê na spotkanie w Muzeum Regionalnym,
dzwon przetransportowano do koœcio³a, gdzie z³o¿ono go przy
g³ównym o³tarzu. Pozostanie tam do momentu znalezienia dla
niego godnego miejsca.
Jakiœ czas póŸniej profesor Kazimierz Bielenin, po przekazaniu mu zdjêæ inskrypcji na dzwonie napisa³ list, w którym pisze
m.in.: Dzwon z 1504 roku z koœcio³a pw. Wniebowziêcia NMP
w Bestwinie (...) z inskrypcj¹: „• o • rex • glorie • veni • cum • pace
• jesus cristus • maria • i • n • r • i • ad • m • ccccc • iiiii •”.
Inskrypcja zawiera 8 s³ów, 8 skrótów literowych i liczbowych
wpisanych w literach ³aciñskich.
Ogólnie charakteryzuj¹c inskrypcja napisana w minusku³ach gotyckich, której s³owa jak i poszczególne ich skróty literowe zosta³y
oddzielone od siebie charakterystycznymi dla gotyku œredniowiecza XIV – XV wieku rozdzielnikami. W tym przypadku kwadracika
wyd³u¿onego na osi poprzecznej. Tu napis sk³ada siê z tekstu wezwania, oddzielonego od koñcz¹cej go daty odlewu dzwonu innym
wyznacznikiem, okr¹g³¹ plakietk¹ lub medalionikiem. Nie oddzielaj¹c ju¿ poszczególnych liczb, po zakoñczeniu których zamyka
ca³oœæ na koñcu kwadracik, który inskrypcjê zaczyna.
Podobieñstwo liter, analogiczna inskrypcja, zastosowane
znaki w nim wplecione, jak gdyby znak ochronny, pozwala
zbli¿yæ do siebie odnoœne dzwony [profesor porównuje dzwon
z Bestwiny z dzwonem z koœcio³a œw. Otylii w Brzeszczach –
przyp. Red.] wskazuj¹c równie¿ na ich warsztat odlewniczy.
Przy wspólnej chronologii – prze³om XV/XVI wieku oraz charakterystycznej lokalizacji na terenie ziemi – w historii ksiêstwa oœwiêcimskiego pozwala ostro¿nie kierowaæ wzrok ku
którejœ z ludwisarni krakowskich tamtego czasu.
Niedawno ukaza³ siê równie¿ tomik poezji prof. Bielenina
pod tytu³em: „Na powrót dzwonu” wydany przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Bestwinie.
S³awomir Lewczak
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Waleria Owczarz symbolicznie przekazuje parafii 500 - letni dzwon.

Ks. prof. S. Ha³as kropi dzwon wod¹ œwiecon¹.

•

Finis coronat opus - Koniec wieñczy dzie³o! Gotycki, 580 kilogramowy dzwon z roku 1504, zdjêty i wywieziony przez Niemców w roku 1941 podczas wojennej zawieruchy nareszcie
powróci³ na swoje miejsce – do koœcio³a parafialnego w Bestwinie. Jego powrót to lata ¿mudnych zabiegów, kilogramy korespondencji i zaanga¿owanie wielu osób. Historiê dzwonu z
inskrypcj¹: „O Rex Gloriae veni cum pace Jesus Chrystus Maria
a. d. MCCCCIIII” (O, Królu Chwa³y, przyb¹dŸ z pokojem) opisywaliœmy wielokrotnie, przypomnijmy tylko, ¿e na trop tej historycznej pami¹tki natrafi³ prof. dr hab. Kazimierz Bielenin, który
wczeœniej stara³ siê o odzyskanie zabytkowego dzwonu w
Brzeszczach. Prof. Bielenin skontaktowa³ siê nastêpnie z Waleri¹ Owczarz, przewodnicz¹c¹ Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Bestwiñskiej, które wraz z parafi¹ Wniebowziêcia NMP doprowadzi³o do sprowadzenia „Króla Chwa³y” z miejscowoœci Mitterfirmiansreut w niemieckiej diecezji Passau. Tam bowiem
dzwon zosta³ przekazany po wojnie przez aliantów zachodnich
ze sk³adu przy zbombardowanej hucie w Hamburgu.
Uroczystoœci w Bestwinie rozpoczê³y siê ok. godziny 17.00 przy
„Zielonym Krzy¿u”, gdzie w³adze samorz¹dowe – Wójt Stefan Wodniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek, radni gminni i
powiatowi oraz przedstawiciele TMZB, w szczególnoœci Waleria
Owczarz i dr Franciszek Maga uroczyœcie powitali nadje¿d¿aj¹cy
dzwon. Z Krakowa dotar³ tak¿e prof. Bielenin. Dokonano przeciêcia wstêgi, mia³y miejsce tak¿e przemówienia i wrêczenie podziêkowañ od Wójta i Przewodnicz¹cego dla p. Owczarz i dra Magi.
Dzwon na odœwiêtnie przystrojonej przyczepie przewieziono póŸniej pod koœció³ parafialny. Z g³oœnika mo¿na by³o us³yszeæ jego
bicie, nagrane jeszcze w Niemczech. Uformowano procesjê, w
której wszyscy udali siê na przykoœcielny plac.
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Z polskim karpiem
po raz dziesiąty

Wicestarosta M. Szemla i Wójt S. Wodniak gratuluj¹ udanego po³owu.

