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Szanowni mieszkańcy Gminy Bestwina!
Chcielibyśmy, aby ten numer „Magazynu Gminnego” wyglądał
tak jak zawsze. Aby na wstępie znajdowało się napisane przez
Śp. pana Wójta Stefana Wodniaka krótkie podsumowanie ostatnich wydarzeń. Aby pismo poświęcone było w całości podsumowaniu dwóch zimowych miesięcy. Niestety los zgotował inny,
niespodziewany nawet w najczarniejszych snach scenariusz.
Pana Wójta nie ma już wśród nas. Odszedł do wieczności
w dniu 21 lutego 2012 roku. Opuścił nas mając zaledwie 62 lata,
w pełni swoich sił, z wieloma planami i ambitnymi zamierzeniami na przyszłość. Pozostawił pogrążoną w smutku Rodzinę,
przyjaciół i nas, mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic
i Kaniowa. Pożegnaliśmy Go godnie, składając hołd człowiekowi
prawdziwie kochającemu swoją małą Ojczyznę.
Osoby, które znały świętej pamięci Zmarłego, a nawet te, które
spotykały Go tylko okazjonalnie, mogą powiedzieć o Nim, że był
prawdziwym „tytanem pracy”. Nie ustawał w staraniach o piękny
wygląd gminy, remonty budynków użyteczności publicznej, dróg,
inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową. Na uwadze miał
potrzeby poszczególnych kół i stowarzyszeń, wspomaganie
kultury i sportu. Drzwi do jego gabinetu w Urzędzie Gminy były
zawsze otwarte dla interesantów. Każdy mógł liczyć na wysłuchanie, rozmowę, poradę.
Śp. Stefan Wodniak wspaniale reprezentował gminę na
zewnątrz. Jako działacz Ruchu Ludowego, Akcji Katolickiej,
Lokalnej Grupy Rybackiej i wielu innych bardziej lub mniej formalnych zrzeszeń. W spotkaniach z samorządowcami na szczeblu
powiatu i województwa wytrwale zabiegał o to, by o Bestwinie
nie zapominano. Jakiego to wymagało samozaparcia wiedzą ci,
którzy współpracowali z Nim najbliżej. Zresztą na własne oczy
widzieliśmy, jak nasze miejscowości pięknieją. Doceniamy to, widząc w jakich warunkach się uczymy, leczymy, uprawiamy sport.

Także i „Magazyn Gminny” tworzony był i rozwijany przy
wsparciu nieodżałowanego Wójta. Jego rady przyczyniały się
do tego, że mogliśmy – i możemy nadal – informować Państwa
o wydarzeniach w gminie w sposób rzetelny i wyczerpujący,
wolny od nierozważnych opinii. Zresztą taki właśnie realizm był
cechą charakteryzującą Zmarłego. Nigdy nie obiecywał rzeczy
niemożliwych, zawsze mówił otwarcie, jakie mogą spotkać
nas trudności. Cieszył się z sukcesów, ale i zdawał sprawę
z zagrożeń.
Jeszcze tak niedawno, na świątecznej sesji Rady Gminy Bestwina, Śp. Stefan Wodniak życzył nam udanego roku, dziękował
za współpracę, a nawet przepraszał, jeśli kogoś przypadkiem
uraził. Teraz to nam wypada przeprosić. Może nie zdążyliśmy
za życia docenić Pańskiego, Panie Wójcie, zaangażowania.
Może patrzyliśmy zbyt blisko, tylko na sprawy bieżące, podczas
gdy Pan patrzył dalej – kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat
naprzód. Musimy skłonić głowę i teraz, w obliczu śmierci powiedzieć, że to, co Pan robił, robił rzetelnie i uczciwie. Życzylibyśmy
sobie, aby Pański następca kierował się właśnie tymi ideałami,
które Panu przyświecały przez całe życie.
Sami również mamy do spełnienia w tej smutnej, lecz historycznie ważnej chwili wielkie zadanie. Podjąć dziedzictwo
człowieka, którego żegnamy. Postawić sobie pytanie: „Co
zrobiłby Śp. Wójt Stefan Wodniak? Jak zmierzyłby się z danym
problemem, sytuacją?” Skupić się na tym, co łączy i przeskoczyć
wytwarzające się podziały.
Najbliższym składamy wyrazy szczerego
współczucia i głębokiego szacunku
Redakcja oraz współpracownicy „Magazynu Gminnego”
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Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś P.

PODZIĘKOWANIA

STEFANA WODNIAKA
Wójta Gminy Bestwina w latach 2006-2012
Wybitnego samorządowca,
kompetentnego i życzliwego człowieka o otwartym sercu,
wspaniałego szefa i współpracownika.

RODZINIE

Składają wyrazy wielkiego współczucia
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Bestwinie
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Rodzina Śp. Stefana kieruje wyrazy wdzięczności do wszystkich obecnych na uroczystości
pogrzebowej. Pragnie złożyć serdeczne podziękowania:
Tym, którzy przyczynili się do uświetnienia
Mszy świętej i liturgii żałobnej: księżom, służbie
liturgicznej, panu organiście, panu kościelnemu,
chórowi parafialnemu Ave Maria, Orkiestrze Dętej
z Kaniowa, zespołowi Allegro, pocztom sztandarowym, jednostkom straży pożarnej.
Przybyłym gościom: przedstawicielom instytucji
i organizacji politycznych, przedstawicielom samorządów terytorialnych, w szczególności Rady
Gminy i Urzędu Gminy Bestwina, stowarzyszeń,
klubów, zrzeszeń, dyrektorom oraz delegacjom
szkół, placówek oświatowych i instytucji służby
zdrowia, przedstawicielom oddziałów Akcji Katolickiej i Oazy Rodzin.
Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, wszystkim,
którzy okazali wiele wsparcia i życzliwości zarówno Zmarłemu jak i bliskim pogrążonym w smutku.
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Ostatnie pożegnanie
Około godziny 13.00 kondukt żałobny wyruszył z domu
Zmarłego przy ul. Ofiar Wojny. Ulicami Bialską, Krakowską oraz
Kościelną zmierzano do kościoła parafialnego. Marsze pogrzebowe wykonywała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina. Po dojściu
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP rozpoczęła się msza w intencji Śp. Wójta. Głównym celebransem tejże Eucharystii był
kuzyn Zmarłego, ks. Jan Wodniak. Towarzyszył mu proboszcz
z Bestwiny Cezary Dulka, księża z parafii ościennych, księża
rodacy oraz kapłani pracujący wcześniej w parafiach naszej
gminy. Homilię wygłosił dyrektor Instytutu Teologicznego im.
św. Jana Kantego w Bielsku - Białej, ks. prof. dr hab. Tadeusz
Borutka. Przypomniał w niej o zasługach Śp. Stefana Wodniaka,
jego przywiązaniu do ziemi ojczystej, rodziny oraz Kościoła.
W podobnym tonie wypowiedział się ks. proboszcz Cezary
Dulka. Uroczystą liturgię uświetnił swoim śpiewem chór „Allegro”
i parafialny chór „Ave Maria”. Należy jeszcze powiedzieć, iż
w intencji Wójta zamówiono ponad 200 Mszy świętych.
Po zakończeniu przemówili samorządowcy - przyjaciele
Zmarłego. Wzruszające podziękowania złożył Prezes Zarządu
Wojewódzkiego PSL Województwa Śląskiego Marian Ormaniec, a po nim Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego Andrzej Kamiński. Życie i działalność Śp. Stefana
Wodniaka przypomniała także pani Danuta Kubik z Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
Nieodżałowanego Wójta pochowano w górnej części cmentarza parafialnego. Był to ostatni akt celebracji pogrzebu. Łaciński
śpiew „Salve Regina” wprawił żałobników w nastrój zadumy
i skupienia. Gdy trumnę już złożono w grobie, jeszcze przez
długi czas trwano przy rodzinie, zanosząc słowa serdecznych
kondolencji.
Sławomir Lewczak

W sobotę, 25 lutego towarzyszyliśmy Śp. Stefanowi Wodniakowi, Wójtowi Gminy Bestwina w jego ostatniej drodze na
miejsce wiecznego spoczynku. Był to pogrzeb, jakiego nie
widziano na naszym terenie od dziesiątków lat. Każdy pragnął
oddać hołd człowiekowi, z którym łączyły go różnego rodzaju
relacje – rodzinne, służbowe, koleżeńskie... Toteż nie zabrakło
właściwie nikogo. Obecni byli samorządowcy wszystkich szczebli, parlamentarzyści, działacze PSL i innych partii politycznych,
poczty sztandarowe organizacji, kół i stowarzyszeń świeckich
bądź religijnych. Poszczególne grupy zawodowe, strażacy szkoły, harcerze... można by wymieniać jeszcze długo, a zapewne
i tak nie zostałaby w pełni oddana skala tej podniosłej, a zarazem
smutnej uroczystości. Rzesze mieszkańców gminy i dalszych
okolic stanowiły bardzo wymowną ilustrację.

Droga z kościoła na cmentarz parafialny

Takim Go znałem, takim Go zapamiętam…
spraw, na które mieliśmy różne spojrzenie, ale to przecież Śp.
Pan Stefan został wybrany w bezpośrednich wyborach szefem gminy, jemu nasi mieszkańcy zaufali, więc powinien mieć
możliwość nieskrępowanej realizacji swojego programu. Nie
oznacza to, że nie chciał wysłuchać innych, wręcz przeciwnie,
często ze mną i innymi radnymi konsultował wiele spraw. Wiele
razy przyjmował nasze sugestie, propozycje i zauważyłem, że
nabiera do mnie oraz do innych radnych spoza jego komitetu
wyborczego coraz większego zaufania. Obaj uważaliśmy, że
tylko zgoda buduje, że rada gminy musi wspierać wójta a nie
stać do niego w opozycji i bojkotować wszystkie projekty uchwał.
Nie chcieliśmy tak sprawować władzy, jak miało to miejsce w tym
samym czasie w Czechowicach – Dziedzicach, gdzie nie było
wiadomo, czy władzę sprawuje Pan Berger czy pan Dopierała.
Tak więc kolejną zaletą Śp. Stefana była umiejętność budowania, jak ja to nazywałem, jednej drużyny, drużyny, która gra
zespołowo, w której nie ma indywidualistów, ale jest jeden lider,
któremu wszyscy pomagają i dla których najważniejszym celem
jest zrównoważony rozwój całej gminy. Aby to jednak osiągnąć
ten lider musiał pokazać, że zasługuje na to miano i Śp. Pan
Stefan nie tylko to pokazał, ale na każdym kroku udowadniał.
Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że był wójtem 24
godziny na dobę i 365 dni w roku, ani na moment nie zapominał,
że służy swoim mieszkańcom, wszędzie go było pełno, nie było
drzwi, których nie potrafiłby otworzyć, żeby tylko zrealizować
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Śp. Stefana poznałem w 1998 roku, kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany radnym w naszej gminie. Kadencja 1998 – 2002
była najtrudniejszą i najbardziej burzliwą z dotychczasowych.
Główną rolę odgrywała wówczas polityka, a nie faktyczna próba rozwiązywania problemów naszej społeczności. Wystarczy
dodać, że ośmiu radnych złożyło wówczas swoje mandaty,
manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec sposobu sprawowania władzy w gminie. Ja byłem wówczas w innym klubie
radnych niż Śp. Stefan, różniliśmy się początkowo znacznie
w swoich zapatrywaniach na rozwój gminy, ale wśród tych ośmiu
radnych, którzy złożyli mandat znaleźliśmy się obaj, ponieważ
obaj uważaliśmy, że na szczeblu gminy nie powinno się uprawiać
polityki, tylko służyć mieszkańcom.
Kolejny raz nasze drogi skrzyżowały się w 2006 roku, kiedy
Śp. Pan Stefan został wybrany wójtem. Początek kadencji
znów okazał się bardzo trudny. Na pierwszej sesji, kiedy to
powinno wybrać się przewodniczącego rady, radni z komitetu
wyborczego Śp. Stefana opuścili sesję, próbując zbojkotować
ten wybór, jednakże na sali pozostała liczba radnych, która stanowiła kworum wystarczające do podejmowania decyzji i sesja
była kontynuowana. Ja zostałem wybrany przewodniczącym
rady gminy, Śp. Stefan został wybrany kilka dni później, w II
turze, wójtem gminy Bestwina. Kolejne lata i miesiące to okres,
który wspominam bardzo dobrze. Współpraca z Śp. Wójtem
Wodniakiem układała się poprawnie. Oczywiście, że było wiele
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swoje plany związane z rozwojem naszej gminy. Zapamiętam Go
więc, jako człowieka niezwykle upartego, oczywiście w dobrym
tego słowa znaczeniu, konsekwentnego w swoim działaniu,
ale potrafiącego słuchać innych, zmieniać swoje zdanie, swoją
wizję, jeśli tylko okazało się, że można cos zrobić inaczej.
Zapamiętam Go również, jako człowieka niezwykle rodzinnego, wiernego swoim przekonaniom i swojej wierze. Dla Śp.
Stefana nie miała żadnego znaczenia aktualna koniunktura
polityczna, trwał przy swoich przekonaniach i nigdy nie bał się
manifestować swojej przynależności. Jeszcze większą uwagę
zwracał na pielęgnowanie swojej wiary i był znakomitym przykładem dla innych. Jedno jest pewne – nigdy nie robił tego na
pokaz, a zawsze z potrzeby serca. Mimo natłoku spraw, mnogości różnego rodzaju spotkań, zebrań potrafił zawsze znaleźć
czas na praktyki religijne. Na pewno głęboka wiara pomagała
mu w sprawowaniu funkcji wójta, budowaniu dobrej atmosfery,
godzenia wody z ogniem … Jestem o tym przekonany.

