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22 lutego zosta³a uroczyœcie otwarta i poœwiêcona stra¿nica OSP w Kaniowie, oddana do u¿ytku

po kapitalnym remoncie. Koszt tego zadania wyniós³ ponad milion z³otych, znaczn¹ czêœæ œrod-

ków uda³o siê pozyskaæ z PROW-u. Szersz¹ relacjê zamieszczamy wewn¹trz, polecamy równie¿

inne artyku³y poœwiêcone dzia³alnoœci jednostek Stra¿y Po¿arnej z naszej gminy.
/Fotografie: S. Lewczak, J. Zu¿a³ek/
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Pozwólcie, ¿e przybli¿ê Wam najistotniejsze sprawy, któ-
rymi zajmowaliœmy siê w ostatnim czasie i które mamy w
planie do realizacji na najbli¿sze tygodnie:

• Oficjalnie do u¿ytkowania zosta³ oddany obiekt OSP
w Kaniowie. Z tego miejsca pragnê jeszcze raz po-
dziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym w realizacjê
tej inwestycji.

• Gratulujê nowym zarz¹dom jednostek OSP w naszej
Gminie. Mam nadziejê, ¿e wspó³praca pomiêdzy Urzê-
dem Gminy a stra¿akami nadal bêdzie przebiega³a w
tak dobrej atmosferze.

• Na bie¿¹co kontynuowane s¹ rozpoczête zadania, mam
na myœli szczególnie te zwi¹zane z gospodark¹ wod-
no – œciekow¹.

• W ostatnich dniach odby³a siê kontrola z WFOŒ-u do-
tycz¹ca zakoñczonych ju¿ inwestycji: kanalizacja re-
jonu ujêcia wody pitnej i wymiana sieci wodoci¹gowej
w rejonie ul. Janowickiej (od ul. Prusa do ul. Krakow-
skiej). Kontrola potwierdzi³a prawid³owoœæ dotycz¹c¹
wykonawstwa jak i rozliczeñ.

• Opracowywana jest koncepcja zagospodarowania te-
renu wokó³ oœrodka zdrowia w Bestwinie. Szczególny
nacisk k³adziemy na zwiêkszenie iloœci miejsc parkin-
gowych, a tak¿e na poprawienie estetyki wokó³ budyn-
ków oœrodka, przedszkola i biblioteki.

• W najbli¿szym czasie og³oszony zostanie przetarg na
remont cz¹stkowy nawierzchni asfaltowych na drogach
gminnych – popularne „³atanie dziur”.

• Pocz¹tkiem kwietnia odbêd¹ siê wybory do Izb Rolni-
czych. Ze swej strony zachêcam rolników do uczest-
nictwa w tych wyborach i czynne zaanga¿owanie siê
w ich dzia³alnoœæ.

Wójt Gminy Bestwina

mgr in¿. Stefan Wodniak

Aktualnoœci
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V Sesja Rady Gminy BestwinaV Sesja Rady Gminy BestwinaV Sesja Rady Gminy BestwinaV Sesja Rady Gminy BestwinaV Sesja Rady Gminy Bestwina
(skrót protoko³u)

Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z V sesji Rady Gminy Be-
stwina, która odby³a siê w dniu 24 II 2011 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 Jerzy Zu¿a-
³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Stani-
s³awa Wojtczaka, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Pe³nomocnika
Wójta Artura Beniowskiego, radnych Rady Gminy Bestwina,
radnych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych,
so³tysów oraz goœci.

Zgodnie z harmonogramem na sekretarza obrad zosta³a
wybrany radna Wioleta Gandor.

Podejmowane uchwa³y dotyczy³y:

1) Zmiany Uchwa³y Nr XLV/312/10 Rady Gminy Bestwina z
dnia 7 paŸdziernika 2010 r. w sprawie okreœlenia wyso-
koœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ
od tego podatku obowi¹zuj¹cych w Gminie Bestwina w
2011 roku.

Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik Gminy
Stanis³awa Grzywa. Uchwa³a ta zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

2) Poboru podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i
podatku leœnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.

Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik Gminy
Stanis³awa Grzywa, Komisje zaopiniowa³y projekt uchwa³y
pozytywnie, Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.

3) Zmiany Uchwa³y Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010 w sprawie bud¿etu Gminy Bestwina na
2011 r.

Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³a Skarbnik Gminy
Stanis³awa Grzywa, dodatkowych udzieli³ Wójt Stefan Wod-
niak informuj¹c, ¿e: œrodki na wyposa¿enie stra¿nicy w Kanio-
wie pochodz¹ od Spó³ki Pastwiskowej w Kaniowie, natomiast
kompleks „Orlik 2012” zosta³ ca³kowicie rozliczony i zamkn¹³
siê kwot¹ 1,3 mln.z³.

W dyskusji g³os zabra³ radny £ukasz Furczyk, pytaj¹c, ja-
kiego rodzaju zakupy zostan¹ poczynione na wyposa¿enie
stra¿nicy w Kaniowie. Odpowiedzi udzieli³ Pe³nomocnik Wójta
ds. Inwestycji Artur Beniowski informuj¹c, ¿e wyposa¿enie
stra¿nicy ju¿ mo¿na by³o zobaczyæ podczas jej otwarcia. S¹ to:
meble, krzes³a, sto³y i wyposa¿enie kuchni dla potrzeb OSP  i
organizacji korzystaj¹cych z sali i zaplecza kuchennego.

Komisje zaopiniowa³y projekt uchwa³y pozytywnie, uchwa³ê
przyjêto jednog³oœnie.

4) Zmiany Uchwa³y Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020.

Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z V sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 24 II 2011 r. Pe³en
protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.

Wyjaœnieñ udzieli³a Skarbnik Gminy Stanis³awa Grzywa,
Komisje zaopiniowa³y projekt uchwa³y pozytywnie, Uchwa³ê
przyjêto jednog³oœnie.

5) Wyra¿enia lub nie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie
funduszu so³eckiego  w bud¿ecie gminy Bestwina na
2012 rok.

Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³ Wójt Gminy Stefan
Wodniak, w dyskusji g³os zabrali tak¿e radny Edward Jonkisz
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek. Komisje
pozytywnie zaopiniowa³y projekt uchwa³y, w sprawie nie wyra-
¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w bu-
d¿ecie gminy na 2012 rok.

W wyniku g³osowania projekt uchwa³y w sprawie: wyra¿e-
nia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w bu-
d¿ecie gminy Bestwina na 2012 rok – zosta³ odrzucony przy
3 g³osach „za”, 11 g³osach „przeciw” i 1 g³osie „wstrzymuj¹-
cym siê”.

W wyniku g³osowania Uchwa³a Nr V/31/2011 w sprawie:
nie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckie-
go w bud¿ecie gminy Bestwina na 2012 rok – zosta³a przyjê-
ta 11 g³osami „za” przy 3 g³osach „przeciw” i 1 g³osie
„wstrzymuj¹cym siê”.

6) Ustalenia op³at za œwiadczenia udzielane przez przed-
szkola, dla których organem prowadz¹cym jest gmina
Bestwina.

Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³ Dyrektor Gminnego
Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i przedszkoli, Arkadiusz Maj. Komisje
pozytywnie zaopiniowa³y projekt uchwa³y, uchwa³ê przyjêto jed-
nog³oœnie.

7) Zamiaru przekszta³cenia Zespo³u Szkolno Przedszkol-
nego w Bestwinie i Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Be-
stwinie w Zespó³ Szkó³ w Bestwinie

8) Zamiaru przekszta³cenia Zespo³u Szkolno Przedszkol-

nego w Bestwince i Gimnazjum w Bestwince w Zespó³
Szkó³ w Bestwince.

Wyjaœnieñ do projektów uchwa³ udzieli³ Wójt Gminy Stefan

Wodniak, WypowiedŸ Wójta uzupe³ni³ Dyrektor GZOSiP Arka-
diusz Maj, informuj¹c, ¿e Rady Pedagogiczne równie¿ pozy-
tywnie ustosunkowa³y siê do proponowanych przekszta³ceñ.

Komisje pozytywnie zaopiniowa³y dwa projekty uchwa³, W
dyskusji nad projektem g³os zabra³ radny Jerzy Stanclik.
Uchwa³y przyjêto jednog³oœnie.

Uchwa³y nr 9), 10), 11), 12) w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci w Kaniowie. Wyjaœnieñ udzieli³a Kierownik Refe-
ratu Gospodarki i Bezpieczeñstwa Alicja Grygierzec. Komisje
zaopiniowa³y wszystkie cztery projekty uchwa³ pozytywnie.
Uchwa³y przyjêto jednog³oœnie.

Aktualnoœci
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13) Ustalenia zakresu dzia³ania Komisji sta³ych Rady Gminy
Bestwina. Komisje pozytywnie zaopiniowa³y projekt uchwa-
³y, uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.

14) Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Be-
stwina oraz komisji sta³ych na 2011 rok. Komisje pozy-
tywnie zaopiniowa³y projekt uchwa³y, uchwa³ê przyjêto
jednog³oœnie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pisma,
które wp³ynê³y do Rady Gminy

W informacjach bie¿¹cych g³os zabra³ Wójt Stefan Wod-
niak informuj¹c, ¿e: 1. W sprawie zakupu drabiny samocho-
dowej dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku – Bia³ej,
ustnie rozmawia³ z Komendantem i nie wyklucza uczestnic-
twa w jej zakupie, je¿eli pojawi siê mo¿liwoœæ bud¿etowa. 2.
Po wielokrotnych staraniach i naciskach ze strony Urzêdu
Gminy Bestwina Rada Powiatu Bielskiego ujê³a w swoim
bud¿ecie na br. usuniêcie osuwiska na ul. Hallera i przezna-
cza na t¹ inwestycjê niespe³na 3 mln. z³. 4. Mog¹ siê zdarzyæ
interwencje mieszkañców w sprawie odciêcia wody i wyja-
œni³, ¿e te odciêcia spowodowane s¹ du¿ymi zaleg³oœciami
w p³atnoœciach za pobran¹ wodê, pomimo wysy³anych upo-
mnieñ przez PK „Kombest”. 5. Zarz¹d Kompanii Wêglowej
pozytywnie odniós³ siê do sprawy przekazania  gminie drogi
technologicznej w ramach szkód górniczych, jako gminie
górniczej, stwarzaj¹c tym samym mo¿liwoœæ po³¹czenia z
Parkiem Techniki Lotniczej. Tym bardziej, ¿e droga ekspre-
sowa S 1 odsuwa siê w czasie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³,
¿e wspólnie z radnym Grzegorzem Ko³odziejczykiem oraz so³-
tysem Markiem Pêkal¹ z³o¿yli na sesji Rady Powiatu Bielskie-
go petycjê mieszkañców Kaniowa i okolic (ponad 700
podpisów) w sprawie remontu ul. Krzywolaków w Kaniowie.
Pan Starosta nie obieca³, ¿e w tym roku droga ta bêdzie wyre-
montowana, ale czeka na decyzjê Rejonowego Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska odnoœnie wyciêcia drzew przy tej ulicy i
byæ mo¿e uda siê w tym roku jedn¹ stronê wyci¹æ i wyrwaæ
korzenie.