Zarówno magia okr¹g³ych liczb, jak i
pogoda sprawi³y, ¿e d³ugo jeszcze bêdziemy pamiêtaæ dzieñ 21 sierpnia.
Atrakcji nie brakowa³o, co jest zas³ug¹
organizatorów – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie i Sekcji Wêdkarskiej im. A. Gascha przy LKS
„Prze³om” Kaniów oraz Urzêdu Gminy
Bestwina. Honorowy patronat nad ca³oœci¹ sprawowali starosta bielski Andrzej
P³onka i wójt gminy Bestwina Stefan
Wodniak.
Wczesnym rankiem swoj¹ rywalizacjê
rozpoczêli wêdkarze. 68 zawodników
usi³owa³o z³owiæ jak najwiêkszego karpia, zreszt¹ tylko ten gatunek ryby by³
wa¿ony. Najwiêcej, ponad 23 kilogramów ryb po³knê³o haczyk wêdki pana
Ryszarda Kwaka, który zosta³ bezapelacyjnym zwyciêzc¹ zawodów. Za nim uplasowali siê panowie Marcin Jaszek,

Tadeusz Wysocki, Wojciech Lach oraz
Józef Ja³owiec.
Wrêczenie pucharów, dyplomów i nagród dla najlepszych mia³o miejsce podczas oficjalnej czêœci imprezy.
Prowadz¹cy, dyrektor CKSiR Grzegorz
Boboñ serdecznie przywita³ goœci –
przedstawicieli w³adz powiatu i gminy:
Wicestarostê Miros³awa Szemlê, Wójta
Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Artura Beniowskiego, radnych powiatowych
Józefa Maziarza i Bogus³awa Stolarczyka, radnego i prezesa LKS „Prze³om”
Edwarda Jonkisza, so³tysa Kaniowa Marka Pêkalê, kierownika Sekcji Wêdkarskiej
Mariusza Wojtuszka i wszystkich zgromadzonych. Zas³u¿one trofea oraz nagrody
rzeczowe odebrali z ich r¹k wêdkarze i
osoby szczególnie zas³u¿one dla rozwoju gospodarki rybackiej i wêdkarstwa w
Kaniowie. W przemówieniach przedsta-
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Œwiêto Karpia Polskiego w roku 2010 roku up³ynê³o pod znakiem
dwóch jubileuszy. Pierwszy to dziesi¹ta ju¿ edycja tej imprezy, drugi
natomiast wi¹¿e siê z 95 rocznic¹ œmierci s³ynnego hodowcy z Kaniowa, Adolfa Gascha.
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wiciele w³adz podkreœlali znaczenie hodowli karpia na naszych terenach, gratulowali prê¿nej dzia³alnoœci Sekcji
Wêdkarskiej oraz informowali o bie¿¹cej
dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Rybackiej.
Po po³udniu przyszed³ czas na wystêpy
artystyczne. Z „Weso³ymi Œpiewankami”
bawi³y siê dzieciaki, góralsk¹ muzykê zaprezentowa³a kapela „Zbójnicy”, a wieczorem dla licznie zgromadzonej publicznoœci
zaœpiewa³ Damian Holecki. Jest to znany
na Œl¹sku artysta, absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach, autor przebojów
„Z³ote Kasztany”, „Przebaczenia czas”, „Ty
wiesz jak mnie raniæ”, „Lato”, „Wspomnij”
i innych. Wraz z kolejnymi piosenkami przybywa³o tañcz¹cych na parkiecie par i oczywiœcie nie obesz³o siê bez kilkakrotnego
bisowania. Obok sceny mo¿na by³o zakupiæ najnowsze p³yty Damiana Holeckiego.
Sportowy akcent Œwiêta Karpia to tradycyjny mecz pi³ki no¿nej LKS „Prze³om”
Kaniów – KS Bestwinka. Spotkanie zakoñczy³o siê remisem 3:3 (0:1). Nie brakowa³o zaciêtej walki do ostatnich minut, gradu
bramek, rzutów karnych i popisowych akcji... szkoda tylko ¿e niektórzy pseudokibice nawet w tym wyj¹tkowym dniu nie
potrafili siê powstrzymaæ od u¿ywania jêzyka delikatnie mówi¹c koszarowego.
Goœci z ca³ej gminy i okolic przyci¹gnê³a równie¿ mo¿liwoœæ spróbowania
pieczonego na ogniu karpia oraz kie³basek z grilla, bigosu, wojskowej grochówki i innych specja³ów. Na loterii fantowej
mo¿na by³o wygraæ atrakcyjne nagrody,
a dzieci korzysta³y z dmuchanych atrakcji i trampoliny. O du¿ej frekwencji niech
œwiadczy fakt, ¿e wszystkie stoliki by³y wype³nione po brzegi i przybywaj¹cy póŸniej szukali swojego miejsca na trawie
lub przed estrad¹, jeœli tylko mieli ochotê na taniec w rytm muzyki zespo³u „Uni
– Dance”.
Zorganizowanie tak ciekawej imprezy
wymaga³o wielu godzin pracy i zaanga¿owania wielu osób, ale op³aca³o siê,
bo z roku na rok Kaniów jest coraz bardziej rozpoznawalny i kojarzony z hodowl¹ karpia. Zapraszamy zatem za rok,
¿ycz¹c sobie, by znów towarzyszy³o nam
piêkne sierpniowe s³oñce.
S³awomir Lewczak

Kultura

Te wspaniałe maszyny
Oko³o 50 zabytkowych pojazdów zajecha³o 28 sierpnia na parking w centrum Bestwiny. Samochody i motocykle goœci³y u nas z racji odbywaj¹cego siê w tym dniu X Jubileuszowego Miêdzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Bielany „Nostalgia 2010”.
szczyci³ sw¹ obecnoœci¹
sam król Rock’n’rolla Elvis
Presley.
Jednym z patronów tegorocznego Rajdu by³ Wójt
Gminy Bestwina Stefan
Wodniak, który wrêczy³ czeskim stra¿akom pami¹tkowy puchar. Wójtowi
asystowa³ jego zastêpca
Artur Beniowski, zaœ bestwiñski etap imprezy poprowadzili dyrektor CKSiR
Grzegorz Boboñ i komandor rajdu Marek Lekki.
S³awomir Lewczak

Wóz stra¿acki z 1928 r.

Podziękowanie

Wszystkim osobom
uczestnicz¹cym w ostatnim po¿egnaniu

Do¿ynki to zwyczaj nierozerwalnie zwi¹zany z ziemi¹,
polsk¹ wsi¹, to tak¿e okres, w którym sk³adamy podziêkowania dla tych, którzy w ró¿nych warunkach na swoim
warsztacie, jakim jest ziemia, wykonuj¹ pracê konieczn¹
i niezbêdn¹ dla wszystkich, bowiem jej owocem jest symboliczny chleb. Praca rolnika jest wci¹¿ podstaw¹ egzystencji ludzkiej i nikt oraz nic tego nie przekreœli.

œ.p.