Zapamiętam Go, jako znakomitego gospodarza, włodarza
gminy. Każdą złotówkę wydawał przemyślanie, a co najważniejsze potrafił ją podwoić, czy też potroić zdobywając wiele
środków zewnętrznych. Pozostawia po sobie wiele zrealizowanych inwestycji, jak również takich, które są rozpoczęte wraz
z zabezpieczonym finansowaniem. Pozostawił po sobie również
dobrą atmosferę panującą w gminie. Poprzez Jego dynamiczną
działalność nasza gmina jest wysoko oceniana przez naszych
sąsiadów, a mieszkańcy sąsiednich miejscowości zazdrościli
nam takiego Dobrego Gospodarza. I właśnie takim pozostanie
w mojej pamięci - Dobrym Gospodarzem, wybitnym samorządowcem, świetnym szefem i współpracownikiem, życzliwym
człowiekiem, dobrym kolegą, na dodatek wspaniałym mężem
i ojcem.

Z powodu śmierci
Wójta Gminy Bestwina

Rodzinie, znajomym i współpracownikom
Wójta Gminy Bestwina

Śp. Stefana Wodniaka

Śp. Stefana Wodniaka

Szczere wyrazy współczucia dla Najbliższych
składa Sołtys Sołectwa Bestwinka
wraz z Radą Sołecką

Wyrazy szczerego żalu oraz szacunku
składa Sołtys Sołectwa Janowice wraz z Radą Sołecką

Jerzy Zużałek
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina

Państwu Wodniakom oraz ich Bliskim
Serdeczne wyrazy współczucia
Z powodu śmierci
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Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
Wójta Gminy Bestwina

Pana Stefana Wodniaka
Wójta Gminy Bestwina

Śp. Stefana Wodniaka

Składa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
Bogusław Stolarczyk
Wraz z Radnymi Powiatu Bielskiego
Arturem Beniowskim i Józefem Maziarzem

składa Sołtys Sołectwa Bestwina wraz z Radą Sołecką

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Łącząc się w głębokim bólu
Z Rodziną

Stefana Wodniaka

Śp. Stefana Wodniaka

Wójta Gminy Bestwina
Męża,Ojca i Dziadka

Wójta Gminy Bestwina
Składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Bestwina

Pogrążonym w smutku Rodzinie i Bliskim,
składa Sołtys Sołectwa Kaniów wraz z Radą Sołecką
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Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
P

Ś

Stefana Wodniaka
Wójta Gminy Bestwina
długoletniego samorządowca i kompetentnego, życzliwego człowiekaą
Żonie, dzieciom, rodzinie
współpracownikom oraz społeczności lokalnej
składamy wyrazy współczucia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach
wraz z radnymi

Burmistrz Czechowic-Dziedzic
wraz z współpracownikami

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom

Rodzinie i Przyjaciołom

Stefana Wodniaka

Śp. Stefana Wodniaka

Wójta Gminy Bestwina

Wójta Gminy Bestwina

Wyrazy najgłębszego współczucia
składa
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
Powiatu Bielskiego

Aktualna sytuacja prawna organów Gminy Bestwina po śmierci Wójta
Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jest do zwołania
w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Gminy celem podjęcia
uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta wskutek śmierci i niezwłocznego przekazania podjętej uchwały o wygaśnięciu
mandatu Wójta Gminy Bestwina Wojewodzie Śląskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej (sesja odbyła się
22.02.2012). Zgodnie z art. 28 d ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed
upływem kadencji przeprowadza się wybory przedterminowe
na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza, prezydenta oraz ustawie Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W tym przypadku nie będzie miała zastosowania ustawa Kodeks Wyborczy,
która weszła w życie 1 sierpnia 2011 r. Z kolei art. 28 e ustawy
o samorządzie gminnym stanowi, że wygaśnięcie mandatu wójta
przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego
zastępcy (w naszym przypadku pozostaje Sekretarzem Gminy).
Prawdopodobny termin wyborów uzupełniających to 20 maja br.
Kolejny skutek wynikający z art. 28 f ustawy o samorządzie
gminnym to w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed
upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków
przez nowo wybranego wójta pełni osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrów.
Jeśli chodzi o bieżące działanie urzędu gminy to upoważnienia
administracyjne udzielane do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 39 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym
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Wyrazy najgłębszego współczucia
składa
Gminne Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego

oraz art. 268 a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
zachowują moc, gdyż mają charakter trwały, a więc pozostają
w mocy do czasu ich odwołania przez prawnego następcę.
Natomiast pełnomocnictwa do czynności cywilnoprawnych
np. zarządu mieniem gminy, wygasły z chwilą śmierci Wójta,
co w tej chwili oznacza, że Gmina nie może skutecznie zawierać zobowiązań cywilnoprawnych. Pozostają w mocy wszelkie
umowy, które były zawarte wcześniej.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy - wygaszenie mandatu Wójta
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Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych
W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy
zakończył się czas walnych zebrań sprawozdawczych. Jest to
okazja do podsumowania minionego roku, a także przedstawienia planu pracy na kolejny. Jeśli zatem chodzi o r. 2011, był
on dla gminnych jednostek względnie spokojny, a z całą pewnością łatwiejszy od r. 2010. Zgodnie ze słowami komendanta
gminnego Grzegorza Owczarza, Straż zanotowała 70 interwencji. 50 z nich to wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 17 do
pożarów, a trzy to fałszywe alarmy, zwykle powodowane ludzką
złośliwością. Odnotowano wzrost interwencji przy zdarzeniach
komunikacyjnych. Ponadto strażacy zorganizowali ćwiczenia na
terenie gminy: przy byłym domu nauczyciela w Bestwinie oraz
szkole w Janowicach. Wszystkie jednostki należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Druhowie odbywają systematyczne szkolenia w komorze dymowej, z zakresu kierowania
pojazdami uprzywilejowanymi i inne.
Zebranie OSP Bestwinka zdominował temat przygotowania
się do obchodów setnej rocznicy powstania jednostki, oraz
zakupu z tej okazji nowego średniego samochodu bojowego
Mercedes. Prezes Józef Distel oraz przedstawiciele władz strażackich i samorządowych wyrazili nadzieję, że 15 września ten
samochód zostanie uroczyście oddany do użytku. Podziękowali
także za wszelką pomoc już okazaną.
W dniu 4 lutego złożono zapisane w porządku obrad sprawozdania z działalności i finansowe, przedstawiono plany na r.
2012, przegłosowano także absolutorium dla Zarządu. W dyskusji uwagę zwrócono na wielkie zaangażowanie Młodzieżowej,
a także Harcerskiej Drużyny Pożarniczej, które osiągają znakomite wyniki na zawodach sprawnościowych oraz turniejach
wiedzy pożarniczej. Jest w tym duża zasługa naczelnika OSP
Grzegorza Gawędy – Przewodniczącego komisji ds. MDP przy
Zarządzie Powiatowym OSP.
Kolejne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej
Straży Pożarnej odbyło się w dniu 12 lutego w Janowicach.
Druhowie pod przewodnictwem prezesa Jerzego Kudły podsumowali cały rok wytężonej pracy. Jednostka nie próżnowała, na
bieżąco dokonywano napraw i remontów infrastruktury, w tym
dachu i garażu, tysiące godzin przepracowano społecznie. Jak
podkreślał prezes i zaproszeni goście, na wielkie uznanie zasługuje praca związana zarówno z gaszeniem i zapobieganiem
pożarów, jak i likwidacją zagrożeń miejscowych. Członkowie
czynni i wspierający OSP są wszędzie tam, gdzie zachodzi taka
potrzeba. Straż jest obecna na uroczystościach państwowych

i kościelnych, pomaga w zabezpieczeniu Janowickiego Rajdu
Rowerowego, współorganizuje Piknik Rodzinny. W janowickiej
straży funkcjonuje odradzająca się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, biorąca udział w zawodach sportowych i konkursach
wiedzy.

Honorowi członkowie OSP Bestwina
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Na zebraniu uroczyście wręczono odznaczenia za wysługę lat.
Otrzymali je: 70 lat – Stanisław Chmielniak; 60 lat – Jan Kudła,
Franciszk Olek, Alojzy Pokładnik; 55 lat – Ludwik Niemczyk;
45 lat – Stanisław Kóska; 40 lat – Tadeusz Czana, Bronisław
Jonkisz; 35 lat – Edward Norymberczyk; 30 lat – Wacław Czana,
Bogusław Gleindek, Józef Kozieł, Kazimierz Norymberczyk,
Herbert Szeliga, Zbigniew Wełniak; 25 lat – Dariusz Mynarski,
Jan Olejak, Marek Wróbel; 20 lat – Tadeusz Kóska, Zbigniew
Maga, Piotr Mynarski, Zbigniew Wojciech; 15 lat – Marian Drozd,
Zdzisław Kubik, Stanisław Nycz; 10 lat – Piotr Gajda, Piotr Grzybowski, Andrzej Pucka, Sebastian Sacher, Florian Żołneczko; 5
lat – Zbigniew Borutka, Przemysław Pucka, Grzegorz Rozner.
Zebranie OSP Kaniów miało miejsce w dniu 25 lutego. Rozpoczęło się od wstępu muzycznego, przygotowanego przez
Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Prezes
Grzegorz Owczarz złożył obszerne sprawozdanie z działalności
jednostki, wskazując na jej najważniejsze dokonania. Przede
wszystkim w roku 2011 doprowadzono do sfinalizowania remontu strażnicy. Prezes zaznaczył, że teraz strażacy mogą spotykać
się i pracować w bardzo dobrych warunkach – podziękował
za to Śp. Wójtowi Stefanowi Wodniakowi, Urzędowi Gminy
Bestwina i wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego
dzieła. Charakterystycznym obszarem działalności kaniowskiej
OSP, unikalnym w skali gminy, a nawet dalej jest Drużyna
Ratownictwa Wodnego. Jej funkcjonowanie to zasługa druha
Jacka Gruszki. Gość zebrania w Kaniowie, prezes WOPR Żywiec Jerzy Ziomek wyraził się o naszych ratownikach z wielkim
uznaniem – prezesowi wręczył podziękowania i pamiątkową
nagrodę, przekazaną następnie druhowi Gruszce.
Odznaczenia za wysługę lat otrzymali: Henryk Hamerlak
(50), Józef Faruga (45), Andrzej Satława (35), Maciej Strach
(25), Stanisław Olejak (25), Jacek Jonkisz (25), Józef Kuglarz
(25), Krzysztof Gajda (20), Andrzej Janeczko (20), Waldemar
Dorobisz (20), Krzysztof Adamaszek (15), Łukasz Indeka (15).,
Korneliusz Kóska (15), Barbara Faruga (15, Ryszard Fajt (15).
Mirosław Biedrawa (15), Agata Satława (10), Małgorzata Ja-