Radny Andrzej Wojty³a zaapelowa³ o rozpoczêcie debaty
nad ewentualn¹ zmian¹ formu³y przyznawania nagród za pro-
mocjê gminy Bestwina lub pozostawienia jej w niezmienio-
nym kszta³cie.

W ramach wniosków i zapytañ radnych oraz rad so³eckich
Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ w pierwszej kolejno-
œci wnioski z zebrañ wiejskich (publikowane w poprzednim
numerze „Magazynu Gminnego”) oraz posiedzeñ rad so³ec-
kich.

Wnioski z zebrania Rady So³eckiej w Janowicach w dniu

10 stycznia 2011r.
1. Rozwi¹zaæ problem psów wa³êsaj¹cych siê w okoli-

cach rejonu Janowice Leœniczówka. 2. Przesun¹æ znak sto-
j¹cy przy ulicy Janowickiej ulicy powiatowej na zbiegu ulicy
Borowej, informuj¹cy o dozwolonej prêdkoœci na drodze km/
h w stronê centrum Janowic. 3. Postawiæ znaki ostrzegaw-
cze informuj¹ce o przebiegaj¹cej tamtêdy dzikiej zwierzy-
nie: na ulicy Janowickiej, na ulicy Górskiej, na ulicy
Pisarzowickiej.3. Zabezpieczyæ odp³yw wody z takich miejsc
jak: sklep, stra¿ po¿arna, bar „Kogutek”, restauracja p. Ste-
fanowskiego. 4. Zamontowaæ trzy pokrywy na studzienki na

terenie rekreacyjnym. 5. Uzupe³niæ pokrycie rynnowe na
domku gastronomicznym ( kolanka i spusty). 6. Zlikwido-
waæ dziurê w chodniku obok Domu Nauczyciela. 7. Zlikwi-
dowaæ wyciek wody obok szko³y. 8. Zamontowaæ tablicê
rozdzielcz¹ pr¹du elektrycznego na œcianie budynku baru
„Kogutek” celem lepszego rozprowadzenia pr¹du na tere-
nie rekreacyjnym podczas imprez, aby kable elektryczne nie
by³y k³adzione na ziemi.

Wnioski z Zebrania Rady So³eckiej w Janowicach w dniu 17
lutego 2011 r.

1. Naprawienie przepustu pod ulic¹ Pszczelarsk¹ 2. Re-
mont mostu na ulicy Miodowej na potoku Pasieckim. 3. Zli-
kwidowaæ parkowanie na ulicy Miodowej. 4. Podj¹æ rozmowy
z p. Lejkowskim na ul. Pszczelarskiej, co do wykupu gruntu
pod ofosowanie ulicy Famu³kowej. 5. Mieszkañcy ulicy £¹ko-
wej prosz¹ o podjêcie starañ zmierzaj¹cych do przejêcia
drogi od Lasów Pañstwowych. 6. Proœba o odwodnienie
ulicy £anowej i kamieñ na tê drogê. 7. Proœba o kamieñ na
ulicê Miodow¹ boczn¹. 8. Proœba o rozpoznanie, co bêdzie
z mieszkañcami z ulicy Janowickiej. 9. Proœba o remont
ulicy powiatowej ul. Janowickiej i Szkolnej. 10. Proœba o
rozeznanie, kiedy bêdzie realizowane odwodnienie ulicy
Janowickiej i realizowane wnioski, które by³y zapisane przy
wizji, która odby³a siê 18.08.2010 roku, dotycz¹ce Staro-
stwa Bielskiego. 11. Proœba o zlikwidowanie wyrwy przy uli-
cy Podlesie i obciêcie pobocza od strony rzeki. 12. Proœba o
wys³anie pisma do p. Fo³dów z proœb¹, aby woda z ich po-
sesji nie wylewa³a siê na ulicê Janowick¹, lecz by by³a od-
prowadzona do przyleg³ego rowu. 13. Proœba o wykonanie
tabliczek z numerami do posesji na ulicy Janowickiej. 14.
Proœba o obni¿enie studzienek na chodniku przy ul. Jano-
wickiej od szko³y do starego przedszkola. 15. Proœba o na-
prawienie lub zlikwidowanie barierki przy ulicy Janowickiej
na wysokoœci starego przedszkola. 16. Proœba o remont
drogi ulicy Targanickiej.

Wnioski z Zebrania Rady So³eckiej w Kaniowie w dniu 3
lutego 2011 r.

1. Do³o¿enie wszelkich starañ w sprawie remontu ul. Krzy-
wolaków. 2. Za³atanie pozimowych zniszczeñ nawierzchni as-
faltowych na ulicach, w szczególnoœci na ul. Czechowickiej w
rejonie skrzy¿owania z ul. Ludow¹. 3. Powo³anie komisji w
sprawie przecinki drzew zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu po-
sesjom oraz ruchowi drogowemu.

Ustne wnioski z³o¿yli:

Radny £ukasz Furczyk 1. Poprosi³ pe³nomocnika Wójta
– radnego powiatowego, Artura Beniowskiego o informa-
cjê dot. stanu dróg powiatowych i zamierzeniach powiatu w
tej kwestii w najbli¿szych dwóch latach oraz o wyst¹pienie
do Zarz¹du Dróg Powiatowych z wnioskiem, aby w ramach
okresu gwarancyjnego dokonali remontu dróg ul. Witosa i
ul. Dankowickiej, gdy¿ pojawi³y siê du¿e uszkodzenia tych
dróg. 2. Poprosi³, aby skierowaæ pismo do w³aœciciela pa-
wilonu z zapytaniem, jakie ma zamierzenia wobec tego
obiektu, gdy¿ jako jedyny szpeci ca³e centrum Kaniowa. 3.
Poprosi³ o interwencjê w powiecie o wycinkê spróchnia³e-
go drzewa na ul. Dankowickiej obok p. Wojtuszka. Przypo-
mnia³, ¿e drzewo to oznakowane by³o do wyciêcia ju¿ 2 lata
wstecz, a obecnie zagra¿a bezpieczeñstwu. 4. Zapropono-
wa³, aby do „Magazynu Gminnego” w³o¿yæ wk³adkê z rozk³a-
dem jazdy autobusów.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności



55555

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  m

ar
ze

c 
 N

r  
2/

20
11

Radny Andrzej Wojty³a 1. Zg³osi³ fatalny stan ul. Koœcielnej
(du¿o dziur) oraz ul. Szkolnej (du¿e wybrzuszenie i za³amanie
asfaltu). 2. Poprosi³ o naprawê oznakowania œwietlnego  na
ul. Krakowskiej przy skrzy¿owaniu z ul. Koœcieln¹. 3. Zapyta³,
czy znak na ul. Koœcielnej ograniczaj¹cy prêdkoœæ do 40km/h
jest aktualny, czy te¿ pozosta³ od czasu remontu osuwiska. 4.
Poprosi³ o uzupe³nienie szyby w przystanku obok Piekarni,

Radna Wioleta Gandor 1. W imieniu mieszkañców Bestwinki
korzystaj¹cych z ul. Dankowickiej zaaapelowa³a o rozwa¿enie
mo¿liwoœci namalowania pasów na tej ulicy. Mieszkañcy ar-
gumentuj¹, ¿e podczas mgie³ maj¹ problemy poruszania siê
po jezdni.

Radny Stanis³aw Nycz 1. W imieniu mieszkañców ul. Kor-
czaka prosi³ o zamontowanie chocia¿ jednej lampy,

Radny Jerzy Borutka 1. Przypomnia³ proœbê mieszkañców
Janowic o zamontowanie lustra na wysokoœci pañstwa Niem-
czyk i Wróbel.

Radny Edward Jonkisz 1. Poprosi³ o obciêcie dêbów na ul.
Batalionów Ch³opskich od drogi technologicznej a¿ do ul. Ja-
wiszowickiej 2. Poprosi³ o wyciêcie starych jab³oni na ul. Cze-
chowickiej.

Radny Anatol Faruga poprosi³ o umieszczenie w „Magazy-
nie” diet radnych i zarobków Wójta Gminy .

Radny Grzegorz Ko³odziejczyk 1. Poruszy³ temat œwietlic
œrodowiskowych i stwierdzi³, ¿e jest niesprawiedliwy po-
dzia³ miejsc dla dzieci na organizowane wycieczki. Wnio-
skowa³, aby ka¿da œwietlica œrodowiskowa, o ile wyrazi chêæ,
organizowa³a wyjazdy dzieci na wycieczkê w ramach swoje-
go bud¿etu. Wówczas jest szansa, ¿e na t¹ wycieczkê poje-
dzie ka¿de dziecko ze œwietlicy, a nie tylko parê osób. 2.
Poprosi³, aby wyst¹piæ do PKS w sprawie uzupe³nienia i
zabezpieczenia rozk³adów jazdy autobusów. Obecnie na 8
przystanków tylko na jednym by³ rozk³ad jazdy. 3. Zg³osi³, ¿e
mieszkañcy „Ochmanowca” w Kaniowie zaniepokojeni s¹
stanem wa³ów przeciwpowodziowych na rzece Bia³ce, po-
niewa¿ podczas ostatniej powodzi zosta³y doœæ mocno pod-
myte. Prosi³ wystosowanie pisma do instytucji
odpowiedzialnej za stan wa³ów celem przeprowadzenia wizji
i naprawy tych wa³ów. 3. Zapyta³ radnego Anatola Farugê,
który jest myœliwym, czy jest mo¿liwe, aby bobry niszczy³y
wa³y przeciwpowodziowe. 4. Poprosi³ o rozwa¿enie w miarê
mo¿liwoœci, wykonanie oœwietlenia na ul. Kóski - odcinek
ok.600m – 6,7lamp.

Radna Maria Maroszek 1. Prosi³a o zmianê nazwy przy-
stanku na ul. Witosa w Bestwinie w pobli¿u jej miejsca za-
mieszkania. Przystanek ten nazywa siê „Bestwina
Spó³dzielnia”,

Radny Anatol Faruga 1. Odpowiadaj¹c na zapytanie w spra-
wie bobrów, poinformowa³ , ¿e szeœæ sztuk bobrów zosta³o
przywiezionych na zaporê w Gocza³kowicach celem wzboga-
cenia fauny. Bobry te siê rozmno¿y³y i przemieszczaj¹ siê dalej
w stronê Bielska, Oœwiêcimia i zajmuj¹ nowe tereny. St¹d
mieszkañcy Kaniowa maj¹ racjê, ¿e bobry s¹ w Kaniowie i
kopi¹ tunele niszcz¹c wa³y przeciwpowodziowe. Zaznaczy³ jed-

nak, ¿e bobry s¹ pod ochron¹ i jedynie przez wspólne wyst¹-
pienie z okolicznymi miejscowoœciami poprzez Okrêgow¹
Radê £owieck¹ do Wojewody i Ochrony Œrodowiska, mo¿na
staraæ siê o uzyskanie zgody na od³ów bobrów i ich przesie-
dlenie.