Justyny Korczyk
Podziêkowania
za udzia³ w uroczystoœci ¿a³obnej
oraz za kondolencje, kwiaty, wieñce
i ofiary mszalne

O rolnikach piêknie powiedzia³ kiedyœ Jan Pawe³ II.
„Oddajê ho³d spracowanym rêkom polskiego rolnika.
Tym rêkom, które z trudnej ciê¿kiej ziemi wydobywa³y
chleb dla kraju, a w chwilach zagro¿enia by³y gotowe tej
ziemi strzec i broniæ.”
Wszystkim Rolnikom pragniemy wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ i podziêkowaæ za trud, ciê¿k¹ prace i troskê oto, ¿eby na naszych sto³ach nigdy nie brak³o chleba.

sk³ada
Aleksander Korczyk z ¿on¹ Urszul¹

So³tys Kaniowa
Pêkala Marek

Pose³ na Sejm RP Miros³awa Nykiel
podaje do Pañstwa wiadomoœci adres, kontakt i godziny pracy Biura Poselskiego.
tel./fax 033 821 39 59
tel.kom 723 876 862
miroslawa.nykiel@sejm.pl
www.miroslawanykiel.pl
Filia Biura Poselskiego

w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Kolejowa 9
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 214 52 30
tel. kom 606 283 709

•

Biuro Poselskie
Miros³awy Nykiel
ul.Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Bia³a
godz. otwarcia 8:00-17:00
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Mo¿na by³o zobaczyæ ca³¹
historiê XX – wiecznej motoryzacji w przekroju, w tym
najstarszy samochód wyprodukowany w roku 1928.
Jest to oryginalny wóz po¿arniczy marki Skoda, którym przyjechali stra¿acy zza
po³udniowej
granicy.
Oprócz niego dumnie prezentowa³y siê liczne znane
i mniej znane historyczne
wehiku³y. Uczestnicy rajdu
czêsto wiernie oddawali
klimat epoki poprzez stroje z lat 20 i 30 oraz nieco
póŸniejsze – Bestwinê za-
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Edukacja

Pracowite wakacje
Koła Socjologów
Mimo ¿e wakacje to czas odpoczynku,
dla nas by³ to okres wytê¿onej pracy. Lipiec up³yn¹³ nam na opracowywaniu danych z ankiet, które zechcieli Pañstwo
wype³niæ wiosn¹. Wkrótce zaprezentujemy wyniki badañ, z których wy³oni siê
obraz spo³eczeñstwa gminy Bestwina.
W³¹czyliœmy siê równie¿ w przygotowanie gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. W zwi¹zku z tym
przygotowaliœmy dla Pañstwa kolejne
ankiety, o wype³nienie których poprosimy rodziców dzieci, uczêszczaj¹cych do
gimnazjów i szkó³ podstawowych, a tak¿e internautów, zagl¹daj¹cych na stronê
www.gminabestwina.info, do czego zachêcamy. Zamierzamy równie¿ przeprowadziæ badania wœród uczniów, maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e prawdziwa diagnoza
spo³eczeñstwa naszej gminy nie bêdzie
mo¿liwa bez informacji od nich.

chcemy, aby us³yszeli o nich inni
mieszkañcy. W tym celu organizujemy
wystawê z ich zdjêciami, któr¹ obejrzeæ
bêdzie mo¿na wkrótce w Muzeum Regionalnym.
Mamy ponadto wiele planów i jesteœmy otwarci na pomys³y wszystkich, pragn¹cych do³¹czyæ do naszego ko³a.
Zapraszamy na spotkanie, które odbêdzie siê we wtorek 7 wrzeœnia o 17:00 w
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Bestwinie oraz na nasz¹ stronê internetow¹: www.socjologia.bestwina.org.
Postanowiliœmy te¿ promowaæ postawê mieszkañców, którzy bêd¹c ju¿
na emeryturze, aktywnie spêdzaj¹
czas, rozwijaj¹c swoje zainteresowania i pomagaj¹c innym. Cieszy nas, ¿e
w gminie nie brakuje takich osób i

Cz³onkowie Bestwiñskiego Ko³a
Socjologów:
Katarzyna Wojty³a, Izabela Ga³uszka, Aneta Pieczka, Agata Rosner,
Sandra Distel, Andrzej Wojty³a,
Mateusz Kuboszek, Wioleta Gandor.

Kolonia letnia do Łeby
Dni te by³y okazj¹ do czynnego wypoczynku, ale te¿ pewn¹ form¹
rekolekcji, czego wyrazem by³a codzienna Msza œw. w tamtejszym koœciele parafialnym pw. Wniebowziêcia NMP. Kierownikiem kolonii, posiadaj¹cym wymagane uprawnienia, by³ ks.
Grzegorz Pydych. Opiekê nad uczestnikami pe³ni³ zespó³ 4 osób
posiadaj¹cych uprawnienia wychowawców kolonijnych: Pani
Jolanta Górka, El¿bieta Pydych, Patrycja Lasik i Joanna Garstka.
Pomoc¹ s³u¿y³a nam Pani mgr Dorota Surowiak, posiadaj¹ca
nie tylko uprawnienia wychowawcy, ale tak¿e pielêgniarki.
Ze wzglêdu na upaln¹ pogodê, czas k¹pieli w morzu, a tak¿e zabawy i modlitwy na pla¿y by³y centralnymi punktami prawie ka¿dego dnia. Koloniê ubogaci³y wycieczki oraz inne
atrakcje. Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki wielu ludziom dobrej
woli, którzy jako sponsorzy wsparli powy¿sz¹ inicjatywê. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê na rêce Wójta Gminy Bestwina Pana Stefana Wodniaka za dotacjê na koloniê. Do grona
sponsorów nale¿¹ tak¿e: Panowie Czes³aw i Tadeusz Wróblowie – w³aœciciele firmy „Dewro Wróbel Sp. J.” Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Czechowicach - Dziedzicach z Pani¹
Prezes Agat¹ D¹browsk¹, Pan Tomasz Œlosarczyk – w³aœciciel firmy „PZPD Tartak-Meble”, Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej dzia³aj¹cy przy Parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie,
Pani Maria Wróbel – w³aœcicielka Apteki, Pani Ewa Grygier-