Śp. Wójt Stefan Wodniak był wielkim przyjacielem OSP
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Aktualności
Ozimina, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga,
członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Gawęda,
prezes WOPR Żywiec Jerzy Ziomek, radni Jerzy Stanclik, Benedykt Kohut, Anatol Faruga, Maria Maroszek, Andrzej Wojtyła,
Wioleta Gandor, Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Grzegorz
Kołodziejczyk, Łukasz Furczyk, Edward Jonkisz, sołtys Kaniowa Marek Pękala, dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, prezes
Kombestu Wacław Waliczek, dyrektorzy szkół, prezesi KGW,
klubów sportowych, przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów
oraz innych organizacji. Do Janowic przyjechała delegacja
z OSP w Hałcnowie.
Sławomir Lewczak

Wręczanie odznaczeń w Janowicach

neczko (10), Sławomir Bieroński (10), Tomasz Brzeźniak (10),
Wiesław Mikosz (5).
W dniu następnym, 26 lutego spotkali się członkowie i sympatycy OSP Bestwina. Zebranie to otworzył nowy prezes jednostki,
dh Marceli Kraus. Tak samo jak w Kaniowie rozpoczęto od minuty ciszy ku pamięci zmarłego Śp. Wójta Stefana Wodniaka.
Uczczono również druhów, którzy odeszli już do wieczności,
w tym dh. Franciszka Kamińskiego. Podsumowano następnie
cały rok działania na różnych polach. Bestwińscy strażacy aktywnie uczestniczyli w życiu miejscowości, poza wyjeżdżaniem
do pożarów organizowali festyny, konkursy, pogadanki, brali
udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Ważnym
wydarzeniem w ostatnim czasie stał się wybór druha Jana
Oziminy na wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Fakt
ten jest wyróżnieniem dla całej jednostki, docenieniem wieloletniej działalności dh. Oziminy jako jej prezesa. Strażacy nie
ustają w rozwijaniu zaplecza osobowego i sprzętowego, istnieje
zapotrzebowanie na nowych członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, jak i na elementy umundurowania. Między innymi
jest planowany zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa
technicznego.
Na walnym zebraniu odznaczenia stażowe otrzymali druhowie: Stanisław Wilczek (35), Jan Rybski (40), Piotr Górka (10),
Łukasz Pyś (10), Wojciech Zdeb (10), Urszula Furtek (10)), Anna
Kulesza (5), Sylwia Jonkisz (5).
Kolejna doniosła chwila to przyznanie tytułów honorowego
prezesa oraz honorowych członków OSP Bestwina. Wyróżnienie to spotkało druhów szczególnie zasłużonych, wielokrotnie
odznaczanych i angażujących się przez wiele lat w pracę dla
dobra straży i mieszkańców. Tytuł honorowego prezesa otrzymał
Jan Ozimina, zaś honorowych członków – Stanisław Ślosarczyk,
Stanisław Wilczek, Mirosław Wala, Władysław Ślosarczyk,
Zdzisław Adamus oraz Jan Ozimina.
Ważniejsi goście obecni na jednym bądź kilku zebraniach:
Śp. Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, Sekretarz gminy Stanisław
Wojtczak, Pełnomocnik ds. inwestycji i radny powiatowy Artur
Beniowski, radny powiatowy Józef Maziarz, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Mirosław Szemla, księża Proboszczowie
Eugeniusz Stopka, Józef Baran i Janusz Tomaszek, Komendant
Miejski PSP w Bielsku Białej st. bryg. Adam Caputa, bryg. Tadeusz Szkucik, st. kpt Czesław Miodoński, st. bryg. Zdzisław
Stypuła – PSP, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan
Cholewa, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan

Strażacy z Bestwinki

Komendant Grzegorz Owczarz przekazuje nagrodę druhowi Jackowi Gruszce
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Stół prezydialny w Kaniowie

Aktualności

Strażackie ćwiczenia na lodzie
w Kaniowie. Instruktażu udzielali członkowie Sekcji Ratownictwa
Wodnego przy OSP Kaniów a na co dzień członkowie Grupy
Ratownictwa PCK z Czechowic – Dziedzic: Adam Ubych, Tomasz Indeka, Szymon Kidoń. Na lodzie nad bezpieczeństwem
uczestników pokazów czuwali w pełnym ekwipunku i gotowości
członkowie Centrum Nurkowego EdenSport: Ryszard Szwajcer
i Patryk Szwajcer. Ze swoim sprzętem przybyli także do pomocy
strażacy – ratownicy z OSP Łąka. W role tonących wcielili się
m.in. Marcin Kraus z OSP Bestwinka i Sławomir Sojka z OSP
Kaniów.
Każdy z nas może być świadkiem wypadku na lodzie. Warto
zatem zapamiętać najważniejsze zasady: w pierwszej kolejności
należy powiadomić służby ratownicze pod numerem 112 lub 997,
998 czy 999. Następnym punktem będzie znalezienie gałęzi
lub solidnego patyka, może być również kawałek odzieży lub
kawałek mocnej liny. W kierunku ofiary staramy się poruszać na
czworakach lub czołgając się (wtedy ciężar ciała rozkłada się
na większą powierzchnię). Aby pomóc ofierze nigdy nie podajemy jej bezpośrednio ręki, tylko poprzez gałąź czy wcześniej
znaleziony przedmiot próbujemy człowieka wyciągnąć z wody.
Adam Ubych podkreślał, że osoba, której podamy rękę może
niechcący, albo w panice wciągnąć i nas, dlatego należy przemyśleć wiele kroków naprzód, abyśmy my sami nie stali się
ofiarami lodu i zimy. Najlepiej gdyby inni ludzie zabezpieczali
nas na lince, sznurku lub w inny dostępny sposób.

W sobotę, 18 lutego, Sekcja Ratownictwa Wodnego działająca przy OSP Kaniów zorganizowała dla strażaków szkolenie
teoretyczne i praktyczne w zakresie ratownictwa na lodzie.
Nasza gmina obfituje w różnego rodzaju zbiorniki wodne, do
tego dochodzą jeszcze rzeki (tegoroczna zima pokazała, że
i one zamarzają stwarzając dodatkową pokusę), więc o wypadek nietrudno, warto zatem znać sposoby ratowania ludzi
z takich opresji.
Część teoretyczna odbyła się w Domu Strażaka w Kaniowie,
a część praktyczna w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji

Jerzy Zużałek

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego (fot. A. Beniowski)

Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami
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18 lutego w Domu Strażaka w Bestwinie odbyły się gminne
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nim udział 21 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum (11 ze szkół podstawowych,
10 z gimnazjum). Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi w na 25 pytań w pisemnym teście.
Komisja w składzie: Herbert Szeliga, Grzegorz Owczarz i Józef Distel ogłosiła, że w grupie uczniów ze szkół podstawowych
najlepiej na pytania odpowiedziała Marta Głąb z Kaniowa – 24
punkty na 25 możliwych, II miejsce Wiktoria Kowalczyk, również
z Kaniowa – 23 pkt, III miejsce – Krzysztof Kwiecień z Bestwinki.
W grupie uczniów gimnazjum I miejsce zajął Adrian Skrudlik z
Kaniowa – 22 pkt, II miejsce – Kacper Głąb – 21 pkt, III miejsce
Jakub Górka, obaj również z Kaniowa.
Marta Głąb i Adrian Skrudlik awansowali do Turnieju na
szczeblu powiatu. Za trzy pierwsze miejsca przyznano nagrody
książkowe, pozostali otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek.
Wręczenie nagród dla najlepszych

Jerzy Zużałek

Walne zebranie delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
nia, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes,
Kazimierz Firganek. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania dla Śp. Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa
Powiatowego oraz ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc.
Kolejne raporty to odczytane przez p. Władysława Kozieł
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie
z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian
Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta
Kuder). Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 11 251 mb
konserwacji rowów o wartości 57 938, 20 zł, wykonano 351

Trzydziestego stycznia 2012 r. w sali Domu Sportowca w
Bestwinie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze delegatów
Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Prezes Spółki Kazimierz
Firganek przywitał obecnych na tymże zebraniu Pełnomocnika
ds. inwestycji Artura Beniowskiego, Wandę Dziubek – przedstawicielkę Starostwa Powiatowego, Annę Bzik – Przedstawicielkę Śląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na
przewodniczącego wybrano Jerzego Stasickiego, sekretarzem
został Eugeniusz Furczyk.
W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebra-
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Aktualności
Zarządowi Spółki absolutorium.
Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez
Kierownika GSWM Mariana Firganka. Przedłożony plan obejmuje
naprawę i konserwację rowów w poszczególnych sołectwach.
Proponowany na 2012 r. budżet wynosił po stronie dochodów
279 010 zł., w tym składki 113 010 zł., z działalności gospodarczej – 160 000 zł., dotacja – 6000 zł.
Na walnym zebraniu prezes Kazimierz Firganek przekazał
ponadto, że długoletni działacz, pan Stanisław Ślósarczyk ze
względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji członka Zarządu. Krótki życiorys p. Ślósarczyka przedstawiła pani Maria
Ślosarczyk. Także prezes K. Firganek podkreślił jego bezinteresowność i zaangażowanie oraz pomoc w rozwiązywaniu
problemów Spółki.
W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na
zebraniu delegaci. W jawnym głosowaniu przyjęto propozycję
podniesienia opłat melioracyjnych za 2012 r. o 10%. Także
wprowadzono dodatkową, jednorazową opłatę 25 zł. od 1 ha
stawów zasilanych z Młynówki komorowicko – bestwińskiej na
remont jazu Kromparek.
Pełny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się w
protokole z zebrania dostępnym w siedzibie GSWM.

napraw drenarskich za 53 852, 08 zł. Razem roboty statutowe
pochłonęły 111 790 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane
przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.
W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że dochody uzyskane w 2011 r. wynosiły (po wykonaniu) 269 305,36
zł., w tym: sprzedaż usług na zewnątrz 154 891, 21 zł., składki
członkowskie 109 281, 90 zł., dotacje 5000 zł.
Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono

Opracowanie i skrót protokołu: Sławomir Lewczak,
podziękowania dla GSWM za udostępnienie tekstu.

Sprawozdanie odczytuje Eugeniusz Furczyk

77 litrów 850 ml krwi …. Tyle tego bezcennego i niezastąpionego niczym życiodajnego płynu oddali
w 2011 roku krwiodawcy w 6 akcjach organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Urzędzie Gminy Bestwina. Zorganizowano po dwie akcje w Janowicach i w Kaniowie oraz po jednej
w Bestwince i Bestwinie. Najwięcej krwi uzyskano podczas styczniowej akcji w Janowicach (16650
ml). Podobny rezultat można było osiągnąć w majowej akcji w Bestwinie, bo chętnych było bardzo
dużo, jednakże lekarz nie dopuścił wówczas do oddawania aż 15 osób. Ile krwi i ilu było chętnych do
oddawania w każdej z akcji można przeczytać w zakładce Krwiodawstwo – Planowane akcje na stronie
www.gminabestwina.info. Znajdują się tam informacje z odbytych już akcji i jak sama nazwa wskazuje
– również planowane akcje, a odbywać się one w 2012 roku będą tak:
-- Bestwina – 29 kwietnia w godzinach od 9 do 13,
-- Kaniów – 1 lipca w godzinach od 9 do 13,
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Krwiodawcy podsumowali rok

-- Bestwinka – 5 sierpnia od 9 do 13,
-- Janowice – 14 października 9 do 13.
22 stycznia br. przeprowadzono akcję w Janowicach (zarejestrowały się 24 osoby, krew oddało 19, do Banku Krwi
przekazano 8550 ml), a 26 lutego w Kaniowie (zarejestrowanych było 39 osób, a krew oddało 36, do szpitali trafiło
16 200 ml krwi).
Wszystkie tegoroczne akcje z użyciem ambulansu będą
miały miejsce na parkingach przy kościołach. W imieniu
zarządu Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina
składam wszystkim krwiodawcom gorące podziękowania,
życzę dużo zdrowia w 2012 roku i zapraszam do kontynuowania tej szlachetnej idei dzielenia się cząstką siebie z innymi.
Pamiętajmy, nasza krew może uratować czyjeś życie. Jest
wiele osób, które już Wam je zawdzięczają, ale również wiele,
które na ten dar oczekują.
Jerzy Zużałek

Akcja w Kaniowie
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Aktualności

Rok 2011 w statystykach USC
Urząd Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotował dla naszych Czytelników statystyczne podsumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania się z tymi interesującymi danymi demograficznymi i dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom USC
za ich udostępnienie.
Stan ludności na koniec roku:
2006 – 10434 osób, 2007 - 10509, 2008 - 10605, 2009 - 10753, 2010 - 10851, 2011 – 10943.
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W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:

Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w minionym roku, są: Marika, Amalia, Nadzieja, Olimpia, Gloria, Laura, Liwia
oraz Tymoteusz, Igor, Olaf, Oskar, Alan, Norbert, Nikodem, Kajetan.
Wracają imiona: Maria, Anna, Hanna, Julia, Wiktoria, Łucja, Zofia, Michalina oraz Jakub, Krzysztof, Gabriel, Maciej.

Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Janowice - Famułka Antonina urodzona w 1914 roku.
Z sołectwa Bestwina - Fejdych Anna, Ślosarczyk Zofia urodzone w 1914 roku
Z sołectwa Kaniów - Stwora Stefania urodzona w 1914 roku
Z sołectwa Bestwinka - Kubik Jan, Gac Anna urodzeni w 1915 roku.

W tabeli przedstawiamy liczbę mieszkańców z roczników od 1914 do 1930 z gminy Bestwina:
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Aktualności
Wszystkim seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki
osób najbliższych.
W dniu 10 grudnia 2011 roku w budynku Centrum Kultury w Bestwinie zorganizowano uroczystość, na której udekorowano
Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
ZŁOTE GODY - 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowały 17 pary z 71, które zawierały związek małżeński
w 1961 roku.
DIAMENTOWE GODY - 60–cio lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodziło 5 par małżeńskich, z 93 zawierających związek
małżeński w 1951 roku.
Najstarsza stażem małżeńskim para w naszej gminie: 71-lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowali Państwo Helena
i Józef Kłoda z Bestwiny - związek małżeński zawarli 28 grudnia 1940 roku.
Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania w zdrowiu
i szczęściu kolejnych rocznic.
W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód osobisty: w 2006 – 192 osoby, w 2007 - 174 osoby, w 2008 – 155
osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 156 osób, w 2011 – 134 osoby.
Rozpoczęło edukację w klasie „zerowej” w 2006 roku - 122 dzieci, w 2007 roku - 102 dzieci, w 2008 roku – 112 dzieci,
w 2009 - 111 dzieci, w 2010 – 107 dzieci, w 2011 – 101 dzieci.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Po wielu trudach i staraniach Gmina Bestwina pozyskała końcem 2009 r. środki na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bestwinka. Natychmiast przystąpiono do rozpisania przetargu na realizację tej kluczowej dla gminy inwestycji i już
w lutym 2010 r. przekazano Wykonawcy robót – konsorcjum firm EKOBUD sp. j. z Pogwizdowa, GRESAN sp. j. z Ustronia
i FUH Witold Ryszka z Ustronia – plac budowy dla „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina – etap I – Bestwinka”.
W czasie realizacji Wykonawca wspólnie z Inwestorem borykali się z wieloma problemami, takimi jak powódź, czy też zmiany
w zagospodarowaniu terenu przez który przebiegała sieć w stosunku do stanu mającego miejsce w okresie projektowania.
Dzięki determinacji i harmonijnej współpracy udało się jednak zakończyć zadanie w zakładanym terminie i uzyskać stosowne pozwolenie na użytkowanie. Złożono również kompletną dokumentację rozliczeniową do instytucji współfinansujących
inwestycję.
Po niespełna dwóch latach powstała na terenie sołectwa Bestwinka kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 28,5
km. Składają się na nią kolektory grawitacyjne i tłoczne oraz 12 przepompowni ścieków oraz 3 przepompownie przydomowe.
Do nowej sieci zostało podłączone 335 budynków. Wartość robót wyniosła 10,5 mln zł z czego 7,1 mln zł stanowiła dotacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, a 2,1 mln pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie jednego z sołectw Gminy
Bestwina poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, służącej ochronie walorów przyrodniczych gminy oraz
zabezpieczeniu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym gminnego ujęcia wody pitnej.
Strona internetowa projektu:
http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_strony=101&id_dzialu=1
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują
się na stronie www.rpo.slaskie.pl
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Aktualności

Wychowali obrońców Ojczyzny
Spośród wielu polskich odznaczeń, szczególną uwagę zwraca
medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Jest on przyznawany
przez Ministra Obrony Narodowej za szereg osiągnięć, którymi
obywatele mogą przysłużyć się rozwojowi szeroko pojętej obronności. Do tego zalicza się niewątpliwie wychowanie kilkorga
dzieci – żołnierzy. Jeżeli było ich trzech lub więcej, rodzice mają
prawo do odznaczenia.
Zaszczyt uhonorowania medalem spotkał także mieszkańców
naszej gminy – Grażynę i Benedykta Rączkowskich oraz Urszulę
i Edwarda Wamposzyców. Uroczyste wręczenie medali w kolorze srebrnym miało miejsce na świątecznej sesji Rady Gminy
w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dekoracji dokonali ppłk Andrzej
Rajczyk oraz mjr Ryszard Warchocki z Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Bielsku – Białej. Gratulacje złożył również Śp.
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, oraz w imieniu Rady
Gminy Przewodniczący RG Jerzy Zużałek.
Wraz z przejściem od służby zasadniczej na zawodową
znacznie zmniejsza się ilość małżeństw, które mogą taki medal
otrzymać. Tym bardziej gratulujemy państwu Rączkowskim

i Wamposzycom za stworzenie w rodzinach klimatu sprzyjającego szacunkowi dla zaszczytnej służby Ojczyźnie
Sławomir Lewczak

Pamiątkowe zdjęcie z odznaczonymi

„Prosto z mostu, czyli człeku nie pal śmieci...”

• Magazyn gminny styczeń/luty 1-2/2012

Podobno... jesteśmy rozumnymi i myślącymi istotami. Najinteligentniejszymi na tej planecie. Podobno... Choć czasami
mam wątpliwości. Bo czyż inteligentna istota może się sama
unicestwiać. Może, oczywiście, że może... Mało tego, szkodzi
nie tylko sobie, ale szkodzi nam wszystkim.
Zimę w tym roku na przemian widać i nie widać ale za to zawsze ją... czuć. I nie pomogą żadne ostrzeżenie, napomnienia,
groźby i komunikaty. Jak choćby ten (komunikat) Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (notabene
publikowany także na stronie internetowej Urzędu Gminy):
„Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach informuje, że na
obszarze województwa śląskiego występuje niekorzystna
sytuacja aerosanitarna spowodowana przekroczeniami wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu. (...) Największy poziom
przekroczeń dotyczy rejonu Aglomeracji Górnośląskiej,
kotliny żywieckiej oraz Bielska-Białej.”
Brzmi dość skomplikowanie: „sytuacja aerosanitarna; przekroczone wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu”. Brzmi skomplikowanie i poważnie, bo też
nie są to przelewki. A my, mimo że tacy inteligentni i myślący,
nie zważamy na nic. Hajcujemy w tych naszych piecach czym
popadnie, zresztą nie tylko w piecach. Kopcimy aż miło. Plastik
to plastik, guma to guma, farba to farba, śmieci to śmieci... Cóż,
mi tam – „wolność Tomku w swoim domku”.
Otóż, nie bardzo, nie bardzo z tą „wolnością w swoim domku”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakazane jest nie tylko
spalanie śmieci (odpadów komunalnych) w piecach i kotłowniach domowych, ale również na wolnym powietrzu (ogniska).
Mało tego, za palenie śmieci grożą nam poważne restrykcje.
Bowiem zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach: „kto wbrew
zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami
odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny”.
Ot, taki tam przepis. Nie taki tam. Obowiązuje nas wszystkich.
Bez wyjątku, i tych w miastach, i tych na wsi. Wszystkich.

Owszem, przepis staje się „martwy” i lekceważony, kiedy nikt
zapisów ustawy nie egzekwuje. Ostatnio na zebraniu wiejskim
usłyszałem, że to trudne. Jak to robić? Otóż zapewniam, że
można „to robić”. Jak? Nie będę, póki co, odbierał chleba osobom, którym w zakres obowiązków wpisano realizację takich
zadań na terenie naszej Gminy. Ale gdyby potrzebowały jakichś
pozytywnych wzorców, wystarczy rozejrzeć się dokoła i trochę
poszukać, ponaśladować. Wcale nie trzeba na nowo odkrywać
Ameryki. Nie trzeba.
Wiem, powiecie ciężkie czasy, kryzys. Jak związać koniec
z końcem. Jak tu żyć? No właśnie, jak żyć. Jeśli nie przekonuje
Was regulacja prawna, to przynajmniej trochę pomyślcie. Takiej
zdrowej refleksji nigdy za wiele. Pomyślcie o sobie. A jak nie
chcecie myśleć o sobie, to pomyślcie o swoich dzieciach, o sąsiadach, o mnie... O każdym z nas. Spalając śmieci emitujecie
w powietrze nie tylko smrodliwy dym, ale razem z nim tlenek
węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
Jednym słowem sami, może nawet o tym nie wiedząc (choć
wątpię), sami się... (w tym miejscu możecie wpisać co tam
chcecie: zabijamy, unicestwiamy itd., itp., do wyboru, do koloru).
Niedawno słyszałem, że z powierzchni Ziemi zniknęło ponad
20% lodowców. Najzwyczajnie w świecie roztopiły się. Jeśli
ten proces nie zostanie powstrzymany, to za kilkadziesiąt lat
przestaną istnieć Malediwy i inne wyspy. Co prawda Bestwina
to nie wyspa, nie Malediwy, ale powietrze jest wspólne, nie
da się zbudować nad naszą miejscowością klosza. Nie da się
smrodzić tylko we własnym ogródku. Jak już smrodzimy i trujemy to wszystkich. Siebie, ale także Kowalskich, Nowaków,
Iksińskich i Igrekowskich... Wszystkich, jak leci. Możemy tak
truć dalej, ale możemy też coś zmienić. Już. Tu i teraz. Nie
oglądając się na innych.
Wybór, oczywiście należy do nas. Wszak jesteśmy rozumnymi i myślącymi istotami. Najinteligentniejszymi na
tej planecie. Podobno... Podobno?!
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Kronika policyjna
• 20 stycznia o godz. 21.00 w Bestwinie na ul. Witosa zderzyły
się dwa samochody – VW Polo z Seatem Kordoba.
• 23 stycznia o godz. 11.00 policjanci z KP Czechowice -Dziedzice zatrzymali mieszkańca Janowic celem doprowadzenia
do prokuratury w Pszczynie.
• 25 stycznia w Bestwince przy ul. Witosa na terenie firmy
Nicromet zaistniał pożar, który gasiło 6 jednostek straży
pożarnej, podczas gaszenia nikt nie doznał obrażeń.
• 25 stycznia policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkańca Kaniowa celem doprowadzenia do Sądu
Rejonowego w Pszczynie.
• W nocy z 27 na 28 stycznia w Janowicach, przy ul. Janowickiej nieznany sprawca dokonał wybicia szyby w sklepie
na szkodę GS Bestwina.