Radny Jan Stanclik 1. Zwracaj¹c siê do Wójta i Pe³nomoc-
nika Wójta przypomnia³, ¿e do remontu ul. Janowickiej w Ja-
nowicach gmina do³o¿y³a 500 tys. z³,. Teraz mieszkañcy skar¿¹
siê, ¿e droga ta jest niszczona przez ciê¿kie samochody (tzw.
wanny). Przypomnia³, ¿e droga ta jest wykonana na s³abym
podk³adzie, bo pocz¹tkowo mia³a byæ wykonana za 2,5mln z³.,
a wykonana zosta³a za 1,2 mln z³. Gruboœæ warstwy mia³a byæ
na 20cm, wykonana zosta³a na 10cm. Prosi³, aby Zarz¹d Dróg
Powiatowych dokona³ na wiosnê wizji tej drogi, bo w przeciw-
nym razie droga ulegnie zniszczeniu i Janowice zostan¹ bez
przejazdu. Podkreœli³, ¿e droga w stronê koœcio³a ju¿ siê roz-
sypa³a.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek 1. Poinformo-
wa³, ¿e uczestniczy³ w sesji Rady Powiatu i by³ œwiadkiem, jak
radny Artur Beniowski ju¿ interweniowa³ w tej sprawie.

Radny Grzegorz Gawêda 1. Zg³osi³ suche drzewo na ul.
Rzecznej w Bestwince na wysokoœci nr 33. 2. Poinformowa³,
¿e wystêpowa³ wspólnie z radn¹ Wiolet¹ Gandor o sygnaliza-
cjê œwietln¹ na przejeŸdzie na ul. Œw. Floriana. 3. Wnioskowa³
o remont bardzo zniszczonej ul. Œw. Floriana, stwierdzaj¹c, ¿e
brak ju¿ asfaltu na tej drodze. 4. W imieniu mieszkañców ul.
Wiœniowej w Bestwince, prosi³ o zamontowanie jednej lampy.
5. Prosi³ o utwardzenie koñcówki ul. Gandora i ul Starowiej-
skiej. 6. Zasygnalizowa³, ¿e most na ul. Dankowickiej po re-
moncie jest w gorszym stanie ni¿ przed remontem. 7. Prosi³
Prezesa Kombestu o wykaz osób, którym bêdzie odciête do-
starczanie wody z uwagi na nie p³acenie za jej pobór.

Radny Mateusz Grygierzec 1. Podziêkowa³ za raport jako-
œci wody w „Magazynie Gminnym” i prosi³ o kolejne takie ra-
porty w kolejnych numerach.

Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek 1. Nawi¹za³ do wypo-
wiedzi radnego Andrzeja Wojty³y w sprawie nagród Rady
Gminy Bestwina w ramach promocji gminy. Stwierdzi³, ¿e by³a
to dobra forma wyró¿niania mieszkañców gminy, którzy w ja-
kimœ stopniu przyczyniali siê do promocji gminy. W zwi¹zku z
powy¿szym popar³ stanowisko radnego Andrzeja Wojty³y, aby
podtrzymaæ i nadal kontynuowaæ tradycjê spotkañ z miesz-
kañcami tymi najbardziej promuj¹cymi gminê. Stwierdzi³, ¿e
je¿eli w tym trudnym okresie inwestycji brak œrodków w bu-
d¿ecie gminy na nagrody, to mo¿e wystarczy³yby dyplomy lub
statuetki wrêczane np. na spotkaniu podsumowuj¹cym dany
rok, aby tym osobom podziêkowaæ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ tak¿e
pismo od Pe³nomocnika Wójta - Artura Beniowskiego, adre-
sowane równie¿ do rad so³eckich informuj¹ce, ¿e najpilniej-
sze  zadania, konieczne do wykonania bêd¹ realizowane po
poprawie warunków atmosferycznych i w miarê posiadanych
œrodków finansowych. Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapy-
tania zg³oszone podczas sesji, udzielali Wójt Stefan Wodniak
oraz Pe³nomocnik Wójta ds. inwestycji Artur Beniowski.

Protokó³ opracowa³a insp. Irena Gl¹dys,
skrót i redakcja – S³awomir Lewczak
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Wykonanie zadania o wartoœci 1 055 759, 28 z³. by³o mo¿li-
we m.in dziêki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”, na
ten cel pozyskano 450 655 z³. Prac remontowych podjê³a siê
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe Henryk Jurczak.
Œrodki na wyposa¿enie sali przekaza³a Spó³ka do Zagospo-
darowania Wspólnot Pastwiskowych. Ponadto podziêkowa-
nia za wsparcie i wspó³pracê nale¿¹ siê Urzêdowi
Marsza³kowskiemu województwa œl¹skiego. Remont mia³
charakter kompleksowy – wymieniono posadzki, tynki, poma-
lowano pomieszczenia, wymieniono stolarkê okienn¹ i
drzwiow¹, dokonano termomodernizacji budynku wraz z wy-
konaniem kot³owni gazowej oraz wykonano now¹ instalacjê
wodno – kanalizacyjn¹, gazow¹, centralnego ogrzewania, elek-
tryczn¹, a tak¿e wentylacjê i klimatyzacjê.

Nietrudno siê domyœliæ, ¿e oddawany budynek bêdzie s³u-
¿y³ – zgodnie z tytu³em projektu – mieszkañcom ca³ego so-
³ectwa. Priorytet ma u¿ytkowanie bojowe, ale integracja bêdzie
siê pog³êbiaæ poprzez udostêpniania pomieszczeñ organi-
zacjom spo³ecznym, szkole, odbiorcom indywidualnym. Sala
umo¿liwi organizowanie wesel, balów i ró¿norakich zebrañ,
zreszt¹ mo¿na by³o poznaæ jej walory ju¿ podczas grudnio-
wych jase³ek.

Strażnica, na jakąStrażnica, na jakąStrażnica, na jakąStrażnica, na jakąStrażnica, na jaką
czekaliśmyczekaliśmyczekaliśmyczekaliśmyczekaliśmy

Spe³ni³o siê kolejne marzenie spo³eczeñstwa Kaniowa i cz³onków tutejszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Po remoncie szko³y, przedszkola, Domu Gromadzkiego i zbudowaniu oczyszczalni œcieków nadszed³ czas
na gruntowne odnowienie Domu Stra¿aka. 22 lutego oficjalnie otwarto obiekt, co zakoñczy³o realizacjê
zadania pod nazw¹ „O¿ywienie spo³eczno – kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kaniowie”.

Uroczyste otwarcie w dniu 22 lutego zgromadzi³o przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych, po¿arniczych oraz przed-
stawicieli ró¿nych instytucji. G³ównego inwestora – gminê
Bestwina reprezentowa³ Wójt Stefan Wodniak, a wraz z nim
jego zastêpca Stanis³aw Wojtczak, pe³nomocnik Artur Beniow-
ski, skarbnik Stanis³awa Grzywa. Z cz³onków Rady Gminy
przybyli jej przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek, radni Jerzy Borut-
ka, £ukasz Furczyk, Grzegorz Gawêda, Edward Jonkisz, Be-
nedykt Kohut, Grzegorz Ko³odziejczyk, Maria Maroszek, Jerzy
Stanclik, Jan Stanclik.

W imieniu w³adz i spo³eczeñstwa gminy, prowadz¹cy uro-
czystoœæ dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ powita³ obecnych:
cz³onka Zarz¹du Województwa Œl¹skiego Aleksandrê Ba-
nasiak, radnego Sejmiku Województwa Œl¹skiego i cz³on-
ka zarz¹du wojewódzkiego OSP Mariana Ormañca, Starostê
Bielskiego Andrzeja P³onkê, Wiceprezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach Miros³awa Szemlê, wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu Bielskiego Bogus³awa Stolarczyka, radnego Rady
Powiatu Józefa Maziarza, prezesa PUH Henryka Jurczaka,
so³tysa Kaniowa Marka Pêkalê, dyrektor Szko³y Podstawo-
wej Barbarê Konarsk¹ – Wêgrzyn, prezesa Spó³ki Pastwi-
skowej Mariana Górê, prezesa Kombestu Wac³awa
Waliczka.

Ze strony Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, w Kaniowie goœci³
Zastêpca Komendanta Miejskiego PSP Krzysztof Grygiel.
Wœród stra¿aków z OSP przybyli: Prezes Zarz¹du Powiatowe-
go Zwi¹zku OSP RP w Bielsku - Bia³ej - Jan Cholewa, Prezes
Zarz¹du Gminnego Zw. OSP RP w Bestwinie a zarazem pre-
zes OSP Kaniów W³adys³aw Kóska, Komendant Gminny OSP
Grzegorz Owczarz, Prezesi OSP z terenu gminy – Jan Ozimina,
Józef Distel i Jerzy Kud³a.

Poœwiêcenia obiektu dokona³ proboszcz parafii Niepo-
kalanego Serca NMP w Kaniowie ks. Janusz Tomaszek.
Nastêpnie akt przekazania stra¿nicy w rêce OSP wrêczy³
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak na rêce Prezesa
OSP Kaniów W³adys³awa Kóski. Wójt wrêczy³ równie¿ list
gratulacyjny na rêce pana Henryka Jurczaka. W dalszej
kolejnoœci nast¹pi³y przemówienia w³adz samorz¹dowych
i stra¿aków.

Ten niezwyk³y dzieñ uœwietni³a swoim wystêpem Orkie-
stra Dêta Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie kierowa-
na przez Stanis³awa Hamerlaka. W programie przewidziano
równie¿ zwiedzanie stra¿nicy, w tym czêœci bojowej.