•
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W dniach od 25 czerwca do 8 lipca 2010 roku w trosce o rozwój duchowy oraz mi³e spêdzenie wakacyjnego czasu Parafia pw. Wniebowziêcia NMP w Bestwinie zorganizowa³a koloniê letni¹ dla dzieci i m³odzie¿y do £eby.
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czyk – W³aœcicielka firmy „Poœrednictwo Ubezpieczeniowe”,
Panowie Stanis³aw Kubik i Stefan P³aszczyca – w³aœciciele
firmy „Rotor s. j.” Pani Krystyna Mañczyk – w³aœcicielka Agencji
Ubezpieczeniowej PZU oraz parafianie, którzy brali udzia³ w
kiermaszach ciast, a tak¿e ci, którzy piekli i przynosili ciasta na
wspomniane kiermasze. Uczestnicy s¹ bardzo wdziêczni
wszystkim sponsorom, dziêki którym mo¿liwe by³o zorganizowanie bogatego programu kolonii. Dziêki ¿yczliwoœci sponsorów niektórzy z uczestników mogli pojechaæ bezp³atnie lub za
symboliczn¹ op³at¹. W ka¿dy pi¹tek wrzeœnia 2010 roku w
koœciele parafialnym w Bestwinie bêd¹ odprawiane Msze œw.
dziêkczynne z proœb¹ o Bo¿e B³ogos³awieñstwo w intencji
wszystkich sponsorów koloni.
Kolonia letnia rozpoczê³a siê w dniu zakoñczenia roku szkolnego, w pi¹tek 25 czerwca 2010 roku po po³udniu. W ci¹gu 13
dni pobytu uczestnicy zwiedzili latarniê morsk¹ w Czo³pinie,
skansen w Klukach (star¹ gospodê z XIX wieku), Muzeum
S³owiñskiego Parku Narodowego i wydmy ruchome wraz z
przewodnikiem oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w
Szymbarku. Koloniœci zwiedzili Bunkier Gryfa Pomorskiego oraz
licz¹cy 240 lat Dom Sybiraka. Kolejn¹ atrakcj¹ by³a ca³odniowa wycieczka poci¹giem do Trójmiasta. Tym razem punktami
docelowymi by³ Gdañsk Westerplatte i Sopot. Przewodniczka

Edukacja
sko po³¹czone z pieczeniem kie³basek w stadninie koni w
Nowêcinie ko³o £eby. Wycieczkom towarzyszy³ wspólny œpiew
i modlitwa. Uczestnicy wraz z opiekunami odbywali piesze wycieczki i spacery po £ebie i okolicy. Serdecznie dziêkujê wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, którzy pomagali w
organizacji wszystkich zimowisk i kolonii letnich w 2009 i 2010
roku, kiedy pos³ugiwa³em jako wikariusz w parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie.
Ks. Grzegorz Pydych

Półkolonia 2010,
czyli podróże (nie tylko) za jeden uśmiech
Kiedy zbli¿a siê sierpieñ jedni wzdychaj¹, ¿e tak szybko minê³a po³owa
wakacji, inni powoli zaczynaj¹ myœleæ o szkole, ale my jak zwykle pe³ni
energii i gotowi na nowe przygody, rozpoczynamy pó³kolonie!

Drugiego sierpnia znów spotkaliœmy
siê przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bestwince. Z roku na rok jest nas
coraz wiêcej! Niektórzy ju¿ po raz trzeci,
inni dopiero pierwszy raz, ale wszyscy
zawsze serdecznie siê witamy.
Pierwszy dzieñ rozpoczêliœmy od wodnych szaleñstw na basenie w Czechowicach- Dziedzicach. Kto zliczy nasze skoki
do wody i przep³yniête d³ugoœci? Chyba
nikt! Naprawdê czuliœmy siê jak ryby w
wodzie (a niektórzy to nawet jak rekiny).
Kolejnego dnia wybraliœmy siê do kina
na przeœmieszny animowany film „Ryœ i
spó³ka.” Potem spaceruj¹c bielskimi
uliczkami spotkaliœmy naszego przyjaciela z nieco innej bajki, a mianowicie

Reksia. Ka¿dy zrobi³ sobie pami¹tkowe
zdjêcie i uœcisn¹³ pieskowi ³apkê.
W œrodê wybraliœmy siê do Brennej, do
Chlebowej Chaty. Tam mieliœmy okazjê
zobaczyæ jak piecze siê chleb, dowiedzieliœmy siê tak¿e paru ciekawostek o pszczo³ach ( no w³aœnie, a czy Wy wiecie, ¿e
pszczo³a podczas lotu wykonuje 350 - 435
ruchów skrzyd³ami na sekundê?) Ale oprócz
czêœci teoretycznej, by³a te¿ praktyczna, bowiem sami robiliœmy, a potem oczywiœcie
zjedliœmy pyszne podp³omyki. Nastêpnego dnia zwiedziliœmy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Bia³ej i jedliœmy lody na
bielskim Rynku (ach ten upa³!).
W pi¹tek wybraliœmy siê na spacer do
Koœcio³a Wniebowziêcia NMP w Bestwinie. Tam Ksi¹dz Proboszcz Cezary Dulka opowiedzia³ nam o tym zabytkowym i

•

Uczestnicy pó³koloniii wraz z opiekunami.