Styczeń
• 2 stycznia w Bestwinie, w godzinach przedpołudniowych
nieznany sprawca poprzez wybicie szyby w oknie samochodu skradł kamerę Sony o wartości 4 tys. zł. na szkodę
mieszkańca Bestwiny.
• 5 stycznia w Bestwinie nieznany sprawca po rozbiciu szyby
w samochodzie, skradł z wnętrza pojazdu laptop, na szkodę
mieszkańca Bestwiny.
• 7 stycznia w Janowicach nieznany sprawca poprzez drzwi
balkonowe włamał się do wnętrza domu, skąd skradł torebkę z pieniędzmi oraz dokumentami, na szkodę mieszkanki
Janowic.
• 9 stycznia w Bestwinie na ul. Krakowskiej w godzinach
nocnych doszło do kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym Opel.
• 13 stycznia w nocy w Bestwinie na ul. Krakowskiej nieznani
sprawcy po pokonaniu zabezpieczeń wejściowych włamali
się do sklepu GS Bestwina.
• 13 stycznia w Janowicach na ul. Janowickiej policjanci z KP
Czechowice-Dziedzice podczas kontroli pojazdu ujawnili, iż
jego kierujący jest w stanie nietrzeźwym - wynik badania:
0,26 mg/l.
• 14 stycznia w Bestwinie zderzyły się dwa pojazdy – VW
z autobusem. Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną
w celu otwarcia samochodu.
• 17 stycznia o godz. 18.00 w Bestwinie na ul. Kościelnej
kierujący samochodem marki Seat uderzył lusterkiem
przechodnia.
• 18 stycznia policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkańca Janowic celem doprowadzenia do Sądu
Rejonowego w Pszczynie.
• 18 stycznia o godz. 8.00 w Janowicach na ul. Janowickiej
zderzyły się trzy pojazdy – BMW, Skoda i Fiat.

Luty
• 2 lutego przedstawiciel Urzędu Gminy Bestwina powiadomił
Komisariat Policji, iż nieznani sprawcy dokonali rozbicia szyb
na przystankach przy ul. Bialskiej.
• 11 lutego o godz. 22.00 w Kaniowie na ul. Jawiszowickiej policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkańca
Dankowic, który w stanie po spożyciu alkoholu (0,18 mg/l.)
kierował samochodem.
• 12 lutego o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Witosa zderzyły
się dwa samochody – Hyunday z Citroenem.
• 13 lutego w nocy, w Janowicach, przy ul. Janowickiej
nieznany sprawca dokonał rozbicia szyby w oknie sklepu
spożywczego, na szkodę GS Bestwina.
• 16 lutego w Kaniowie, nieznany sprawca skradł rower górski
z terenu szkoły.
• 16 lutego o godz. 13.00 w Bestwinie, na u. Witosa zderzyły
się dwa samochody marki Audi.

Jesteśmy w grze!
Pomimo nieustannej inwazji konsol, gier na komputery osobiste, smartfony i inne platformy, coraz chętniej wracamy do
tradycyjnej rozrywki – popularnych „planszówek”. Rzucać kostką
i przesuwać pionki można zarówno w skomplikowanych produkcjach z gatunku RPG, jak i grach bardzo prostych, w których
podążamy „od startu – do mety”.
Gry z serii „Wszędobyl” to właśnie takie lekkie planszówki,
przeznaczone dla całej rodziny. Ich zaletą są walory edukacyjno - krajoznawcze. We wcześniejszych produkcjach firmy
„Kolormedia” przemierzaliśmy już Rybnik, Rudziniec, Śląsk
Cieszyński, Pomorze, Kujawy, Wielkopolskę...
...Aż wreszcie dotarliśmy w nasze rejony. „Kolormedia” we
współpracy ze Starostwem Powiatowym wydała grę „Wszędobyl
w powiecie bielskim”. Najmłodsi gracze mogą przy jej pomocy

• Magazyn gminny styczeń/luty 1-2/2012

Franciszek Owczarz

poznać najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca na Podbeskidziu. Przy okazji także zachęcić rodziców do wybrania się na
wycieczkę do Kóz, Wilamowic, Szczyrku i innych miejscowości.
Autorzy gry nie zapomnieli o gminie Bestwina. Po drodze do
celu latamy awionetką na terenie Parku Techniki Lotniczej, łowimy karpie i gramy w kajak-polo. Choćby z tego względu warto
się jej przyjrzeć. Jest to z pewnością pierwsze wydawnictwo tego
typu, w którym nasza „mała ojczyzna” została uwzględniona.
Sławomir Lewczak

Grę można zobaczyć na stronie http://www.wszedobyl.pl/
index.php?content=article&id=14
Tam też znajduje się zakładka „zamów”.
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Zimowisko Szczepu „Bratnie Żywioły”

• Magazyn gminny styczeń/luty 1-2/2012

W dniach 1 – 5 lutego 2012 r. odbywało się zimowisko Szczepu „Bratnie
Żywioły” z Bestwiny. Brało w nim udział
łącznie 31 osób. Do Rajczy Nickuliny
dostaliśmy się pociągiem. Następnie
udaliśmy się do schroniska oddalonego
od stacji kilka kilometrów. Nad wszystkim czuwała kadra, która podzieliła nas
na cztery szóstki, w których pracowaliśmy podczas trwania całego wyjazdu.
Na zimowisku mieliśmy zapełniony cały
czas, więc nie było chwili, żeby nam
się nudziło. Wieczorami oglądaliśmy
bajkę pt.: „Epoka Lodowcowa”. Często
pląsaliśmy i poznawaliśmy nowe zabawy. Zuszkom szczególnie przypadła do
gustu „mafia” oraz „pif-paf”. Poprzez
rozrywkę uczyliśmy się wielu nowych
rzeczy. Braliśmy udział w warsztatach
teatralnych. Poświęciliśmy cały dzień
Harcerze z gminy Bestwina
na napisanie scenariusza, podział ról,
przygotowanie kostiumów i rekwizytów
oraz liczne próby
Wieczorem zaprezentowaliśmy swoje krótkie przedstawienia. Każda szóstka stanęła na wysokości zadania i została
za to nagrodzona gromkimi brawami. Odbyła się także krótka
gra terenowa, w której uczestnicy musieli się wykazać m.in.
sprawnością i swoimi umiejętnościami tanecznymi. Na zimowisku nie mogło zabraknąć zabaw na śniegu. Pomimo tego,
że czuliśmy się jak w epoce lodowcowej z powodu dużego
mrozu, bawiliśmy się świetnie. Ostatniego dnia odbył się quiz
dotyczący wszystkich trzech części obejrzanego przez nas
filmu. Podczas pożegnalnego kominka kilkoro zuchów zostało
odznaczonych gwiazdkami, które odtąd będą mogli z dumą
nosić na piersi. Każdy się czegoś nauczył – młodsi współpracy

Jasełkowe przedstawienie w Janowicach

w grupie, umiejętności przegrywania, starsi zaś cierpliwości,
odpowiedzialności i wzajemnego uznania za wkład włożony
w przygotowanie zajęć. Zaprzyjaźniliśmy się z nowymi osobami
oraz wzmocniliśmy więzy z tymi, których znaliśmy wcześniej.
Każdy z nas wyniósł coś dobrego z tego wyjazdu. Myślę, że ten
wspólny wyjazd na długo zapadnie w naszej pamięci.
Jednak należy pamiętać także o tych, bez których ten wyjazd
się nie odbył. Szczególne podziękowania przesyłamy naszym
opiekunom, komendantce Szczepu, a także drużynowym
Gromad Zuchowych, panu śp. wójtowi Stefanowi Wodniak,
dyrektorowi CKSiR Grzegorzowi Boboń, pani Ewie Sierant, pani
dyrektor ZSP Agacie Rak oraz Spółdzielni Uczniowskiej pani
Jadwidze Kijas i Witoldowi Stasickiemu, pani Sylwii Stanclik
i Robertowi Jonkisz.
Autor: dh. sam. Justyna Ślosarczyk

Kolęda na ziemi
W niedzielę, 22 stycznia w kościele parafialnym pw. Św.
Józefa Robotnika w Janowicach odbyło się przedstawienie
Jasełek pt: „Kolęda na ziemi”. Aktorami stali się wspaniali
i utalentowani, wszyscy bez wyjątku, uczniowie klasy III, którzy
wcielili się w postaci: Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i króli.
Występ wzbogacił śpiew szkolnego zespołu Po-tworek. Przygotowania do jasełek rozpoczęły się już na początku grudnia pod
kierunkiem pań: Barbary Nycz, Moniki Kacorzyk, Eweliny Olejak
i Doroty Pollak. Ciężka i wytrwała praca wszystkich uczniów
zaowocowała wspaniałym widowiskiem. Naszą publicznością
były nasze rodziny, nauczyciele, mieszkańcy Janowic i okolic,
którzy przyjęli nasz występ z wielką życzliwością.
Wszystkim zebranym gościom serdecznie dziękujemy za
przybycie. Cieszymy się niezmiernie, że naszym przedstawieniem mogliśmy jeszcze raz, na nowo obudzić we wszystkich
niezastąpionego ducha Świąt Bożego Narodzenia.
Barbara Nycz
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Nasze własne Betlejem...

Jasełka w Kaniowie – 8 I 2012

Aktorzy występujący w jasełkach

Młodzi aktorzy przygotowywani przez Dorotę Kóskę-Beniowską i Iwonę Sojkę pragnęli pokazać, że historia ludzkości nierozerwalnie związana jest z historią zbawienia. Sceny z Księgi
Rodzaju (Grzech pierwszych rodziców, zapowiedź przyjścia
Mesjasza) oraz Ewangelii według św. Łukasza (Zwiastowanie)
zobrazowane w konwencji teatru cieni wprowadziły widownię
w dalszą część przedstawienia. W niej Józef i Maryja, przeniesieni w realia XXI wieku nie znajdują zrozumienia ani u właścicieli mieszkania, ani u strażników miejskich, ani w supermarkecie.
Ulitowała się nad nimi dopiero mała dziewczynka. W końcowej
scenie bohaterowie negatywni przeżywają jednak nawrócenie,
pokazując, że zawsze możliwa jest przemiana swojego sposobu myślenia, przejście od egoizmu do postawy otwartości na
potrzeby bliźnich.
Jak przystało na dobrze zrealizowane jasełka, nie mogło
zabraknąć oprawy muzycznej. Opracował ją Mateusz Siew-

Koncert chóru „Allegro”

Noworoczne spotkanie u gospodyń

Przemawia prezes KGW Jadwiga Ozimina

• Magazyn gminny styczeń/luty 1-2/2012

niak, a złożyły się na nią pięknie wykonane kolędy i muzyka
instrumentalna. Dzięki nagłośnieniu udostępnionemu przez
pana Jacka Gruszkę, wszystko było doskonale słyszalne na
sali wypełnionej po brzegi mieszkańcami Kaniowa oraz gośćmi.
Jasełka obserwowali między innymi Wójt Gminy Bestwina Śp.
Stefan Wodniak i jego pełnomocnik Artur Beniowski, obecny
był także ksiądz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca
NMP Janusz Tomaszek, wraz z sołtysem Kaniowa Markiem
Pękalą. Wśród publiczności zasiedli radni, dyrektorzy jednostek
samorządowych, nauczyciele, rodzice aktorów i wszyscy, którzy
zechcieli wesprzeć szlachetny cel przedstawienia – leczenie
i rehabilitację chorych dzieci z terenu Kaniowa.
Po występie aktorów przyszedł czas na koncert chóru „Allegro” działającego przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bestwinie. Chór ten prowadzony jest przez Magdalenę
Wodniak – Foksińską, a tworząca go młodzież wykonuje pieśni
i piosenki w nowoczesnych, bardzo dynamicznych aranżacjach.
Tym razem repertuar składał się głównie z kolęd i pastorałek,
zamieszczonych również na wydanej przez „Allegro” płycie.
Wystawianie jasełek ma w Kaniowie długie tradycje – wszyscy
pamiętają inscenizacje realizowane niegdyś przez panią Alodię
Hańderek. Od jakiegoś czasu wspólne spotkanie z nowonarodzonym Chrystusem powraca, za co trzeba podziękować
młodzieży i jej opiekunom. Serce okazują także liczni ludzie
dobrej woli, zwłaszcza zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaniowie udostępniający salę i służący wszelką pomocą
w tym pięknym dziele.
Sławomir Lewczak

Czasami zbyt łatwo wydajemy sąd nad mieszkańcami starożytnej Judei. Deklarujemy, że nie sprawiłoby nam problemu
godne przyjęcie Józefa z ciężarną Maryją i patrzymy z góry
na ludzi, którzy nie udzielili schronienia Świętej Rodzinie. Ale
czy równocześnie czujemy się na siłach by pomóc sąsiadom
mającym problemy z opłaceniem czynszu? Oddamy głodnemu
kawałek chleba? Do refleksji nad stale aktualnymi pytaniami
zaprosiła wszystkich w dniu 8 stycznia młodzież z Kaniowa,
wystawiając w sali Domu Strażaka interesujący spektakl pod
nazwą „Współczesne Betlejem”.