S³awomir Lewczak

Wójt Stefan Wodniak symbolicznie przekazuje obiekt prezesowi OSP

Kaniów
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Walne zebrania OSPWalne zebrania OSPWalne zebrania OSPWalne zebrania OSPWalne zebrania OSP
Bestwinka, Janowice, Kaniów, BestwinaBestwinka, Janowice, Kaniów, BestwinaBestwinka, Janowice, Kaniów, BestwinaBestwinka, Janowice, Kaniów, BestwinaBestwinka, Janowice, Kaniów, Bestwina

Na ka¿dym z tych zebrañ, oprócz sprawozdañ prezesów,
podsumowania roku dokonywa³ tak¿e komendant gminny OSP,
Grzegorz Owczarz. Stwierdzi³ on, i¿ rok 2010, podobnie jak
poprzedni by³ bardzo trudny ze wzglêdu na sytuacjê powo-
dziow¹. Jednak¿e jednostki OSP wyci¹gnê³y wiele wniosków
z nawa³nicy w roku 2009 i nauczone doœwiadczeniem dzia³a³y
o wiele wydajniej. Podnoszeniu sprawnoœci s³u¿¹ organizo-
wane æwiczenia i szkolenia, komendant stara siê by stra¿acy
mogli sprawdzaæ swoje mo¿liwoœci w specjalistycznej komo-
rze dymowej w Bielsku-Bia³ej.

Je¿eli chodzi o wyjazdy, mo¿na podaæ wy³¹cznie liczbê tych
zaewidencjonowanych, gdy¿ podczas powodzi, z uwagi na
wieloœæ zdarzeñ nie jest mo¿liwe œcis³e podanie liczby inter-
wencji. Zatem w Bestwinie zanotowano ich 45, w Bestwince
30, w Janowicach 30, w Kaniowie 45.

Godna docenienia jest dzia³alnoœæ d³ugoletnich cz³onków
stra¿y, szczególnie tych, którzy otrzymali cz³onkostwo honoro-
we i odznaczenia sta¿owe. Nie nale¿y jednak zapominaæ o
m³odzie¿y bior¹cej udzia³ w zawodach po¿arniczych i konkur-
sach wiedzy. Stra¿acy ponadto obs³uguj¹ uroczystoœci gmin-
ne, prowadz¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹, pojawiaj¹ siê w

W minionym okresie odbywa³y siê walne zebrania Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy Bestwina. W Be-
stwince stra¿acy spotkali siê 19 lutego, w Janowicach 20 lutego, w Kaniowie 27 lutego, natomiast w Bestwinie
– 6 marca. Zebrania te by³y wa¿ne ze wzglêdu na up³ywaj¹ce kadencje zarz¹du Stra¿y i koniecznoœæ wyboru
nowych w³adz. Ponadto nale¿a³o zdaæ sprawozdanie z dzia³alnoœci oraz finansowe i przedstawiæ plany na rok
przysz³y. Stra¿acy zaprosili do siebie w³adze samorz¹dowe, z Wójtem Stefanem Wodniakiem na czele, a tak¿e
jego zastêpcê Stanis³awa Wojtczaka, pe³nomocnika Artura Beniowskiego, skarbnik Stanis³awê Grzywê oraz
radnych powiatowych i gminnych. W zale¿noœci od so³ectwa zapraszano oficerów z PSP w Bielsku – Bia³ej –
bryg. Krzysztofa Grygla, bryg. Grzegorz Piestraka, m³. bryg. Zbigniewa Mizerê, st. kpt. Rados³awa Radkow-
skiego oraz dowódców OSP – prezesa Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Bielsku Bia³ej Jana Cholewê
i by³ego Cz³onka Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP Józefa K³odê. Ponadto w Bestwinie i Janowicach goœci³
wiceprezes WFOŒiGW w Katowicach Miros³aw Szemla. Stra¿aków zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ ho-
norowy obywatel gminy Bestwina i honorowy cz³onek OSP Bestwina dr n. med. Franciszek Maga, dyrektorzy
szkó³, ksiê¿a, cz³onkinie KGW, przedstawiciele Kó³ Emerytów i Rencistów i innych organizacji.

szko³ach, w bibliotekach, wspó³pracuj¹ z Ko³ami Gospodyñ
Wiejskich oraz innymi organizacjami. Brali udzia³ w „Drzwiach
Otwartych” stra¿nicy, rywalizowali w turnieju pi³ki no¿nej o pu-
char komendanta gminnego.

Stra¿ stale rozbudowuje zaplecze infrastrukturalne i sprzê-
towe, oddano do u¿ytku wyremontowany Dom Stra¿aka w Ka-
niowie, nowym œrednim samochodem bojowym mo¿e siê
pochwaliæ OSP Bestwina, zaœ lekkim – OSP Janowice. W dal-
szym ci¹gu czynione s¹ starania o zakup kolejnych pojazdów
i oprzyrz¹dowania.

Podczas zebrañ ukonstytuowa³y siê nowe Zarz¹dy Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych. Oto sk³ady osobowe po wyborach:

Bestwinka: Prezes – Józef Distel, wiceprezes i naczelnik –
Grzegorz Gawêda, zastêpca naczelnika – Janusz Markiel, se-
kretarz – Teresa Paluch – Ryœ, skarbnik – Pawe³ Ryœ, gospo-
darze – Czes³awa i Edward Bieroñscy, cz³onkowie zarz¹du –
Krzysztof Zelek, Maciej Wawro, Tomasz Bieroñski, S³awomir
Bezeg³ów, komisja rewizyjna: Józef Œlosarczyk (przewodnicz¹-
cy), Eligiusz Cofa³a (sekretarz), Tadeusz Maga (cz³onek).

Janowice: Prezes – Jerzy Kud³a, naczelnik – Krzysztof Wró-
bel, zastêpca naczelnika – Zbigniew We³niak, sekretarz – Zyg-
munt £ukoœ, skarbnik – Herbert Szeliga, gospodarz – Piotr
Gajda, opiekun MDP – Stanis³aw Nycz, cz³onkowie zarz¹du –
Zbigniew Borutka, Kazimierz Norymberczyk, komisja rewizyj-
na: Andrzej Nycz (Przewodnicz¹cy), Leszek Grzybowski, An-
drzej Grygierzec (cz³onkowie).

Kaniów: Prezes – Grzegorz Owczarz, wiceprezes – Jacek
Gruszka, naczelnik – Andrzej Janeczko, zastêpca naczelnika –
Jaros³aw Bieroñski, skarbnik – Ma³gorzata Bieroñska, cz³on-
kowie zarz¹du – Stanis³aw Olejak, Maciej Strach, Wojciech
Kubies, Andrzej Sat³awa, komisja rewizyjna: Józef Faruga
(przewodnicz¹cy), Barbara Faruga (sekretarz), Waldemar Do-
robisz (cz³onek).

Walne zebranie OSP Bestwinka
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Bestwina: Prezes – Mar-
celi Kraus, wiceprezes i
naczelnik – Adrian Pala, za-
stêpca naczelnika – Krzysz-
tof K³oda, sekretarz – Kinga
Krawiec, skarbnik - Marta
Gandor, gospodarz – Jan
Rybski, cz³onkowie zarz¹du
– Franciszek Lindert, Micha³
Marcinek, Mariusz Pucha³a,
komisja rewizyjna – Jan
Ozimina (przewodnicz¹cy),
Jan Wróbel (sekretarz), Ma-
teusz Kubik (cz³onek).

W Bestwince godnoœæ
cz³onka honorowego OSP
nadano druhowi Tadeuszo-
wi Kêdziorowi, natomiast w

Kaniowie druhowi Janowi Janeczko.
Odznaczenia sta¿owe za wys³ugê lat w Kaniowie otrzymali

druhowie: Jan Janeczko, Jan Sikora oraz Jacek Gruszka.
W Bestwinie odznaczenia sta¿owe otrzymali: W³adys³awa

Ha³as, Stanis³aw Œlosarczyk, Marek Wala, Marek Zarzyka, S³a-
womir Owczarz, Ma³gorzata K³oda, Krystyna Wróbel, Jadwiga
Wilczek, Jacek Grzyk, Krzysztof Adamski, Barbara Rybska, Kin-
ga Krawiec, Adrian Pala, Agnieszka Kubik, Katarzyna Pucha³a,
Wojciech Sobik, £ukasz Pasierbek.

Warto z³o¿yæ wyrazy uznania i podziêkowania dla druha W³a-
dys³awa Kóski, który przez 34 lata by³ prezesem OSP w Kanio-
wie. Równoczeœnie ¿yczenia z okazji objêcia tej
odpowiedzialnej funkcji przekazujemy druhowi Grzegorzowi

Owczarzowi. Specjalne gratulacje nale¿¹ siê tak¿e odchodz¹-
cemu z funkcji prezesa OSP Bestwina druhowi Janowi Ozimi-
nie i jego nastêpcy Marcelemu Krausowi. OSP w Janowicach
dziêkuje tak¿e gospodarzowi sali Eugeniuszowi Handzlik za
opiekê nad salami, ustêpuj¹cemu naczelnikowi Zdzis³awowi
Kubikowi, oraz za wieloletnia pracê Zbigniewowi Maga i Flo-
rianowi ¯o³neczko.

Zarz¹dy serdecznie dziêkuj¹ w³adzom gminy, Ko³om Gospo-
dyñ Wiejskich, wszystkim darczyñcom, dobrodziejom, a w
szczególnoœci druhom stra¿akom za wzorowe wype³nianie
swoich obowi¹zków i udzia³ w pracach spo³ecznych. Pamiê-
ci¹ Stra¿ ogarnia druhów zmar³ych w roku ubieg³ym.

Opracowanie: S³awomir Lewczak we wspó³pracy
z Zarz¹dami OSP

Wœród nagrodzonych jednostek by³a
tak¿e jednostka OSP z Kaniowa. Druho-
wie oprócz pami¹tkowego dyplomu otrzy-
mali nagrodê finansow¹. Nagroda
zosta³a przekazana na rêce komendanta
gminnego OPS Grzegorza Owczarza. W
uroczystoœci bra³ udzia³ równie¿ naczel-
nik OSP Bestwinka Grzegorz Gawêda.

Wrêczenia nagród dokonywali min.
Prezes Zarz¹du WFOŒiGW Gabriela
Lenartowicz oraz Prezes Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP Zbi-
gniew Meres. Obecni byli równie¿
wiceprezes WFOŒ-u Miros³aw Szemla,
wicemarsza³ek Województwa Aleksan-
dra Gajewska - Przydryga, wójtowie i
burmistrzowie gmin województwa Œl¹-
skiego. Gminê Bestwina reprezentowa³
Pe³nomocnik Wójta, radny Powiatu Biel-
skiego Artur Beniowski.

Strażacy z Kaniowa nagrodzeniStrażacy z Kaniowa nagrodzeniStrażacy z Kaniowa nagrodzeniStrażacy z Kaniowa nagrodzeniStrażacy z Kaniowa nagrodzeni

Stra¿acy oraz Pe³nomocnik Wójta A. Beniowski ze zdobyt¹ nagrod¹

7 marca w Jednostce Ratowniczo – Gaœniczej PSP w Katowicach Szopienicach odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród przyznanych w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Konkurs kierowany by³ do jednostek OSP województwa œl¹skiego, a jego celem by³a
ocena organizacji pod wzglêdem dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska ze szczególnym uwzglêdnieniem
powodzi w 2010 roku.