wyj¹tkowym miejscu, a póŸniej zagra³
dla nas na organach kilka utworów. Tego
samego dnia udaliœmy siê na piknik do
pañstwa Pawe³ków. Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e
oprócz zajêæ sportowych, uczestnictwa
w ró¿nych grach, tradycj¹ jest tak¿e poszukiwanie s³odkich skarbów.
Drugi tydzieñ rozpocz¹³ siê wycieczk¹
do Pszczyny, do zagrody ¿ubrów. A poniewa¿ wycieczki lubimy najbardziej,
we wtorek wybraliœmy siê do Leœnego
Grodu w Milówce. Tam odpoczêliœmy w
japoñskim ogrodzie, sprawdziliœmy
nasz¹ kondycjê na teœcie sprawnoœciowym, zobaczyliœmy kilka niezwyk³ych
zwierz¹t z ró¿nych kontynentów, a potem szaleliœmy na placu rozrywki. W
œrodê zajêcia odby³y siê w szkole. Tam
dopiero by³o weso³o! Nauczyliœmy siê
jak profesjonalnie robiæ zdjêcia, a okazji do fotografowania by³o mnóstwo!
Zw³aszcza, ¿e wszyscy mieli pomalowane twarze-tak¿e w tym dniu mo¿na
by³o spotkaæ smoki, motylki, pandy, a
nawet piratów! W bibliotece wys³uchaliœmy bestwiñskich legend, bawiliœmy
siê na placu zabaw, ale tak¿e dowiedzieliœmy siê jak udzielaæ pomocy w
nag³ych wypadkach. Ten kurs pierwszej pomocy przeprowadzi³a dla nas
pani Agnieszka Pawe³ko.
Kolejny dzieñ to wycieczka do Dinozatorlandu w Zatorze. I choæ dinozaurów by³o
tam naprawdê du¿o, to wcale siê ich nie
baliœmy- w koñcu jesteœmy bardzo dzielni!
Ostatniego dnia ponownie byliœmy na
basenie, a potem nadszed³ czas, aby
uroczyœcie, (ale z ³ezk¹ w oku) zakoñczyæ nasz¹ pó³koloniê…Ka¿dy z nas
otrzyma³ pami¹tkow¹ p³ytê ze zdjêciami
z tych wspania³ych dwóch tygodni, aby
móc jeszcze raz zobaczyæ i powspominaæ nasze pó³kolonijne przygody.
Jak co roku, tak¿e i tym razem opiekowa³y siê nami nasze ulubione Panie: p.
Bo¿enka Furczyk, p. Basia Niemczyk i p.
Magda Wróbel. W tym roku po raz pierwszy by³a z nami tak¿e p. Dorota Krywult.
Bêdziemy têskniæ i czekaæ niecierpliwie
na kolejne pó³kolonie- to pewne! Ale
obliczyliœmy, ¿e to ju¿ nieca³e 340 dni!
Magda Wróbel
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Pani Marlena Rolczyñska oprowadzi³a grupê po centrum Gdañska, a nastêpnie wszyscy przep³ynêli statkiem na Westerplatte. Po zwiedzeniu Gdañska koloniœci przejechali poci¹giem
SKM do Sopotu, by podziwiaæ krzywy domek oraz najd³u¿sze w
Polsce molo.
Pod koniec kolonii uczestnicy doœwiadczyli jeszcze jednej
atrakcji, jak¹ by³ rejs statkiem „Kasieñka” po morzu. Czas wype³ni³y tak¿e ró¿ne gry w pi³kê, zabawy, pogodne wieczorki,
dyskoteki, konkursy biblijne, sportowe i czystoœci, a tak¿e ogni-
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Ogłoszenia

Kronika policyjna
Czerwiec 2010
23 czerwca o godz. 8.40 w Kaniowie pojazd ciê¿arowy
uszkodzi³ rogatkê na przejeŸdzie kolejowym.
23 czerwca o godz. 23.40 w Janowicach, na ul. Janowickiej nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia samochodu
Suzuki Swift.
25 czerwca o godz. 13.20 w Janowicach na ul. Janowickiej kieruj¹cy Fiatem Cinquecento wjecha³ do przydro¿nego rowu, uszkodzi³ s³up elektryczny.
25 czerwca poszkodowany zg³osi³ na komisariat Policji w
Czechowicach – Dziedzicach, ¿e w nocy z 22 na 23 czerwca nieznany sprawca przy u¿yciu farby w sprayu uszkodzi³
elewacjê budynku w Janowicach przy ul. Borowej.
26 czerwca o godz. 10.25 zg³oszono na Policji o nielegalnym wysypisku œmieci w Bestwinie, w lesie przy ul. Kubika.
30 czerwca w nocy w Kaniowie dokonano w³amania do
budynku firmy przy ul. Rybackiej, straty ok. 10 tys. z³.

1 lipca w nocy w Janowicach przy ul. Pszczelarskiej dokonano w³amania do sklepu spo¿ywczego.
4 lipca o godz. 17.30 w Kaniowie na ul. Czechowickiej
dosz³o do kolizji dwóch pojazdów VW z Fiatem Punto.
7 lipca o godz. 7.00 w Bestwinie na ul. Witosa policjanci z
SPPP z Bielska – Bia³ej zatrzymali mieszkañca Bestwiny
zgodnie z nakazem S¹du Rejonowego w Pszczynie.
10 lipca o godz. 12.30 w Bestwinie na ul. Janowickiej dosz³o do kolizji drogowej. Nieznany sprawca kieruj¹cy samochodem Opel Astra zderzy³ siê z Seatem Ibiza, a
nastêpnie oddali³ siê z miejsca zdarzenia.
11 lipca o godz. 12.00 w Kaniowie policjanci z KP Czechowice – dziedzice zatrzymali mieszkañca Kaniowa, który kierowa³ pojazdem VW Golf w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania – 1, 30 mg/l.
11 lipca o godz. 9.40 w Kaniowie przy ul. Krzywolaków na
parkingu dokonano w³amania do samochodu, sk¹d skradziono portfel z dokumentami oraz 150 z³.
13 lipca o godz. 18.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
kieruj¹cy samochodem VW Passat uderzy³ w przelatuj¹c¹
przez drogê sarnê.

Sierpień 2010
7 sierpnia o godz.12.40 w Bestwinie przy ul. W. Witosa
nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y artyku³ów spo¿ywczych, sk¹d oddalili siê z miejsca zdarzenia.
W podanym okresie policjanci z Czechowic – Dziedzic 58
razy interweniowali na terenie gminy Bestwina.
Franciszek Owczarz

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA
14 paŸdziernika 2010 roku – w godz. Od 8.00 do 17.00

15 paŸdziernika 2010 roku – w godz. Od 8.00 do 17.00

So³ectwo Bestwina – miejsce podstawienia pojazdu –
parking centrum (skrzy¿owanie ulic: W. Witosa i Krakowskiej).

So³ectwo Bestwinka - miejsce podstawienia pojazdu –
teren gminy przy remizie OSP (skrzy¿owanie ulic œw. Floriana, Dworkowej i œw. Sebastiana).