W grudniu i w styczniu świąteczno – noworoczne życzenia
składali sobie członkowie różnorodnych grup i organizacji,
winszując siły do działania i nowych pomysłów na rok 2012.
6 stycznia w budynku Domu Strażaka spotkały się panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie, którym przewodniczy
prezes Jadwiga Ozimina. Gospodynie zaprosiły również gości
– przybył Wójt Gminy Bestwina Śp. Stefan Wodniak, dyrektor
CKSiR Grzegorz Boboń oraz księża z parafii Wniebowzięcia
NMP – Cezary Dulka i Bartłomiej Dziedzic. Wójt wraz z księdzem proboszczem złożyli okolicznościowe życzenia, wyrażając
nadzieję, że Koło będzie stale się rozwijać i nie zabraknie w nim
nowych członkiń.
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Ferie w CKSiR, Muzeum Regionalnym i Bibliotece
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Spędzanie ferii zimowych w miejscu zamieszkania nie musi
wcale wiązać się z przesiadywaniem przed ekranem telewizora
lub komputera. Czas wolny od zajęć szkolnych można bowiem
spędzić twórczo i aktywnie. Dla dzieciaków „głodnych wiedzy”
czy też uzdolnionych plastycznie, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przygotowało bardzo ciekawą ofertę. Zajęcia prowadzone
były w dniach 30 stycznia – 1 lutego.
Wzorem lat ubiegłych odbyły się w sali widowiskowej warsztaty z cyklu „Opowiadamy o świecie”. Panie Ania i Kinga zabrały
uczestników w podróż po całym globie, zapoznając ich z tematami: „Smaczne Podróże”, „Dzieci na świecie – Azja” oraz
„Wokół Chleba”. Były to warsztaty interaktywne, filmy i zdjęcia
z podróży przeplatały się z grami i zabawami oraz zajęciami
praktycznymi. Samemu można było upiec chińskie ciasteczka
z wróżbą, turecki chleb lahmacun, czy też spróbować swoich sił
w jedzeniu pałeczkami. Z piasku usypano tybetańskie mandale.
Na zajęciach plastycznych prowadzonych przez Karolinę
Żurowską i Katarzynę Czanę dzieci uruchomiły niespożyte
pokłady wyobraźni, korzystając z różnorodnych materiałów.
Na wszystkie kolory tęczy pomalowano talerze, butelki, gipsowe odlewy i aniołki z drewna. Uczestnicy eksperymentowali
z modeliną, wykonali broszki z materiału, kartki walentynkowe,
obrazki, serca ze styropianu i witraże z papieru.
Ferie w Muzeum miały na celu zapoznać uczestników zajęć
z historią i tradycjami ziemi bestwińskiej. Spotkanie z życiem
swoich przodków „na żywo”, przy autentycznych eksponatach
wygląda zupełnie inaczej niż w szkole, na sali lekcyjnej.
Muzeum przygotowało dla dzieci trzy tematy: „Stara Fotogra-

Zajęcia praktyczne - pieczenie chleba

fia – stylizowana sesja zdjęciowa”, „Odkrywamy archeologiczne
skarby Bestwiny” oraz „Pieczenie Chleba”. W pierwszym dniu,
mali modele i modelki pozowali przed obiektywem aparatu,
ale nie w nowoczesnych kreacjach, tylko w naszych regionalnych strojach, w scenerii „Józefowej Izby”. Wykonane zdjęcia,
odpowiednio „postarzone” sprawiały wrażenie, że oglądamy
autentyczne fotografie gospodarzy i gospodyń z Bestwiny sprzed
stu lat. W kolejnych dniach młodzi archeolodzy i etnografowie
zapoznali się z wykopaliskami prowadzonymi na terenie Bestwiny, dowiedzieli się gdzie leżało grodzisko i zobaczyli przedmioty
tamże znalezione w latach 70. Na zakończenie zajęć wzięli
udział w pieczeniu swojskiego chleba, zajęciach należących do
stałej oferty Muzeum, cieszących się od lat niesłabnącą popularnością, ze względu na widowiskowość...i smaczne wypieki.
Po raz kolejny do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej
zawitali aktorzy ze Studia Teatralno – Rozrywkowego „Duet”.
W ramach zajęć proponowanych przez bibliotekę podczas ferii
przedstawili 7 lutego dla najmłodszych spektakl pt. „Przygody
małpki Miki Fiki”. Dzieci z przedszkola i te nieco starsze, wraz
z rodzicami i opiekunami śledziły przygody małej małpki, jej
przyjaciela Umby oraz różnych zwierząt z afrykańskiej dżungli.
Było też wiele okazji do zabawy na scenie z postaciami z bajki.
Taka interaktywna forma teatrzyku bardzo przypadła do gustu
dzieciakom. Spektakl był częścią bogatego programu oferowanego przez GBP w Bestwinie wraz z filiami.
Sławomir Lewczak

Warsztaty z cyklu „Opowiadamy o świecie’’

Wieści z Muzeum Regionalnego – zajęcia i spotkania

Muzeum Regionalne im. Ks. Zygmunta Bubaka proponuje
swoim gościom całkiem nową formę zajęć lekcyjnych, jakimi są
spotkania z archeologią. Skorzystały z nich już dwie gromady
zuchowe z ZSP Bestwina – 20 GZ „Leśne Ogniki” dh pwd Doroty Surowiak oraz Próbna GZ „Zuchy z Ferajny” dh Katarzyny
Jonkisz. Mali druhowie i druhny mieli okazję przez jeden dzień
poznać smak pracy archeologa – badacza ludzkiego życia
w dawnych wiekach. Dowiedzieli się, gdzie w Bestwinie jest
grodzisko, co wykopano tam w latach 70, czym zajmowali się
wojowie i co składowano na majdanie. Na własne oczy zobaczyli
kawałki starych naczyń, strzępki obuwia i szczątki przedmiotów
codziennego użytku.
1 lutego 2012 r. w Muzeum miał miejsce finisaż kolejnej już
wystawy malarskiej pod nazwą „Wspomnienie lata”. Tym razem
swoje prace w naszej galerii wystawiły panie Krystyna Dąbrowska i Teresa Płaczek, będące członkiniami Stowarzyszenia
Plastyków „Ondraszek”. Tematyka prac obydwu pań oscyluje
wokół motywów przyrodniczych, branych „z natury” – wyjazdów
na plenery czy codziennej obserwacji świata. Artystki przyznają,
że preferują w sztuce realizm, uważają, że odwzorowanie rze-

czywistości może wzbudzić w widzu wiele pozytywnych emocji,
o wiele większych niż malarstwo abstrakcyjne.
Sławomir Lewczak

Autorki wystawy opowiedziały o swoich obrazach
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Baśń o niezawodnej nadziei
Znamy na pewno z dzieciństwa baśń Hansa Christiana Andersena „Dzikie Łabędzie”. Jest to opowieść o dzielnej królewnie,
która dzięki cierpliwości i wierze w lepsze jutro odczarowuje
swoich braci - królewiczów zamienionych przez złą macochę
w białe ptaki. Tę piękną historię na scenariusz teatralny przerobiła pani Jolanta Kuczyńska, a efekty długich przygotowań
można było podziwiać na premierze przedstawienia w dniu 28
stycznia, w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach.
Do wspólnego oglądania zaprosiła
przybyłych gości dyrektor szkoły,
Urszula Kal. Serdecznie przywitała
pełnomocnika Wójta i radnego powiatowego Artura Beniowskiego,
radnych Jana Stanclika i Stanisława
Nycza, dyrektora GZOSiP Arkadiusza Maja, przewodniczącą KGW
Krystynę Handzlik oraz licznie zgromadzoną publiczność. Widzowie
szczelnie wypełnili szkolną salę
Scena z przedstawienia
gimnastyczną.
Ogrom pracy włożony w przygotowanie spektaklu z całą pewnością zaprocentował, owocując oszałamiającym efektem. Takie
były też pierwsze spostrzeżenia pojawiające się w popremierowych dyskusjach. Aktorzy nie tylko popisali się znajomością roli,
ale też odpowiednio wczuli się w swoich bohaterów. Na pewno
wymienić trzeba wcielające się zamiennie w rolę królewny Elzy
Karinę Stopkę i Klaudię Rąbę (Klaudia dodatkowo opracowała
choreografię do swego tańca), Wojciecha Sawkiewicza jako króla, Natalię Murawską jako złą królową, Tomasza Krężeloka jako

narratora i oczywiście innych. Łącznie około 70 uczniów! Pełna
obsada będzie do zobaczenia na stronie internetowej szkoły.
W baśni o dzikich łabędziach sceny fabularne przeplatane były
tańcami i śpiewem. Tańczył cały dwór królewski, służące z miotłami, zwierzęta leśne, poziomki, nietoperze oraz soliści. Śpiewał
chór, a także pojedyncze osoby. To wszystko w fenomenalnej
oprawie scenograficznej oraz dopracowanych kostiumach.
W to wielkie przedsięwzięcie
zaangażowała się cała społeczność
szkolna: nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice. W tym względzie wielkie
zasługi trzeba oddać autorce scenariusza Jolancie Kuczyńskiej, która
prowadziła również próby z aktorami.
Chór, solistów i podkład muzyczny
przygotowała pani Dorota Pollak.
Choreografię tańców: pani Monika
Krężelok. Choreografię oraz stroje do
tańca poziomek: pani Eliza Szeliga
- Kraus. Choreografię oraz stroje do
tańca zwierzątek: pani Elżbieta Żmij.
Choreografię oraz stroje do tańca nietoperzy: pani Ewelina Olejak. Zadania szycia strojów dla tancerzy i aktorów podjęła się
pani Monika Krężelok z pomocą pani Elżbiety Małysz. Dekorację
sceny wykonały pani dyrektor Urszula Kal i pani Ilona Wójtowicz
z pomocą pani Renaty Matusik. Organizatorzy dziękują również
pracownikom obsługi i administracji, rodzicom uczniów oraz
paniom, które upiekły ciasta.
Sławomir Lewczak

Rozśpiewana Bestwinka

Atrakcją Przeglądu były wspaniałe stroje

się już od kilku lat w kościele pw. Św. Sebastiana w Bestwince.
Nowy proboszcz, ks. Józef Baran, także pragnie kontynuować
tę świąteczną tradycję, zapraszając przedszkolaków i uczniów
do wspólnego kolędowania.