W³adys³aw Kóska - 34 lata na

stanowisku prezesa OSP Kaniów

Puchar z r¹k dh Józefa K³ody odbiera odchodz¹cy prezes OSP

Bestwina Jan Ozimina

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Pod czujnym okiem prezesów i naczelników gminnych jed-
nostek OSP odby³y siê 5 marca w Domu Stra¿aka w Bestwinie
eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”, którego organizato-
rem jest Zarz¹d G³ówny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
Przewodnicz¹cym Komisji by³ W³adys³aw Kóska, sekretarzem
Józef Distel, cz³onkami Grzegorz Gawêda i Grzegorz Owczarz.

W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ Eryk Wójcicki z
SP Bestwina, drugie miejsce zaj¹³ Micha³ Kraus z SP Bestwin-
ka, trzecie Jakub Pawe³ko – SP Bestwinka.

Wœród gimnazjalistów najlepszy wynik osi¹gn¹³ Mateusz Zarzy-
ka – GP Bestwina, drugie miejsce zajê³a Karolina Furczyk – GP
Bestwinka, trzecie Grzegorz Chromik z Janowic (GP Bestwina).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie nagrody ksi¹¿kowe dla lau-
reatów ufundowa³ druh Eugeniusz Ochman. Niestety, nie by³o
mu dane wrêczyæ tych nagród osobiœcie, poniewa¿ zmar³ 17
lutego i zosta³ pochowany na cmentarzu w Janowicach.

Turniej Wiedzy PożarniczejTurniej Wiedzy PożarniczejTurniej Wiedzy PożarniczejTurniej Wiedzy PożarniczejTurniej Wiedzy Pożarniczej
– eliminacje gminne– eliminacje gminne– eliminacje gminne– eliminacje gminne– eliminacje gminne

Eryk Wójcicki i Mateusz Zarzyka wezm¹ udzia³ w elimina-
cjach powiatowych, które odbêd¹ siê 26 marca.

Jerzy Zu¿a³ek

Wrêczenie nagród zwyciêzcom turnieju

Druh Eugeniusz Ochman
urodzi³ siê 24 marca 1933
roku w Janowicach. W roku
1944 rozpocz¹³ naukê w szko-
le dla dzieci polskich w Jano-
wicach, a po jej ukoñczeniu
kontynuowa³ edukacjê w Li-
ceum Mechanicznym w Biel-
sku-Bia³ej.

Po ukoñczeniu szko³y œred-
niej rozpocz¹³ pracê zawodow¹
w Fabryce Sprzêtu Elektrotech-
nicznego „Kontakt” w Czecho-
wicach – Dziedzicach, w której
przepracowa³ 40 lat.

W roku 1951 wst¹pi³ w sze-
regi Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Janowicach.

Po odbyciu przeszkolenia po¿arniczego wst¹pi³ równie¿ do
Zak³adowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej „Kontakt” w Czecho-
wicach – Dziedzicach, której by³ czynnym cz³onkiem przez ca³y
okres pracy zawodowej.

Pracuj¹c zawodowo, czynnie w³¹cza³ siê w dzia³alnoœæ
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowicach. Jego zaanga¿o-
wanie, zdolnoœci organizatorskie i dowódcze spowodowa³y,
¿e w roku 1966 zosta³ wybrany na stanowisko naczelnika jed-
nostki, któr¹ to funkcjê sprawowa³ do 1983 roku. Nastêpnie
od roku 1983 do roku 2000 pe³ni³ funkcjê prezesa OSP w
Janowicach.

W 1973 roku z jego inicjatywy rozpoczêto przebudowê starej
remizy stra¿ackiej, któr¹ dziêki spo³ecznoœci lokalnej i ogrom-
nemu zaanga¿owaniu druhów stra¿aków przekazano do u¿yt-
kowania w 1977 roku.

Ca³y okres pe³nienia przez druha Eugeniusza funkcji na-
czelnika, a nastêpnie prezesa jednostki zapisa³ siê w jej hi-

WspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienie
storii przedsiêwziêciami s³u¿¹cymi poprawie i moderniza-
cji stra¿nicy oraz wyposa¿eniu w coraz to nowoczeœniejszy
sprzêt ratowniczy.

W 1986 roku powo³any zosta³ na stanowisko Komen-
danta Gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy Be-
stwina. Funkcjê tê sprawowa³ do roku 2006.

Równoczeœnie w latach 2000 – 2005 pe³ni³ funkcjê cz³on-
ka Prezydium Zarz¹du Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w Bielsku – Bia³ej.

Przez ca³y okres swojej spo³ecznej dzia³alnoœci nie szczê-
dzi³ si³, poœwiêcaj¹c siê szlachetnej idei, jak¹ jest bezinte-
resownoœæ, niesienie pomocy oraz dzia³anie dla dobra
drugiego cz³owieka.

Za swoj¹ wieloletni¹ s³u¿bê druh Eugeniusz uhonoro-
wany zosta³: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Znakiem Zwi¹zku,
Z³otym Medalem Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.

W dniu 17 lutego druh Eugeniusz odszed³ z naszych sze-
regów na wieczn¹ s³u¿bê œw. Floriana.

Niech spoczywa w pokoju.

œp. dh Eugeniusz Ochman

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Petycja w sprawiePetycja w sprawiePetycja w sprawiePetycja w sprawiePetycja w sprawie
ul. Krzywolaków złożonaul. Krzywolaków złożonaul. Krzywolaków złożonaul. Krzywolaków złożonaul. Krzywolaków złożona

24 lutego odby³a siê V sesja Rady
Powiatu Bielskiego. Na sesjê Rady Po-
wiatu przybyli równie¿ przedstawiciele
samorz¹du gminy Bestwina na czele z
przewodnicz¹cym Rady Gminy Jerzym
Zu¿a³kiem, który przedstawi³ petycjê

mieszkañców w sprawie pilnego remon-
tu, odwodnienia i wycinki drzew na dro-
dze powiatowej – ulicy Krzywolaków w
Kaniowie. Wraz z nim w sesji uczestni-
czyli: radny Grzegorz Ko³odziejczyk i so³-
tys Marek Pêkala. Wraz z petycj¹ na rêce

przewodnicz¹cego Rady Powiatu Roma-
na Migda³a z³o¿ono listy z 737 podpisa-
mi. W sprawie dróg i transportu
drogowego interpelowa³ równie¿ radny
Artur Beniowski.

Jerzy Zu¿a³ek

Koñcem lutego na ul. Hallera odby³a
siê wizja w sprawie likwidacji osuwiska,
które ju¿ od wielu lat zagra¿a bezpieczeñ-
stwu zarówno dla pojazdów jak i dla pie-
szych u¿ytkowników tej drogi. W
spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bielsku –
Bia³ej Wies³aw Kubiœ i Franciszek Po-

Co z osuwiskiem przy ul. Hallera?Co z osuwiskiem przy ul. Hallera?Co z osuwiskiem przy ul. Hallera?Co z osuwiskiem przy ul. Hallera?Co z osuwiskiem przy ul. Hallera?

ZBIÓRKA ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Odbêdzie siê w dniach 7 i 8 kwietnia

7 IV – Bestwina, Janowice

8 IV – Bestwinka, Kaniów

      ZBADAJ SWOJE PIERSI!!!
NZOZ MAMMO-MED

CENTRUM DIAGNOSTYKI I US£UG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZP£ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

MAMMOBUS PRZYJE¯D¯A DO CIEBIE!!!

W DNIACH 29 – 31. 03. 2011 ROKU W MIEJSCOWOŒCI BESTWINA
MAMMOBUS BÊDZIE USTAWIONY PRZY CENTRUM KULTURY,

UL. KRAKOWSKA 123

REJESTRACJA TELEFONICZNA
POD NR 58 325 76 02, 58 325 76 05

Bezp³atnymi badaniami mammograficznymi objête s¹ Panie od 50 do 69 roku ¿ycia,
które nie mia³y wykonywanych badañ w ci¹gu ostatnich 2 lat.

PRZYJDZ. ZRÓB TO DLA SIEBIE!!!

lok. Urz¹d Gminy reprezentowa³ Pe³no-
mocnik wójta, radny powiatowy Artur Be-
niowski oraz so³tys Bestwiny Maria
Maroszek. Obecny by³ równie¿ w³aœciciel
stawu i domu w bezpoœrednim s¹siedz-
twie osuwiska.

Z informacji przekazanych przez Dyrek-
tora ZDP wynika, ¿e po zatwierdzeniu

œrodków na to zadanie przez Radê Po-
wiatu, co mia³o ju¿ miejsce na poprzed-
niej sesji, Zarz¹d przyst¹pi do procedury
przetargowej i po wy³onieniu wykonaw-
cy do realizacji tego zadania. Szacunko-
wy koszt naprawy osuwiska, zgodnie z
kosztorysem, to kwota ponad 2,8 mln.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Walne zebranie delegatów GminnejWalne zebranie delegatów GminnejWalne zebranie delegatów GminnejWalne zebranie delegatów GminnejWalne zebranie delegatów Gminnej
Spółki Wodnej MelioracyjnejSpółki Wodnej MelioracyjnejSpółki Wodnej MelioracyjnejSpółki Wodnej MelioracyjnejSpółki Wodnej Melioracyjnej

Trzeciego lutego 2011 r. w budynku CKSiR odby³o siê walne
zebranie sprawozdawcze delegatów Spó³ki Wodnej Meliora-
cyjnej w Bestwinie. Prezes Spó³ki Kazimierz Firganek przywi-
ta³ obecnych na tym¿e zebraniu Wójta Stefana Wodniaka,
Pe³nomocnika Wójta Artura Beniowskiego, Wandê Dziubek –
przedstawicielkê Starostwa Powiatowego, Annê Bzik – Przed-
stawicielkê Œl¹skiego Zak³adu Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
oraz Henryka Adamus z Przedsiêbiorstwa „Aqua”. Na prze-
wodnicz¹cego wybrano Jerzego Stasickiego, sekretarzem zo-
sta³ Eugeniusz Furczyk, w Komisji Uchwa³ i Wniosków znaleŸli
siê Maria Œlosarczyk, Edward Kubik oraz Eugeniusz Kozak.

W dalszej kolejnoœci przyjêto protokó³ z poprzedniego ze-
brania, a sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki z³o¿y³
prezes, Kazimierz Firganek. W sprawozdaniu znalaz³y siê po-
dziêkowania dla Wójta, pracowników Urzêdu Gminy, Staro-
stwa Powiatowego oraz ŒZMiUW za wszelk¹ okazan¹ pomoc.
Stwierdzi³ ponadto, ¿e ze wzglêdu na szkody powodziowe, rok
2010 by³ rokiem trudnym. By³ tak¿e szczególny pod wzglêdem
uzyskanych dochodów (prawie 447 tys. z³.) oraz zysku z prac
zleconych i przetargów – 14 397 z³. po odliczeniu dofinanso-
wania prac statutowych w wys. 34 tys. z³.