So³ectwo Janowice – miejsce podstawienia pojazdu –
parking przy OSP (Janowice – ul. Janowicka).

So³ectwo Kaniów – miejsce podstawienia pojazdu – plac
przed OSP przy ul. Batalionów Ch³opskich.

•
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Lipiec 2010

14 lipca o godz. 17.20 w Kaniowie, na terenie akwenu ¿wirowiska sprawca poprzez kilkakrotne kopniêcie w twarz dokona³ uszkodzenia cia³a mieszkañca Czechowic – Dziedzic.
14 lipca o godz. 19.50 w Kaniowie na ul. Batalionów Ch³opskich policjanci z WRD Bielsko – Bia³a zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê – wynik badania: 0,90 mg/l.
17 lipca o godz. 20.00 w Bestwinie na ul. Bestwiñskiej mieszkaniec Bestwiny kieruj¹cy motocyklem crossowym nie dostosowuj¹c siê do panuj¹cych warunków zderzy³ siê z jad¹cym
w przeciwnym kierunku samochodem Opel Astra, poszkodowany kierowca motocykla zosta³ odwieziony do szpitala.
22 lipca o godz. 14.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej dosz³o do kolizji dwóch samochodów – Citroena i Alfa Romeo.
24 lipca o godz. 12.10 w Bestwince na ul. Dworkowej skradziono tablice rejestracyjne z samochodu Audi A3.
24 lipca o godz. 22.30 w Kaniowie na ul. £abêdziej rowerzysta zosta³ potr¹cony przez nieznany pojazd, który oddali³
siê z miejsca zdarzenia.
25 lipca o godz. 16.20 w Janowicach kieruj¹cy samochodem Citroen z niewyjaœnionych przyczyn zjecha³ z jezdni do
rowu. Nieprzytomnego kierowcê odwieziono do szpitala.
25 lipca o godz. 14.20 zg³oszono na Policjê, ze w Bestwinie przy ul. Krakowskiej zosta³a wybita szyba wystawowa
w kiosku Ruchu.
26 lipca w nocy w Bestwince przy ul. Wincentego Witosa
dokonano w³amania poprzez wywa¿enie drzwi do salonu
fryzjerskiego, sk¹d skradziono sprzêt elektroniczny i elektryczny na szkodê 8 tys. z³.
31 lipca o godz. 1.00 w nocy w Kaniowie na ul. Mirowskiej
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali nietrzeŸwego mieszkañca Kaniowa, który kierowa³ Fiatem Uno –
wynik badania: 0,96 mg/l.
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Sport

Mistrzostwa
Gminy Bestwina
w siatkówkę plażową
£ukasz Kraus i Dariusz Lorenc zostali mistrzami
Gminy Bestwina w Siatkówce Pla¿owej Amatorów w
2010 roku.
Mecze odbywa³y siê w dwóch grupach na dwóch boiskach
UKS „Set”. Z pierwszej grupy do pó³fina³u awansowali: Marek
Zaj¹c/Jaros³aw Bieroñski i £ukasz Kraus/Dariusz Lorenc a z
drugiej: Maciej Wójtowicz/ Kamil Grygierczyk i Bogus³aw Maciocha/Dawid Placuch. Awans do fina³u wywalczyli Marek Zaj¹c/Jaros³aw Bieroñski pokonuj¹c parê Bogus³aw Maciocha/
Dawid Placuch 2:0 oraz £ukasz Kraus/Dariusz Lorenc, którzy
pokonali duet Maciej Wójtowicz/Kamil Grygierczyk równie¿ 2:0.
W meczu o trzecie spotkali siê wiêc Maciej Wójtowicz/Kamil
Grygierczyk z Bogus³awem Macioch¹/Dawidem Placuchem.
21:11 i 21:19 wygra³a para Maciek/Kamil. Mistrzami Gminy
Bestwina Amatorów w Siatkówce Pla¿owej zosta³a para £ukasz

Siatkarskie zmagania.

Kraus/Dariusz Lorenc pokonuj¹c 21:19 i 21:13 Marka Zaj¹ca/
Jaros³awa Bieroñskiego.
Wszyscy, którzy awansowali do pó³fina³u otrzymali nagrody
rzeczowe, ponadto zawodnicy, którzy zajêli trzy pierwsze miejsce otrzymali statuetki i dyplomy. Na zakoñczenie wszyscy zawodnicy zostali poczêstowani pizz¹ i pepsi.
Jerzy Zu¿a³ek

Miazga Skład zwycięzcą „Streetballa”

Swój udzia³ w tegorocznym turnieju,
organizowanym jak zawsze przez radnych: Andrzeja Wojty³ê i Jerzego Zu¿a³ka oraz dyrektora Centrum Kultury, Sportu

i Rekreacji Grzegorza Bobonia zg³osi³o
9 dru¿yn, ale w niedzielê, 29 wrzeœnia, o
godz.. 13 na boisku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwinie poja-
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Uczestnicy streetballowych zmagañ.

wi³o siê ich tylko 7, wiêc podzielono je
na dwie grupy, w których grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W grupie A gra³y:
Monty Python’s, So Fresh, Miazga Sk³ad
i Defenders of the cross, a w grupie B:
Amatorzy, Ferment i KNW Sk³ad. Grupê
A z kompletem zwyciêstw wygra³a Miazga Sk³ad przed So Fresh, a w grupie B
pierwsze miejsce zaj¹³ Ferment przed
Amatorami. W pó³finale Miazga Sk³ad
pokona³a Amatorów 16:6, a Ferment
uleg³ So Fresh 14:16. W meczu o trzecie
miejsce spotka³y siê wiêc dru¿yny: Amatorzy i Ferment i w tej potyczce lepszy
okaza³ siê Ferment zwyciê¿aj¹c 16:9
Amatorów. W finale Miazga Sk³ad pokona³a So Fresh 16:11. Warto zaznaczyæ,
¿e w dru¿ynie Monty Python’s wyst¹pi³
W³och Alessandro Bressant. Organizatorzy turnieju po raz kolejny podkreœlaj¹
znakomit¹ atmosferê towarzysz¹c¹ rozgrywkom. Mimo, ¿e dru¿yny same sobie
sêdziuj¹ i licz¹ punkty nigdy nie dochodzi³o do ¿adnych k³ótni i nieprzyjemnych
zgrzytów, mimo ¿e jest to gra kontaktowa i o uderzenie, nawet bardzo przypadkowe i niezamierzone bardzo ³atwo, ale
do ¿adnych takich sytuacji nie dosz³o.
Jerzy Zu¿a³ek
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Po raz kolejny rozegrano w Bestwinie turniej koszykówki ulicznej. Ma ona u nas swoich zwolenników i
wykorzystuj¹ oni ka¿dy kawa³ek asfaltu, gdzie tylko postawiony jest kosz aby doskonaliæ swoje umiejêtnoœci a
jednoczeœnie dobrze siê bawiæ.