Wraz z księdzem proboszczem w organizację imprezy włączyła się wicedyrektor ZSP w Bestwince, Wiesława Ochman –
Szeliga. Występujących oceniało Jury w składzie: Ewa Aprias,
Patrycja Broda i Sebastian Frączek. A nie było im
łatwo wyłonić najlepszych, gdyż dzięki przygotowującym uczniów i przedszkolaków nauczycielom,
śpiew stał na bardzo wysokim poziomie. Całości
dopełniały pomysłowe stroje – przed widownią
pojawili się górale, strażak, aniołki, dzieci ubrane
w stroje ludowe, a także szaty z czasów narodzenia Chrystusa. Przez ponad trzy godziny kolędy
i pastorałki wykonywali wokaliści i instrumentaliści
z różnych grup wiekowych – od maluszków, aż do
kilkunastolatków. Kibicowali im przejęci rodzice,
opiekunowie oraz wierni z parafii w Bestwince.
Nagrody rzeczowe, dyplomy i statuetki ufundowane przez ks. proboszcza wręczał laureatom sam
duszpasterz oraz pani wicedyrektor. Podziękowania otrzymały również nauczycielki prowadzące.
Lista osób, którym warto wyrazić wdzięczność
jest z pewnością długa, ale dowodzi to tylko wspaniałego zaangażowania i współpracy owocującej
imponującymi efektami. Chodzi przecież o to,
byśmy pielęgnowali piękny, polski obyczaj śpiewu
kolęd – nie poprzestawali tylko na jednej czy dwóch popularnych
zwrotkach. Bierzmy przykład z najmłodszego pokolenia.
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Niemal trzystu uczestników – solistów, duetów, scholek,
chórów i zespołów wokalnych wzięło udział 14 stycznia w VI Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Przegląd ten odbywa

Sławomir Lewczak

Kultura

Święta w ZHP – przekazanie drużyny
Wigilie w 7 Drużynie Harcerskiej „Ogień” im. Władysława Gryzełki były zawsze czasem spełniania
marzeń oraz podsumowań pewnych etapów działalności harcerskiej. Dlatego też tegoroczna wigilia,
która odbyła się 14 grudnia była wyjątkowa. Przybyło na nią wielu gości - nie tylko rodzice, ale także
pełnomocnik Wójta Pan Artur Beniowski, Pan radny
Andrzej Wojtyła, Pani dyrektor Agata Rak, a także
władze Komendy Hufca na czele z komendantem
harcmistrzem Marianem Hankusem. Nie mogło na
niej zabraknąć także opiekuna drużyny Pani Ewy
Sierant i reprezentacji zuszków.
Goście mieli okazję wysłuchać „Legendy o choince”, wykonać świąteczne łańcuchy oraz uraczyć się
wypiekami domowej roboty. Na ręce Pani Dyrektor
harcerki z 7 DH przekazały również Betlejemskie
Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi.
Wigilijne spotkanie to również czas składania
sobie życzeń tych najprostszych i tych najbardziej
Harcerze i ich goście
oczekiwanych. Znalazł się również czas na film
podsumowujący 6-letni okres działalności drużyny.
Kulminacyjnym punktem spotkania było oddanie przewodnictwa 7 DH „Ogień”, do tej pory prowadzonej przez pwd. Kingę Czulak
druhnie pionierce Klaudii Kubik.
Komendant Hufca wraz z członkami komendy złożył serdeczne gratulacje na ręce obu druhen oraz wręczył pamiątkowe dyplomy
i listy gratulacyjne.
Druhnie Klaudii serdecznie gratulujemy i witamy w gronie drużynowych!
Opracowanie:
Komendant szczepu „Bratnie Żywioły” dh pwd Kinga Czulak
phm Marek Majewski

Gabinet Stomatologiczny

Lek. Stom. Małgorzata Wróbel – Letkiewicz
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Specjalista protetyki stomatologicznej
Ul. Kościelna 41
43 – 512 Bestwina
tel. 32 214 07 56 kom. 600 059 646
czynny:
wtorki 8.00 – 13.00
czwartki: 14.00 – 19.00
piątki: 8.00 – 13.00
Pełny zakres usług
protetyczno – stomatologicznych.
Kontrakt z NFZ.
Rejestracja telefoniczna – codziennie – najlepiej po
godzinie 16.00; lub osobiście w gabinecie.
Możliwość umówienia wizyty w innych
– indywidualnie uzgodnionych terminach
– tel. 600 059 646
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Edukacja

Uczniowie mówią i śpiewają o Unii

Wśród gości m.in. Poseł do PE Małgorzata Handzlik

O godz. 15 pani Agata Rak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, przywitała zebranych gości: posła do
Parlamentu Europejskiego panią Małgorzatę Handzlik, śląskiego kuratora oświaty pana Stanisława Fabera, wójta gminy
Bestwina śp. pana Stefana Wodniaka, wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Bielskiego pana Bogusława Stolarczyka, prezes
Koła Gospodyń Wiejskich panią Jadwigę Ozimina, sekretarz
Ochotniczej Straży Pożarnej panią Kingę Krawiec, przedstawicieli Zespołu Regionalnego „Bestwina”, twórców rękodzieła
ludowego, wszystkich rodziców – „Przyjaciół naszej szkoły” oraz
radę pedagogiczną i uczniów.
W swoim powitaniu pani dyrektor, cytując słowa papieża
Jana Pawła II, podkreśliła znaczenie patriotyzmu lokalnego
oraz umiłowania tradycji w wychowaniu młodego pokolenia.
Następnie udzieliła głosu pani poseł Małgorzacie Handzlik. Pani
Poseł zwróciła się do wszystkich bestwinian i wyraziła uznanie
za ich dbałość o swoją małą ojczyznę. Przypomniała również,
że polska prezydencja została bardzo wysoko oceniona na arenie europejskiej. Następnie głos zabrał Pan Kurator Stanisław
Faber. Podkreślił rolę nauczycieli w przygotowaniu tego rodzaju
uroczystości lokalnych i podziękował im za zaangażowanie.
Głównym punktem imprezy było przedstawienie pt. „Ogonek
przy Ę czyli debata o Unii Europejskiej” czyli skrojony na miarę
szkolnych możliwości przegląd wizytówek państw UE, powiązanych przedstawioną humorystycznie telewizyjną debatą
polityków i dziennikarzy, a zakończony prezentacją typowo
polskich wartości w regionalnej inscenizacji.
Zatem najpierw obejrzeliśmy marsz najmłodszych uczniów
z flagami państw UE w rytm „Ody do radości”. Uczniowie
starszych klas wcielili się w role prezenterów telewizyjnych,
wygłaszając krótkie charakterystyki poszczególnych państw.
Potem w zabawnych, krótkich dialogach i monologach uczniowie
zaprezentowali typowe dla wybranych państw elementy kultury.
Muzyczną podróż po Europie prawie nieprzerwanie odbywali-

śmy ze szkolnym chórem, który – także przy pomocy solistów
- przypomniał wszystkim znane i lubiane szlagiery angielskie,
francuskie i włoskie. Całości dopełniły żarty filmowe na temat
włoski. Na zakończenie uczniowie, wmieszani w widownię,
zachęcili wszystkich do wspólnego odtańczenia rytmicznej piosenki ludowej, rodem z Rumunii. W takiej oto miłej atmosferze
poleciały w górę żółte i niebieskie baloniki…
Kiedy już wszyscy mali wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, pani dyrektor Agata Rak podziękowała twórcom
tego pięknego i niezwykle bogatego przedstawienia. Pomysłodawcą i zarazem autorką scenariusza była pani Katarzyna
Krywult. Nad muzyczną całością i nad pracą chóru czuwała
pani Magdalena Wodniak-Foksińska. Choreografię i przygotowanie zespołów tanecznych było dziełem pani Marii Drewniak.
Inscenizację fragmentu „Romea i Julii” przygotowała pani Arleta
Guzdek. Scenka regionalna była autorstwem pani Doroty Surowiak. Występy najmłodszych uczniów w całości przygotowały
panie: Małgorzata Zawiła, Bożena Fajferek, Anna Rezik i Lilla
Czernek. Opiekunem akrobatów był pan Piotr Warchał. Prezentacje multimedialne opracowane zostały przez przedstawicieli
szkolnego koła dziennikarskiego. Scenografia była dziełem
pani Anny Rezik, pani Doroty Surowiak oraz panów: Wojciecha
Łysonia i Piotra Warchała. Stroje szyły panie: p. Przygodzka,
p. Szymańska, p. Gutka, p. Rezik, p. Cieślak, p. Adamska, p.
Nawojska, p. Mizera, p. Czernek. Przedstawienie przygotowali
uczniowie szkoły podstawowej, wspomagani przez wychowanków naszego przedszkola oraz uczennice gimnazjum.
Następnie pani dyrektor zaprosiła wszystkich do zwiedzania
udekorowanych sal szkolnych, w których znajdowały się liczne
wystawy. Prace rękodzieła prezentowali autorzy: p. Zofia Gaździak, p. Izabela Krywult, p. Waleria Pasierbek, p. Konstancja
Pieczka, p. Zofia Kopeć, p. Małgorzata Markiel, p. Aleksandra
Jamróz, p. Eugenia Wilczek, p. Magdalena Stasicka, p. Agata
Karaś oraz p. Sławomir Ślosarczyk. Działający w szkole szczep
harcerski „Bratnie żywioły” zaprezentował wystawę pt. „Mój
region”. Natomiast w korytarzu szkolnym zaprezentowane
zostały prace uczniów, przygotowane w ramach II Szkolnego
Festiwalu Nauki.

Występy uczniów
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Czy wiecie, jak ważny jest ogonek przy „ę”? Oczywiście, jest
to cecha charakterystyczna naszego, polskiego jezyka. To, co
nas wyróżnia. Nic więc dziwnego, że tegoroczna impreza środowiskowa Szkoły Podstawowej w Bestwinie, której tematem
stało się zakończeniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej,
miała właśnie taki tytuł :„Ogonek przy Ę czyli Debata o Unii
Europejskiej”.
W dniu 28 stycznia na dużej sali gimnastycznej zebrali się
zaproszeni goście oficjalni, przedstawicielie władz i organizacji lokalnych, twórcy ludowi oraz cała społeczność szkolna:
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przybyłych u wejścia witała
kapela Zespołu Regionalnego „Bestwina”. Każdy otrzymywał
też emblemat „Przyjaciela Szkoły”.

Rada Rodziców przygotowała bufet dla wszystkich gości.
Kołacz upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Również Rada
Rodziców zorganizowała dla naszych uczniów bal karnawałowy,
który wśród konkursów i zabaw zakończył tegoroczną imprezę
środowiskową, przygotowaną przez szkołę podstawową.
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Opracowała: Magdalena Piekarska
Fot: S. Lewczak

Edukacja

Cyfrowe przedszkolaki
Amerykański badacz nowych mediów i Internetu, Marc
Prensky, w wielu swoich publikacjach używa terminu „cyfrowi
tubylcy”. Chodzi o pokolenie, które nie zna już świata bez
komputerów, telefonii komórkowej, sieci www. Nie znaczy oczywiście, że najmłodsi są w jakiś sposób poszkodowani – rosną

Interaktywne zajęcia z przedszkolakami

po prostu w nowej rzeczywistości. Do zadań rodziny i szkoły
należy takie ich wychowanie, aby z dóbr techniki korzystali we
właściwy sposób.
Tego trudnego zadania podjęło się przedszkole w Bestwinie,
gdzie realizowany jest projekt: „Z przedszkola w cyfrowy świat
z programem KidSmart”. Podstawą jego wdrożenia stało się
porozumienie pomiędzy Firmą IBM Polska jako Inicjatorem

oraz Społeczno - Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży jako
Operatorem.
Cele tego programu są dwojakie – po pierwsze zapoznanie
dzieci ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, a po
drugie nauka racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania
z nich tak, by w przyszłości umiały wykorzystywać je w szkole
i późniejszym życiu.
Prezentacja projektu miała miejsce 15 grudnia w budynku
przedszkola, a obserwowali ją Śp. Wójt Stefan Wodniak, dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, dyrektor ZSP Agata Rak oraz rodzice
przedszkolaków. Grupę dzieci 5 i 6 letnich przygotowały panie
Katarzyna Przewoźnik i Anna Syk. Całość była zrealizowana
w konwencji „olimpiady zimowej”, gdzie dzieciaki wykonywały
różne zadania, otrzymując za to punkty. Należało między innymi wskazać, czym charakteryzuje się zima, ułożyć puzzle,
dopasować sylwetki do obrazka, doprowadzić wesołe stworki
do swoich domków, wspólnie z rodzicami udekorować śnieżynki.
Do części konkurencji wykorzystano komputer w specjalnej,
bezpiecznej obudowie. Jak się okazało, przedszkolaki poradziły
sobie wzorowo, za co otrzymały od pani dyrektor okazały puchar
pełen słodyczy.
W końcowym przemówieniu Wójt pogratulował nauczycielom, rodzicom oraz dzieciom, życząc, by zestaw komputerowy
pomagał rozwijać zdolności przedszkolaków. Należy dodać,
że komputer to darowizna otrzymana w ramach projektu, Zespół Szkolno – Przedszkolny ponosi jedynie koszty związane
z transportem.
Sławomir Lewczak
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Monitoring w ZSP Bestwinka
Dzięki staraniom przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Edwarda
Knapczyka – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwince w formie darowizny
otrzymał sprzęt do monitoringu. Spółka Eaton Automotive Systems z siedzibą
w Bielsku-Białej nieodpłatnie przekazała szkole:
Monitor NOVUS NVM – 017MA – 4 szt.
Klawiatura American Dynamice– 1 szt.
Krosownica American Dynamice– 1 szt.
Rejestrator ULTRAK KXR– 1 szt.
Kamera American Dynamice– 4 szt.
Kamera obrotowa Speer Home– 11 szt.
Łączna wartość ww. urządzeń to 16 224 zł.