Kolejne raporty to odczytane przez p. Mariê Œlosarczyk spra-
wozdanie z dzia³alnoœci Komisji Rewizyjnej  i sprawozdanie
finansowe, które odczyta³ Marian Firganek.  Przedstawi³ w nim
m.in dane liczbowe: wykonano 13 243 mb konserwacji ro-
wów o wartoœci 57 505 z³, wykonano 377 napraw drenarskich
za 57 479 z³. Razem roboty statutowe poch³onê³y 114 955 z³.
Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zosta³y wyko-
nane w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez za-
strze¿eñ.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2010 ksiêgowa J. Ku-
der poinformowa³a, ¿e dochody uzyskane w 2010 r. wynosz¹
446 826, 72 z³, koszty materia³ów, p³ace i inne: 432 428, 90 z³.,
a zysk za 2010 r. zamyka siê w kwocie 14 397, 82 z³.

Wszystkie sprawozdania jednog³oœnie przyjêto i udzielono
Zarz¹dowi Spó³ki absolutorium.

Propozycja planu prac statutowych zosta³a przedstawiona
przez Kierownika GSWM Mariana Firganka. Przed³o¿ony plan
obejmuje naprawê i konserwacjê rowów w poszczególnych
so³ectwach.

Wed³ug s³ów Prezesa potrzeby w konserwacji rowów s¹
jednak trzykrotnie wiêksze.

W planowanym bud¿ecie na rok 2011 przychody zawieraj¹
siê w kwocie 264 384 z³., zaœ dochody w kwocie 113 060 z³.
Oprócz tego planu Ksiêgowa przedstawi³a równie¿ projekt Za-
rz¹du dotycz¹cy podniesienia sk³adki melioracyjnej w 2011 r.
o 10% w rozbiciu na op³atê za 1 ha stawów, gruntów ornych
oraz dzia³ek.

W dyskusji zabrali g³os zaproszeni goœcie oraz obecni na
zebraniu delegaci, pe³ny zapis z³o¿onych wniosków i zapytañ
znajduje siê w protokole z zebrania dostêpnym w siedzibie
GSWM.

Opracowanie i skrót protoko³u: S³awomir Lewczak,

podziêkowania dla GSWM za udostêpnienie tekstu.

Maj¹c na uwadze maksymalne u³atwienie podatnikom spe³nienie obowi¹zku rozliczenia siê z podat-

ku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok, Urz¹d Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach

jak co roku organizuje punkt obs³ugi podatników w Urzêdzie Gminy w Bestwinie.

Punkt bêdzie czynny :
30.03.2011 r. (œroda) w godzinach 8.00 - 14.00

27.04.2011 r. (œroda) w godzinach 8.00 - 14.00

Złóż PIT w Urzędzie GminyZłóż PIT w Urzędzie GminyZłóż PIT w Urzędzie GminyZłóż PIT w Urzędzie GminyZłóż PIT w Urzędzie Gminy

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Cele, zadania i funkcje œwietlic œrodowiskowych
Do g³ównych celów dzia³añ œwietlic œrodowiskowych zali-

czyæ mo¿na:
- wspó³udzia³ w procesie wychowania wraz z rodzin¹ i szko³¹,
- pomoc w nauce,
- zapewnienie jednego posi³ku,
- organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajêæ spor-

towo –  rekreacyjnych,
- dzia³ania maj¹ce na celu rozwój zainteresowañ dzieci i

m³odzie¿y,
- wsparcie psychologiczne i materialne podopiecznych oraz

ich rodzin.

Podstawowym celem dzia³ania œwietlicy œrodowiskowej jest
stworzenie dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo miej-
sca bezpiecznego i aktywnego spêdzania wolnego czasu oraz
doraŸna pomoc w rozwi¹zywaniu podstawowych trudnoœci
funkcjonowania   spo³ecznego, szkolnego, osobistego i emo-
cjonalnego. W tym celu przewiduje siê prowadzenie dwoja-
kiego rodzaju zadañ.

Pierwsze to organizowanie czasu popo³udniowego w tygo-
dniu w postaci: zajêæ sportowych, gier zespo³owych, kó³ek za-
interesowañ, tu zw³aszcza ciesz¹cych siê du¿ym
zainteresowaniem zajêæ plastycznych, wspólnych wycieczek,
spotkañ z ciekawymi ludŸmi, ale tak¿e douczania i ró¿nego
rodzaju korepetycji.

Druga grupa zadañ to praca psychologiczna z dzieæmi w
postaci zajêæ grupowych i indywidualnych, jak równie¿ praca z
rodzinami dzieci objêtych opiek¹ œwietlicy. Cele i za³o¿enia
pracy z rodzin¹ weryfikowano na podstawie dotychczasowych
kontaktów psychologa w œwietlicy. Podstawowe cele to po-
moc w rozwi¹zywaniu ¿yciowych problemów rodziny, pomoc w
konstruktywnym rozwi¹zywaniu konfliktów i kryzysów w rodzi-
nie, wspieranie integracji rodziny, wspieranie wiêzi uczucio-
wych w rodzinie, neutralizowanie patogennego oddzia³ywania
rodziny na dzieci, odbudowanie funkcji opiekuñczych oraz wy-
chowawczych rodziny wobec dzieci. Zadania te realizowane
bêd¹ podczas specjalnie przeznaczonych na ten cel konsulta-
cji psychologicznych – dwa razy w tygodniu w godzinach popo-
³udniowych i wieczornych.

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWEŚWIETLICE ŚRODOWISKOWEŚWIETLICE ŚRODOWISKOWEŚWIETLICE ŚRODOWISKOWEŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
JAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOJAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOJAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOJAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGOJAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKIW LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKIW LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKIW LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKIW LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKI

(sprawozdanie z dzia³alnoœci – czêœæ 2)

Do innych celów i zadañ œwietlicy œrodowiskowej zaliczyæ
nale¿y:

- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funk-
cji poprzez równoleg³¹ pracê z  dzieckiem i rodzin¹,

- zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiaj¹cym
problemy wychowawcze, zagro¿onym demoralizacja, przestêp-
czoœci¹ lub uzale¿nieniem,

- wspó³pracê ze szko³¹, Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej, oraz innymi instytucjami zajmuj¹cymi siê pomoc¹
dziecku i rodzinie.

Œwietlica prowadzi równie¿ nastêpuj¹ce formy pracy œrodo-
wiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieœniczych i
osobistych,

- zajêcia opiekuñcze i pomoc w nauce,
- zajêcia korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, socjo-

terapeutyczne,
- zajêcia rozwojowe w zespo³ach zainteresowañ,
- indywidualne programy korekcyjne,
- pomoc socjalna oraz ¿ywienie, w zakresie uzale¿nionym

od pozyskanych œrodków,
- organizacjê czasu wolnego, rozwój zainteresowañ,
- poradnictwo ¿yciowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
- sta³a wspó³praca z Powiatowym Oœrodkiem Pomocy Ro-

dzinie, Poradni¹ Psychologiczno – Pedagogiczn¹ oraz szko³¹.
Metody, czyli sposoby pracy œwietlicy to przede wszystkim:
- metody czynne, oparte na dzia³alnoœci dziecka,
- s³owne, np.: objaœnienia i instrukcje, polecenia, pochwa³y,
- ogl¹dowe, np.: pokazy, prezentacje wzorów zachowañ, wi-

dowiska teatralne,
   projekcje filmowe.
Œwietlice œrodowiskowe prowadz¹ dzia³alnoœæ profilaktycz-

no – terapeutyczn¹ oraz socjalno – wychowawcz¹.
Na czym polega powy¿sza dzia³alnoœæ?
Dzia³ania profilaktyczne skierowane na dzieci i m³odzie¿

polegaj¹ na:
 - aktywizowaniu jednostek, dostarczaniu im wielu pozytyw-

nych prze¿yæ, budowaniu dobrego samopoczucia, wspoma-
ganiu rozwoju i zdolnoœci, u³atwianiu nawi¹zywania kontaktów
z innymi ludŸmi oraz rówieœnikami,

Akcja krwiodawstwa w KaniowieAkcja krwiodawstwa w KaniowieAkcja krwiodawstwa w KaniowieAkcja krwiodawstwa w KaniowieAkcja krwiodawstwa w Kaniowie
W akcji krwiodawstwa, jaka mia³a miejsce w niedzielê, 27 lutego, w

Kaniowie przy koœciele Niepokalanego Serca NMP wziê³o udzia³ 29
osób, ale po badaniu krew oddaæ mog³o 27 i uzyskano jej 12 150 ml.

Gminny Kub Honorowych Dawców Krwi PCK serdecznie dziêkuje
wszystkim dawcom za oddan¹ krew, ksiê¿om za nag³aœnianie akcji,
a stra¿akom OSP Kaniów za zabezpieczenie miejsca postoju ambu-
lansu oraz udzia³ w akcji.

Jerzy Zu¿a³ek

Gospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwo
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- prowadzeniu wczesnej interwencji wobec dzieci i m³odzie-
¿y z grup podwy¿szonego i wysokiego ryzyka (rodziny patolo-
giczne i niewydolne wychowawczo, dzieci wagaruj¹ce
agresywne i odrzucone przez grupê rówieœnicz¹).

Pierwsz¹ placówk¹, by³a œwietlica œrodowiskowa  „Sezamek”
w  Janowicach, która mieœci siê w Szkole Podstawowej.  Po-
mieszczenia znajduj¹ siê na poziomie sto³ówki, szatni oraz œwie-
tlicy szkolnej. Œwietlica „Sezamek”, by³a pierwsz¹ œwietlic¹
dzia³aj¹c¹ na terenie gminy. Jej pierwotn¹ siedzib¹ by³y pomiesz-
czenia w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwi-
nie, w póŸniejszych latach by³a przenoszona jeszcze dwa razy,
aby na sta³e umieœciæ j¹ w Janowicach w Szkole podstawowej.

Placówka œciœle wspó³pracuje ze œwietlic¹ szkoln¹, organi-
zuj¹c wspólne zajêcia, bardzo czêsto uzupe³niaj¹ siê w orga-
nizacji wolnego czasu dla dzieci, tak, aby zajêcia nie wypada³y
jednoczeœnie.