Sport

„O Puchar Wójta”

LKS Bestwina - zdobywcy Pucharu Wójta (fot. J. Zu¿a³ek).

3 lipca na boisku sportowym w Bestwince spotka³y siê trzy dru¿yny:
KS Bestwinka, LKS Bestwina oraz LKS „Prze³om” Kaniów, aby powalczyæ w tegorocznej edycji turnieju „O Puchar Wójta Gminy Bestwina” w
pi³kê no¿n¹. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zarz¹dowi KS Bestwinka, który
zorganizowa³ rozgrywki. Zwyciêstwo w nich przypad³o LKS Bestwina.

•
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Turniej o P uchar Komendanta
17 lipca na boisku KS Bestwinka
odbywa³ siê Gminny Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Komendanta
Gminnego OSP.
OSP Bestwinka zajê³a w nim drugie
miejsce w kategorii 16 – 18 lat, natomiast triumfowa³a wœród seniorów. Kolejne miejsca w tej kategorii zajê³y: II OSP Kaniów, III - OSP Janowice, VI OSP Dankowice, V - OSP Bestwina.
Oprócz prezesa zarz¹du powiatowego
ZOSP RP dh Jana Cholewy i komendanta gminnego OSP Grzegorza
Owczarza na turnieju obecni byli druhowie: Józef Distel, Jan Ozimina, Grzegorz Gawêda, który jako gospodarz
prowadzi³ rozgrywki turniejowe, Jerzy
Kud³a, a tak¿e naczelnicy jednostek
OSP: Andrzej Sat³awa i Marceli Kraus.
Dla Wójta gminy Bestwina Stefana
Wodniaka, dla którego by³a to okazja
aby raz jeszcze podziêkowaæ stra¿akom za udzia³ w akcji powodziowej,

Wójt Stefan Wodniak oraz Komendant
Gminny Grzegorz Owczarz wrêczaj¹
puchar za zwyciêstwo.

wrêczyæ puchary i poczêstowaæ ich grochówk¹. Wraz z nim na turnieju pojawili siê zastêpca wójta Artur Beniowski
(wystêpowa³ równie¿ jako zawodnik
OSP Kaniów i zdoby³ 3 bramki) oraz
przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek.
J. Zu¿a³ek
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Rozegrano trzy mecze, dwa razy po 25
minut ka¿dy. Spotkanie zawodników z
Bestwinki z LKS „Prze³om” Kaniów zakoñczy³o siê wynikiem 0:3, a bramki
strzelili: Konrad Szwed, Robert Jurczyga
i Dominik Domka. Zwyciêskiemu wczeœniej „Prze³omowi” nie uda³o siê jednak
pokonaæ LKS Bestwina. Spotkanie tych
dwóch dru¿yn zakoñczy³o siê wynikiem
2:5. Zdobywcami bramek dla Kaniowa
byli: Szymon Kóska i Dominik Domka, a
dla Bestwiny: Jakub Ogieg³o, który trzy
wykona³ celny strza³, a tak¿e Tomasz Szyper i Szymon Skêczek. Ostatni mecz zakoñczy³ siê remisem 2:2, a gole dla
Bestwinki strzelili Bart³omiej Chmielniak
i Pawe³ Wróbel. Dwie bramki dla Kaniowa sta³y siê zas³ug¹ Marcinowa Go³êbia.
Po zakoñczeniu rozgrywek wójt Stefan
Wodniak wrêczy³ kapitanom dru¿yn puchary, gratuluj¹c udanego wystêpu i ¿ycz¹c
sukcesów. Do gratulacji do³¹czy³ siê przewodnicz¹cy rady gminy Bestwina Jerzy
Zu¿a³ek, sekretarz gminy Stanis³aw Wojtczak oraz organizatorzy: prezes klubu Andrzej Cichowski i Wirginiusz Tomaszczyk,
cz³onek zarz¹du. Noc¹ mieszkañcy bawili
siê œwietnie na festynie sportowym.
Wioleta Gandor

Brązowy
medal
naszych
seniorów
£ukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Micha³
Banasiewicz, Maciej Paszana, Mateusz
Paszana, Adrian Sobecki, £ukasz Durajewski, Krzysztof Schiller, Pawe³ Michalec
i Borys Zubczewski prowadzeni przez trenera Dariusza Pilarza zdobyli br¹zowy
medal XIII Mistrzostw Polski Seniorów w
Kajak Polo, które odbywa³y siê na choszczeñskim Jeziorze Klukom. Powtórzy³a siê
kolejnoœæ z ubieg³orocznych Mistrzostw,
kiedy to dwa pierwsze miejsca zdoby³y
dru¿yny MOSW Choszczno I i MOSW
Choszczno II, a trzecie miejsce przypad³o
UKS Set Kaniów. Trudno siê zreszt¹ dziwiæ, trener Norbert Watkowski ma do dyspozycji wielu reprezentantów Polski
zarówno z kategorii seniorów, jak i U - 21.
J. Zu¿a³ek