Społeczność Zespołu serdecznie dziękuje darczyńcy za przekazany sprzęt
a Panu Edwardowi Knapczykowi za trud włożony w jego pozyskanie. Aktualnie
Rady Rodziców Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego podejmują
starania o pozyskanie środków finansowych na montaż sprzętu, który ma
na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do
naszych placówek.
ZSP Bestwinka
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Nowy zestaw do monitoringu

Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach
dot. procedury postępowania w celu złożenia zeznania za 2011 rok drogą elektroniczną
bez kwalifikowanego podpisu
Zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości przesyłania w formie elektronicznej formularzy zeznań podatkowych PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za rok 2011.
System e-Deklaracje umożliwia także przesyłanie korekt w/w zeznań za 2010 i 2011 r.
W celu przesłania formularzy interaktywnych należy:
-- wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobrać z zakładki „Do pobrania” aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobrać
właściwy formularz z zakładki „Formularze” i postępować zgodnie z instrukcjami wypełniania znajdującymi się na stronie,
-- wypełnić odpowiedni formularz wraz z załącznikami,
-- podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym za 2010 r.,
-- wysłać dokument,
-- pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które stanowi dowód i potwierdzenie terminu złożenia zeznania
podatkowego.
Złożenie zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36 w formie elektronicznej wspólnie z małżonkiem nie wymaga złożenia przez
drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).
Zeznania podatkowe przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocników muszą być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Internet umożliwia Państwu tanio, szybko i wygodnie złożyć zeznanie, do czego jeszcze raz zachęcam.
Na oryginale podpisał
Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Czechowicach-Dziedzicach
mgr Ilona Hendlik-Zubrzycka

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Bestwinie informuje,

że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym
urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok, a także udzielał informacji i niezbędnej pomocy
w wypełnieniu.
Roczne zeznania podatkowe będą przyjmowane w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w dniach:

SPROSTOWANIE DO BŁĘDÓW
WYSTĘPUJĄCYCH
W KALENDARZU

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie oświadcza, że nie upoważnił żadnej firmy, aby
zabiegała w imieniu szkoły o wsparcie finansowe lub
zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie.
Jednocześnie Dyrektor placówki prosi o zgłaszanie ewentualnych przypadków tego rodzaju działań w celu podjęcia
odpowiednich kroków w godzinach od 7.30 do 14.30 pod nr
tel. (32) 215 71 21.
P.S W uzupełnieniu ww oświadczenia dyrektor GZOSiP
informuje, że żadna z placówek na terenie Gminy Bestwina
nie upoważniła żadnej firmy, aby zabiegała w imieniu szkół
o wsparcie finansowe lub zakup pomocy dydaktycznych.

UWAGA!

Od 1 lutego 2012 roku zmieniają się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
Urząd czynny będzie w następujących godzinach:
-- poniedziałek, wtorek, środa:
od godz. 7.30 do godz. 15.30
-- czwartek: od godz. 8.00 do godz. 17.00
-- piątek: od godz. 8.00 do godz. 15. 00
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7.03.2012
14.03.2012
w godzinach od 8.00 do 14.00

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W wydanym przez Radę Rodziców Kalendarzu Szkolnym na
rok 2012 wystąpiły następujące błędy:
1) Na wizytówce reklamowej Zakładu Pogrzebowego został
zamieszczony nieprawidłowy numer telefonu komórkowego.
Prawidłowy numer telefonu komórkowego, to 501 439 917.
Właścicieli Zakładu Pogrzebowego bardzo przepraszamy za
zaistniałą sytuację.
2) Opisy zdjęć klas 6a i 6b został zamienione. Przepraszamy
za zaistniałą pomyłkę.
Kalendarz wydawaliśmy pierwszy raz. Teraz już wiemy jak
podejść do tematu w kolejnych latach i jakich błędów unikać.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zachęcamy do zakupu
kalendarzy dla siebie i rodziny.
Z poważaniem:
Anna Poniewierska
Przewodnicząca Rady Rodziców
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Sport

Piłkarski przegląd

Ważniejsze zmiany w klubach oraz rozgrywki w Goczałkowicach
• Poznaliśmy już nazwisko nowego trenera, który od nadchodzącej rundy będzie prowadził występującą w bielskiej A - klasie,
KS Bestwinka. Tomasza Bierońskiego, który postanowił zrezygnować z tej funkcji, zastąpi były szkoleniowiec LKS Miedźna,
Grzegorz Kucz.
• W związku z rezygnacją prezesa Edwarda Jonkisza, a także
skarbnika Jana Fajfra, 4 stycznia, na zebraniu zarządu LKS
Przełom Kaniów zostały wybrane nowe władze. Prezesem
klubu został Grzegorz Wieczorek, wiceprezesem Jan Kasperek, a skarbnikiem Bożena Kasperek. Na stanowisku drugiego
wiceprezesa pozostał Roman Sas, a sekretarzem w dalszym
ciągu będzie Marek Pękala. Zebranie sprawozdawcze za rok

2011 odbyło się w dniu 12 lutego.
• 28 stycznia w Goczałkowicach – Zdroju odbył się I Memoriał
Krzysztofa Kanika w Futsalu. Wystartowały w nim wszystkie
nasze zespoły seniorów. Patronat honorowy nad turniejem
objęła Gabriela Placha - Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój.
LKS Bestwina został zwycięzcą tego turnieju, a występował
w składzie: Mateusz Kudrys, Paweł Wolff, Mateusz Małaczek,
Wojciech Żurek, Damian Pokusa, Jakub Ogiegło, Adam Kozielski, Szymon Maciejewski, Szymon Skęczek. Czwarte miejsce
zajął KS Bestwinka, natomiast piąte – LKS „Przełom” Kaniów.
Zebrał: J. Zużałek

Noworoczne spotkanie najlepszych sportowców
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Radny Powiatu Bielskiego Artur Beniowski z naszymi sportowcami

Początkiem roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie środowisk sportowych powiatu bielskiego. Była to okazja
do podsumowania roku 2011, przedstawienia najważniejszych
osiągnięć sportowych naszych lokalnych sportowców, a także
możliwość bliższego poznania dotychczasowych olimpijczyków
z terenu powiatu bielskiego.
Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był prezes
Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Gminę
Bestwina reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bogusław Stolarczyk oraz radni powiatowi: Artur Beniowski i
Józef Maziarz.
Wśród wyróżnionych zawodników z gminy Bestwina znaleźli
się zawodnicy UKS „Set” Kaniów: Marzena Wala, Łukasz Pilarz,
Arkadiusz Pilarz oraz ich trener Dariusz Pilarz. Na uroczystości
była obecna Pani Halina Błaszkiewicz, prezes UKS „Set”.
Przyznano również nagrody w kategorii „nadzieje olimpijskie”. Ich laureatami są Marcin Ryszka uprawiający pływanie
oraz Paweł Wawrzyczek trenujący judo. Cieszy fakt, że Paweł
to mieszkaniec naszej gminy, ale także i Marcin jest w dużym
stopniu związany z Kaniowem gdzie w piłkę gra jego brat,
a dziadek – Pan Karol Ryszka – jest wieloletnim działaczem
sportowym i społecznym.
AB

GP Bestwinki
W dniu 21.01.2012 roku w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bestwince odbył się III ogólnodostępny turniej tenisa stołowego
z cyklu XI Grand Prix Bestwinki. Ogółem w turnieju
wystąpiło 44 młodych zawodników. Oto zdobywcy
pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:
• Dziewczęta klasy I-III SP: Katarzyna Kopeć,
• Chłopcy klasy I-III SP: Patryk Głąbek,
• Dziewczęta klasy IV-VI SP: Magdalena Graboń,
• Chłopcy klasy IV- VI SP(niezrzeszeni): Dawid
Gleindek,
• Chłopcy klasy IV-VI SP (zrzeszeni): Mateusz
Kasperydus,
• Dziewczęta Gimnazjum: .Justyna Kopeć,
• Chłopcy Gimnazjum (niezrzeszeni): Wojciech
Wilczek,
• Chłopcy Gimnazjum (zrzeszeni): Damian
Wydmański.
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Ferie na sportowo
Przy współpracy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
UKS „The Best” na sali gimnastycznej ZSP Bestwinka odbyły
się w dniach 30 stycznia i 2 lutego turnieje tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Bestwina, oraz piłki nożnej o Puchar
Dyrektora CKSiR.
W turnieju tenisa stołowego wystąpiło w 7 kategoriach 36 młodych zawodników, mieszkańców terenu naszej gminy. Najlepsi
zawodnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze
z rąk Artura Beniowskiego, Pełnomocnika ds. inwestycji. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Wiktoria Lasek (Dz. I - III
SP), Patryk Głąbek (Chł. I - III SP), Sandra Rączka (Dz. IV – VI
SP), Arkadiusz Gawor (Chł. IV – VI SP), Karolina Skoczylas (Dz.

Gimn.), Aureliusz Basiura (Chł. Gimn. niezrzeszeni), Damian
Wydmański (Chł. Gimn. zrzeszeni).
W piłkarskim turnieju „dzikich drużyn” uczestniczyły cztery
zespoły chłopców ze szkół podstawowych oraz sześć drużyn
z gimnazjum. W grupie młodszej puchar zdobyła drużyna
„Czerwone Diabły” w składzie: Bartłomiej Slósarczyk (C), Dawid
Gleindek, Artur Lemański, Piotr Niemczyk, natomiast w grupie
starszej drużyna „Team Activia” w składzie: Mikołaj Wróbel:
(C), Mateusz Kal, Mateusz Nowak, Maciej Bończak, Kamil
Wójtowicz. Puchar i nagrody wręczali dyrektor CKSiR Grzegorz
Boboń oraz sędzia zawodów Łukasz Wojsław.
S. Lewczak

Pan Pełnomocnik Artur Beniowski wręcza nagrody

Uczestnicy rozgrywek o Puchar Dyrektora CKSiR

Gminne zawody w koszykówce i siatkówce

Drużyny przy siatce
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publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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wice, IV - SP Bestwinka
• Chłopcy:I - SP Kaniów, II - SP Bestwinka, III - SP Bestwina, IV - SP Janowice
W czwartek, 19 stycznia, na sali gimnastycznej w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince odbyły się Gminne
Zawody w Minisiatkówce a na sali w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bestwinie Gminne Zawody w Siatkówce.
W minisiatkówkę grali uczniowie szkół podstawowych, w siatkówkę uczniowie gimnazjów.
Szkoły Podstawowe:
• Dziewczęta: I - SP Kaniów, II - SP Bestwinka, III - SP Bestwina, IV - SP Janowice
• Chłopcy: I - SP Kaniów, II - SP Janowice, III - SP Bestwina, IV - SP Bestwinka
Gimnazja:
• Dziewczęta: I – Gimnazjum Bestwina, II – Gimnazjum
Bestwinka
• Chłopcy: I – Gimnazjum Bestwina; II – Gimnazjum Bestwinka.
Jerzy Zużałek

10 stycznia odbyły się gminne zawody w minikoszykówce
i koszykówce dziewcząt i chłopców.
Koszykówka - wyniki zawodów gimnazjów:
• Dziewczęta: I Gimnazjum Bestwinka, II Gimnazjum Bestwina
• Chłopcy: I Gimnazjum Bestwinka, II Gimnazjum Bestwina
Minikoszykówka - wyniki zawodów Szkół Podstawowych:
• Dziewczęta:I - SP Kaniów, II - SP Bestwina, III - SP Jano-

Ostatnia droga Wójta Stefana Wodniaka