Drug¹ placówk¹, jest œwietlica œrodowiskowa „Promyk” w
so³ectwie Bestwinka. Œwietlica mieœci siê w pomieszczeniach
remizy stra¿ackiej, nale¿¹cych do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Bestwince.  Œwietlica w Bestwince powsta³a we wrzeœniu
2008 roku, w ramach dotacji  ze œrodków unijnych. Koniecz-
noœæ utworzenia œwietlicy sygnalizowali od lat pedagodzy szkolni,
radni oraz sami mieszkañcy. Widzieli oni problemy  i zagro¿enia
dla swoich dzieci. Dopiero mo¿liwoœæ dofinansowania inwe-
stycji pozwoli³a na uruchomienie placówki w so³ectwie.

W so³ectwie Bestwina znajduje siê trzecia placówka. Œwie-
tlica œrodowiskowa „S³oneczko” znajduje siê w budynku szko-

³y podstawowej. Zosta³a ona za³o¿ona z inicjatywy Pe³nomoc-
nika oraz Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych, przy bardzo du¿ej pomocy pedagoga szkolnego.
Podobnie, jak œwietlica w Bestwince, równie¿ œwietlica w Be-
stwinie powsta³a dziêki dofinansowaniu ze œrodków unijnych
oraz z Ministerstwa Polityki Spo³ecznej.

Ostatnia placówka znajduje siê w so³ectwie Kaniów. Œwie-
tlica œrodowiskowa „S³oneczko” mieœci siê w pomieszczeniach
szko³y podstawowej od grudnia 2009 roku. Poprzednim miej-
scem by³a remiza stra¿acka i trzeba by³o pomyœleæ o zmianie
lokalizacji, a ta siê wydawa³a najlepsza. Œwietlica w Kaniowie
to druga w kolejnoœci powstawania œwietlic w gminie.

Œwietlice w czasie roku szkolnego pracuj¹ w godzinach
popo³udniowych, dwa dni w tygodniu, natomiast w okresie
ferii oraz wakacji, równie¿ do po³udnia. Jest to zaledwie 6
godzin tygodniowo, chocia¿ dzieci bardzo chêtnie przebywa-
³yby d³u¿ej, gdyby pozwoli³y na to finanse.

Przeprowadzono, w 2010 roku badania w œwietlicach œrodo-
wiskowych, zadano miêdzy innymi pytania o iloœæ wychowanków
w poszczególnych œwietlicach, ulubione zajêcia  œwietlicowe  w
relacji   wychowawców, ulubione zajêcia w relacji dzieci.

Odpowiedzi na te i inne pytania wraz z analiz¹ i wnioskami
mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej urzêdu gminy w za-
k³adce „profilaktyka” (www.bestwina.pl).

Bo¿ena Jaromin
Pe³nomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzale¿nieñ

Niszcz¹c te urz¹dzenia niszczy siê w³o¿on¹ tam pracê myœli-
wych, nak³ady finansowe, uniemo¿liwiaj¹c dokonywanie pra-
wid³owej selekcji zwierzyny ³ownej oraz mo¿liwoœci odstrza³u
drapie¿ników. Uszkodzone urz¹dzenia ³owieckie s¹ przyczyn¹
wypadków myœliwych, np. upadek z podciêtej ambony zakoñ-
czy³ siê leczeniem myœliwego w szpitalu w Piekarach Œl¹skich.

¯eby lepiej zrozumieæ zagadnienie, warto wyjaœniæ kilka pojêæ:

Gospodarka ³owiecka – to zespó³ planowanych i skoordy-
nowanych czynoœci maj¹cych na celu racjonalne gospodaro-
wanie zwierzyn¹ ³own¹ zgodnie z za³o¿eniami ochrony przyrody.
Obejmuje ona hodowlê i ochronê zwierzyny oraz jej pozyski-
wanie, a nastêpnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Gospodarz rolnik – hodowca – gospodaruje swym ¿ywym
inwentarzem dostosowuj¹c jego iloœæ do area³u swego go-
spodarstwa. W swym obejœciu w chlewni, oborze, ogrodzo-
nym pastwisku obserwuje kondycjê i przydatnoœæ zwierz¹t do
dalszej hodowli, kwalifikuj¹c wyselekcjonowane sztuki do
punktu skupu na pozyskanie funduszy na egzystencjê swojej
rodziny, na inwestycje ³owieckie, na podatki, itd.

Wed³ug Prawa £owieckiego Ko³o £owieckie jest gospoda-
rzem hodowc¹, ale tylko dla zwierzyny ³ownej. Mo¿liwoœci go-
spodarki ³owieckiej, a szczególnie hodowli i selekcji s¹
nieporównywalne z typow¹ hodowl¹ w rolnictwie. Myœliwy nie
posiada zwierzyny zamkniêtej i dokonanie obserwacji jej kon-
dycji, ustalenie jej iloœci jest bardzo utrudnione przy braku
odpowiednich urz¹dzeñ ³owieckich.

Nie dewastujmy urządzeń łowieckichNie dewastujmy urządzeń łowieckichNie dewastujmy urządzeń łowieckichNie dewastujmy urządzeń łowieckichNie dewastujmy urządzeń łowieckich

Urz¹dzenia ³owieckie to:
I – wszelkiego rodzaju paœniki dla zwierzyny grubej, maga-

zyny karmowe, podsypy.
II – ambony, wysiadki ró¿nego rodzaju, zwy¿ki.

Urz¹dzenia ³owieckie wymienione w pkt. I, jak sama nazwa
wskazuje, s³u¿¹ do dokarmiania zwierzyny. Urz¹dzenia ³owiec-
kie wymienione w pkt II – to urz¹dzenia, które s³u¿¹ myœliwe-
mu w ocenie selekcyjnej zwierzyny.

W dzia³alnoœci ³owieckiej istnieje selekcja, zadaniem której jest
usuwanie sztuk wyraŸnie chorych, niedorozwiniêtych, trwale oka-
leczonych, czyli najgorsze i najs³absze – jak u rolnika hodowcy.

Ka¿da lokalizacja urz¹dzenia ³owieckiego uzgadniana jest z
w³aœcicielem gruntu. Odmowa tej zgody wg art. 48 pkt. 3 mówi,
¿e posiadaczom upraw lub p³odów rolnych, którzy nie wyrazili
zgody na budowê urz¹dzeñ ³owieckich na swoim terenie od-
szkodowanie za szkody ³owieckie nie przys³uguje.

Niszczenie urz¹dzeñ ³owieckich wed³ug Prawa £owieckie-
go art. 51 pkt. 1 podlega karze grzywny!

Pragniemy, by widziano myœliwego nie tylko ze strzelb¹ na
ramieniu, ale tak¿e z workiem karmy przy dokarmianiu zwie-
rzyny przecieraj¹cego zaspy œniegu w kierunku paœników, pod-
sypów. Nadziejê w zrozumieniu pracy myœliwego pok³adamy
u naszego patrona, œw. Huberta.

Darz Bór!
Zygmunt Rezik, K£ „Ba¿ant”

Myœliwi z Ko³a £owieckiego „Ba¿ant” zwracaj¹ siê z uprzejm¹ proœb¹ do mieszkañców o zrozumienie pracy
myœliwego w budowaniu urz¹dzeñ ³owieckich i tak ju¿ mocno obci¹¿onych finansowo dla gospodarki ³owiec-
kiej i ochrony œrodowiska. Z przykroœci¹ odnotowujemy przypadki niszczenia tych urz¹dzeñ przez osoby,
które nie znaj¹ koniecznoœci istnienia ambon czy wysiadek.

Gospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwo
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Wa¿nym wyznacznikiem materialnego wymiaru ¿ycia rodzin
jest tak¿e odniesienie siê do zad³u¿enia mieszkañców w ban-
kach, instytucjach finansowych czy u znajomych. Jak wska-
zuj¹ wyniki badañ, prawie co trzeci ankietowany (32%) w ci¹gu
minionego roku skorzysta³ z po¿yczki/kredytu w banku lub in-
stytucji finansowej, z czego 12% uczyni³o to nawet kilka razy.
Nieco mniej chêtnie siêgano po pomoc znajomych, 11% an-
kietowanych z takiej pomocy skorzysta³o kilkukrotnie. Taki sam
procent badanych zaci¹gn¹³ po¿yczkê u znajomych tylko raz.
68% respondentów w minionym roku nie korzysta³o z pomocy
¿adnych instytucji finansowych, 78% natomiast nie zaci¹gnê-
³o zobowi¹zañ wobec swoich znajomych.

Ocenie poddana zosta³a tak¿e sytuacja gospodarcza w gmi-
nie oraz w Polsce. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ respondenci nie-
co lepiej oceniaj¹ sytuacjê gospodarcz¹ w gminie ani¿eli
ogólnopolsk¹. Co pi¹ty badany (21%) okreœli³ sytuacjê gospo-
darcz¹ w gminie jako dobr¹, natomiast jako dobr¹ sytuacjê w
Polsce ocenia zaledwie 11% badanych. 14% uwa¿a, i¿ sytuacja
gospodarcza w gminie jest z³a, natomiast niemal co czwarty
badany (24%) uwa¿a sytuacjê w Polsce za z³¹. Najczêœciej jed-
nak  respondenci dokonywali oceny ambiwalentnej. 51% ba-
danych twierdzi bowiem, i¿ sytuacja w gminie nie jest ani dobra
ani z³a, podobnie oceniana jest sytuacja w kraju (42%).

Odnosz¹c siê do sytuacji na rynku pracy ponad po³owa an-
kietowanych (58%) wskaza³a, i¿ na lokalnym rynku pracy mo¿-
na znaleŸæ jak¹œ pracê, ale trudno jest o pracê odpowiedni¹.
23% respondentów uwa¿a, i¿ trudno jest znaleŸæ jak¹kolwiek
pracê, 2%, i¿ nie mo¿na znaleŸæ ¿adnej pracy a  3% badanych,
¿e bez wiêkszych problemów mo¿na znaleŸæ pracê odpowied-
ni¹. 14% ankietowanych nie umia³o oceniæ tej sytuacji.

Poczucie bezpieczeñstwa finansowego uzale¿nione jest
w g³ównej mierze od sta³ego zatrudnienia, a co za tym idzie

Materialny wymiar życiaMaterialny wymiar życiaMaterialny wymiar życiaMaterialny wymiar życiaMaterialny wymiar życia
Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*

sta³ych dochodów. Zapytano wiêc ankietowanych, czy licz¹
siê z utrat¹ obecnej pracy.  Prawie jedna trzecia badanych
(32% ) raczej nie obawia siê utraty obecnej pracy, 14% uwa¿a,
i¿ jest to ma³o prawdopodobne. Istnieje jednak spora gru-
pa badanych (21%), którzy raczej licz¹ siê z utrat¹ pracy, a
14% bardzo powa¿nie siê z tym liczy. Trudnoœæ w os¹dzie
wyrazi³o natomiast 19% badanych. Ankietowanych zapyta-
no tak¿e, jak ich zdaniem bêdzie siê im ¿y³o za rok. 38%
uwa¿a, i¿ bêdzie siê im ¿y³o tak samo, 14 %, ¿e gorzej, 12%
lepiej, spora grupa badanych - 38% nie wyrazi³a pogl¹du
na ten temat.