Sport

Mistrzostwa udane dla „Set-a”
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Oto koñcowa klasyfikacja Mistrzostw:
Nie ma m.in. kajak polo, chocia¿ czynione s¹ intensywne
Juniorzy: I miejsce – UKS Set Kaniów, trener Dariusz Pilarz.
starania o zmianê tego stanu rzeczy. Jak widowiskowa to dysII miejsce – UKS Tanew Ksiê¿pol – trener Piotr Olszewski. III
cyplina, pokaza³y X Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów
miejsce – UKS Delfin Œlesin – trener Rafa³ Rachubiñski. KróM³odszych, które odbywa³y siê 14 i 15 sierpnia na obiektach
lem strzelców zosta³
UKS „Set” Kaniów.
Patryk Solak z UKS
Na uroczystym otwarTanew Ksiê¿pol zdociu zawodów zgromabywaj¹c 13 bramek,
dzi³y siê wszystkie
Arkadiusz Pilarz z
bior¹ce udzia³ w zawoUKS Set trafi³ do
dach ekipy. Przemaszebramki 12 razy.
rowa³y one przed
Juniorki: I miejsce –
widzami w takt utworów
MOSW Choszczno –
wygrywanych przez Ortrener Norbert Watkiestrê Dêt¹ Gminy Bekowski. II miejsce –
stwina. Oficjalnego
UKS Wda Czarna
otwarcia dokona³ dwuWoda – trener Adam
krotny br¹zowy medaliRoman. Najwiêcej
sta olimpijski Grzegorz
bramek zdoby³a MarKotowicz, obecnie dyta Czekan z MOSW
rektor COS w Szczyrku i
Choszczno. Juniorzy
wiceprezes Polskiego
m³odsi: I – LUKS KwiZwi¹zku Kajakowego.
sa Leœna. II – UKS
Oprócz niego na „¯wiTanew Ksiê¿pol. III –
rowni” pojawili siê tak- Medaliœci Mistrzostw Polski juniorów, organizatorzy i zaproszeni goœcie.
KTW Kalisz. Król
¿e: Przedstawiciel
strzelców
–
WoŸnicki
Jakub
–
LUKS
Kwisa
Leœna – 31 braUrzêdu Marsza³kowskiego Grzegorz Z¹bkowski, przewodnicz¹cy
mek. Juniorki m³odsze: I – MOSW Choszczno. II – LUKS Wda
Komisji Promocji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Bielskiego TaCzarna Woda. III – UKS Tanew Ksiê¿pol. Najwiêcej bramek
deusz Sroka so³tys Kaniowa Marek Pêkala i przewodnicz¹cy Kozdoby³a Agnieszka B¹czyñska LUKS Wda Czarna Woda – 16.
misji Sêdziowskiej Leszek D¹browski. Ca³oœæ koordynowali
Od pal¹cego s³oñca do gwa³townych burz – w przeci¹gu
Prezes UKS „Set” Halina B³aszkiewicz i wiceprezes Jerzy Zu¿a³ek
dwóch dni rywalizowano chyba przy ka¿dej mo¿liwej pogope³ni¹cy rolê spikera. Na maszt wci¹gniêto flagê pañstwow¹, wydzie, nie obywa³o siê równie¿ bez przerywania meczów. Uda³o
s³uchano hymnu i mo¿na by³o rozpocz¹æ dwudniowe zmagania.
siê jednak przeprowadziæ wszystko do koñca, a zwyciêzcom i
£¹cznie w Mistrzostwach wyst¹pi³o 11 klubów z ró¿nych czêzdobywcom dalszych miejsc rozdaæ zas³u¿one trofea. Wrêœci kraju. Kluby te wystawi³y 23 dru¿yny w kategoriach junioczali je: wicestarosta bielski Miros³aw Szemla, przewodnicz¹rów i juniorów m³odszych. Rywalizowali ch³opcy i dziewczêta,
cy Komisji Promocji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Bielskiego
jednak¿e „Set” zdecydowa³ siê wystawiæ jedynie ekipy mêskie.
Tadeusz Sroka oraz so³tys Kaniowa Marek Pêkala, a tak¿e
Najlepiej powiod³o siê kaniowskim juniorom, którzy po twarorganizatorzy.
dej walce w deszczu pokonali UKS Tanew Ksiê¿pol 8:5 i staGoœcie odjechali, miasteczko namiotowe zniknê³o, a nam
nêli na najwy¿szym stopniu podium. Bramki w tym meczu
pozosta³a satysfakcja ze zwyciêstwa i oczekiwanie na nadzdobyli: Micha³ Banasiewicz, Adrian Sobecki, Jakub Kawalec
chodz¹c¹ modernizacjê obiektu. ¯yczymy dalszych sukcesów,
– 3, Krystian Dudzik, Arkadiusz Pilarz – 2. Gorzej wypadli nieoraz wystêpu na Igrzyskach Olimpijskich, oby ju¿ w Rio de
doœwiadczeni jeszcze juniorzy m³odsi (9 miejsce), ale dla nich
Janeiro w roku 2016!
wa¿ne jest ogranie siê na takich zawodach, na sukcesy na
S³awomir Lewczak, Jerzy Zu¿a³ek
pewno jeszcze przyjdzie czas.
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Polskie kajakarstwo ma siê chyba nieŸle, skoro z zakoñczonych niedawno 38 Mistrzostw Œwiata na Malcie w
Poznaniu zawodnicy z naszego kraju przywieŸli 10 kr¹¿ków. To dobrze rokuje przed Igrzyskami Olimpijskimi
w Londynie, chocia¿, jak wiadomo, kajakarstwo ma ró¿ne odmiany i nie wszystkie mieszcz¹ siê jeszcze w
programie Igrzysk.

Lato z atrakcjami
Jak zwykle w okresie wakacyjnym gmina Bestwina mia³a
do zaproponowania wiele ciekawych wydarzeñ kulturalnych i
sportowych. Niektóre z nich prezentujemy w naszej galerii.
Zdjêcia: S³awomir Lewczak, Jerzy Zu¿a³ek, Wioleta Gandor
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Wójt Stefan Wodniak
wrêcza puchar stra¿akom
z Republiki Czeskiej.

W³adze gminy Bestwina i radni powiatu bielskiego
wraz ze zwyciêzc¹ zawodów wêdkarskich.

Ekipy startuj¹ce w Gminnym Turnieju Siatkówki Pla¿owej.
Fina³owy mecz Mistrzostw Polski Juniorów
w kajak – polo.

Streetball 2010.

Pi³karski turniej stra¿aków.

reklama

Œwiêto plonów – Bestwinka.

Zabawa taneczna z okazji X Œwiêta Karpia
Polskiego – œpiewa Damian Holecki.