Rozwa¿aj¹c materialny poziom ¿ycia mieszkañców warto
tak¿e na koniec przyjrzeæ siê stylowi ¿ycia. Jak wskazuj¹
wyniki badañ, 59% respondentów  w minionym roku wyje-
cha³o z rodzin¹ na wypoczynek (z czego 33% wyje¿d¿a³o
kilka razy, a 26% tylko raz). 55% ankietowanych by³o w kinie,
a tak¿e w restauracji z rodzin¹ (z czego 39% by³o w kinie
kilka razy, 40 % by³o w restauracji kilka razy, 16% by³o w
kinie tylko raz, 15% by³o w restauracji tylko raz).  Tak pokrót-
ce przedstawia siê sytuacja materialna mieszkañców na-
szej gminy. Miejmy nadziejê, ¿e w kolejnych latach bêdzie
nam siê ¿y³o jeszcze lepiej,  a kolejne wyniki badañ bêd¹
tego najlepszym dowodem.

* Badania przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezen-
tatywnej próbie 338 mieszkañców gminy Bestwina. W pytaniu
dotycz¹cym mo¿liwoœci utraty obecnej pracy wziê³o udzia³
223 pracuj¹cych ankietowanych. Szczegó³owy raport znaj-
duje siê na stronach: www.socjologia.bestwina.org  ; www.gmi-
nabestwina.info  oraz w zasobach Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie. Wykorzystanie danych empirycznych
jest dozwolone wy³¹cznie z podaniem Ÿród³a.

Poznaj¹c opinie mieszkañców na temat warunków materialnych, poziomu ¿ycia, sposobu gospodarowania pieniêdzmi,

analizuj¹c sytuacjê na lokalnym ryku pracy, mo¿emy poniek¹d oceniæ zamo¿noœæ mieszkañców naszej gminy. Opieraj¹c

siê na wynikach ogólnopolskich oœrodków badawczych wywnioskowaæ mo¿na, i¿ polskim rodzinom ¿yje siê coraz lepiej.

Jak jednak  wygl¹da to w gminie Bestwina?  Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ 61% respondentów oceni³o, ¿e ¿yje siê im œrednio,

to najczêœciej padaj¹ca odpowiedŸ. Niemal co czwarty badany mieszkaniec (22%) oceni³, i¿ ¿yje mu siê dobrze, a tylko 2%

ocenia³o sw¹ sytuacjê jako bardzo dobr¹. 14% badanych deklaruje, i¿ ¿yje skromnie  a 1%, ¿e bardzo biednie.

Gospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwo

Prezentacja wyników badañ spo³ecznych przeprowadzonych w

gminie Bestwina
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Wernisa¿ poprowadzi³ pan Andrzej Wojty³a z Muzeum Re-
gionalnego. Do galerii „Na prowincji” – sali kominkowej przy-
byli mi³oœnicy talentu pani Olgi: radny gminy Bestwina Grzegorz
Ko³odziejczyk, pan Andrzej ¯aczek wraz z ma³¿onk¹, dyrektor
GBP Teresa Lewczak i inni.

Olga Tomanek opowiedzia³a uczestnikom spotkania o swojej
pasji i jej tajnikach. Przypomnia³a miêdzy innymi, ¿e na szkle

Olga Tomanek w MuzeumOlga Tomanek w MuzeumOlga Tomanek w MuzeumOlga Tomanek w MuzeumOlga Tomanek w Muzeum
RegionalnymRegionalnymRegionalnymRegionalnymRegionalnym

maluje siê po drugiej stronie tafli, a stworzenie obrazu wyma-
ga u¿ycia specjalnych farb, oszlifowania szk³a oraz nabycia
pewnej wiedzy na temat postaci któr¹ siê maluje, np. œwiête-
go. Mo¿na przy tym trzymaæ siê œciœle kanonów sztuki ludowej,
jak równie¿ na wszelkie sposoby eksperymentowaæ

Warto wspomnieæ, ¿e pierwsz¹ nauczycielk¹ artystki by³a p.
Rozalia Szypu³a prowadz¹ca kó³ko plastyczne przy Domu Kul-
tury „Walcownia”, tam Olga zaczê³a uczêszczaæ ju¿ od 11 roku
¿ycia. Od tamtego czasu nazbiera³o siê wiele nagród z ró¿no-
rakich konkursów: I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie
Malarstwa na Szkle, I miejsce w I Powiatowym Turnieju „Skar-
biec Ziemi Bielskiej”, I miejsce w II Miêdzynarodowym Kon-
kursie Szopek Bo¿onarodzeniowych, I miejsce w
X Ogólnopolskim Konkursie „Twórczoœæ dzieciêca inspirowa-
na sztuk¹ ludow¹” <KORONECZKA 2000>, Nagrodê Specjal-
na Jury w X Konkursie Plastycznym dla Twórców
Nieprofesjonalnych im. Paw³a Wróbla. Ponadto prace Olgi
Tomanek ogl¹daliœmy na wystawach: „Patroni Polski i Europy
w Sztuce Ludowej”, na Festiwalu Talentów Województwa Œl¹-
skiego - „UWAGA TALENT”, w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bestwinie i w innych miejscach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy, która czyn-
na jest do koñca marca.

S³awomir Lewczak

Pochodz¹ca z Kaniowa m³oda malarka na szkle Olga Tomanek po raz kolejny zaprezentowa³a mieszkañcom
naszej gminy próbkê swojej twórczoœci. Wystawê piêknych obrazów mo¿emy podziwiaæ w Muzeum Regional-
nym im. ks. Zygmunta Bubaka, zaœ spotkanie z ich autork¹ odby³o siê w dniu 25 lutego.

Spotkanie z Olg¹ Tomanek - malark¹ rodem z Kaniowa

O Józefie Sadowskim i jego ciekawym hob-
by mieliœmy okazjê ju¿ wczeœniej poczytaæ w
starszych numerach „MG, natomiast w
dniach 18 i 25 lutego spotkali siê z nim rów-
nie¿ uczniowie z Gimnazjum w Bestwince
i Bestwinie wraz z nauczycielami.

Pan Józef nie tylko opowiada³ o budowie
radioodbiorników, ale tak¿e prowadzi³
z uczniami ¿ywy dialog. Dziêki temu ³atwiej
by³o goœciom zapamiêtaæ, do czego s³u¿y kon-
densator, do czego cewka i w jaki sposób
dostraja³o siê odbiornik na kryszta³ki. Kolek-
cjoner puszcza³ autentyczne, przedwojenne
nagrania z oryginalnych p³yt, pokazuj¹c jak
kiedyœ wygl¹da³y odpowiedniki dzisiejszych
i-podów i odtwarzaczy mp3. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ konkurs polegaj¹cy na odnale-
zieniu w jak najkrótszym czasie radia zapre-
zentowanego na pokazanym schemacie.
Prowadz¹cy wyrazi³ nadziejê, ¿e byæ mo¿e ktoœ
z s³uchaczy zainteresuje siê bli¿ej fascynuj¹-
cym œwiatem radiofonii i krótkofalarstwa.

S. Lewczak

Gimnazjaliści w świecie radiofoniiGimnazjaliści w świecie radiofoniiGimnazjaliści w świecie radiofoniiGimnazjaliści w świecie radiofoniiGimnazjaliści w świecie radiofonii

Józef Sadowski prowadzi lekcjê o pocz¹tkach radia

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zosta³o wyró¿nione dyplomem i nagrod¹. Dy-
plom, który otrzyma³ dyrektor CKSiR, dr Grzegorz Boboñ za udzia³ w programie pre-
wencyjnym „Bezpieczeñstwo pracy w ma³ych zak³adach”, stanowi wyró¿nienie za
podjête przez pracodawcê dzia³ania zmierzaj¹ce do bezpieczeñstwa i ochrony ¿ycia
w zak³adzie.

S. Lewczak

Nagroda Nagroda Nagroda Nagroda Nagroda PaństwowejPaństwowejPaństwowejPaństwowejPaństwowej
Inspekcji Inspekcji Inspekcji Inspekcji Inspekcji Pracy dla CKSiRPracy dla CKSiRPracy dla CKSiRPracy dla CKSiRPracy dla CKSiR

Rozpoczyna siê kolejny rok imprez modelarskich. W tym roku
ko³o modelarskie „SAMURAJ” dzia³aj¹ce przy Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bestwinie zdecydowa³o siê zaprezento-
waæ swoje dotychczasowe prace na Konkursie Modelarskim w
Brnie. Impreza odby³a siê w dniach 11 - 12.02.2011, w Centrum

Międzynarodowy sukces bestwińskich modelarzyMiędzynarodowy sukces bestwińskich modelarzyMiędzynarodowy sukces bestwińskich modelarzyMiędzynarodowy sukces bestwińskich modelarzyMiędzynarodowy sukces bestwińskich modelarzy
Wolnego Czasu na Luzankach. Konkurs odby³ siê w bardzo
dobrej atmosferze, mo¿na by³o poznaæ wielu interesuj¹cych ludzi
i dowiedzieæ siê o wielu ciekawych technikach sklejania. W
konkursie wziê³o udzia³ wielu modelarzy z Czech oraz zza grani-
cy. £¹cznie wystartowa³o 19 klubów modelarskich.  W konkur-
sie wystawiono 284 modele kartonowe w 8 klasach.

Cz³onków sekcji modelarskiej „Samuraj” dzia³aj¹cej przy
CKSiR w Bestwinie reprezentowa³o piêciu modelarzy (Mate-
usz Masny, Marek Bury, Adrian Ochman, Dariusz Ochman,
Konrad Krywult), którzy wystawili ³¹cznie 11 prac. Tylko 11 prac...
ale jakie by³o nasze zaskoczenie. Zdobyliœmy a¿ 5 medali (2
z³ote, 2 srebrne, 1 br¹zowy). Iloœæ nagrodzonych modelarzy
œwiadczy o wysokim poziome estetycznym wykonanych mo-
deli. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê:

II miejsce  Dariusz Ochman  model latarni Œwinoujœcie
III miejsce  Dariusz Ochman  model stacji kosmicznej Argon 1
I miejsce  Adrian Ochman  model poci¹gu pancernego Kra-

snaja Zwiezda
I miejsce  Dariusz Ochman  model samolotu PZL P-11C
II miejsce  Mateusz Masny  model okrêtu podwodnego Molch
Gratulujemy zwyciêzcom!!!

£ukasz Fuczek, instruktor modelarstwa

Nagrodzeni modelarze z sekcji ''Samuraj''

Dzia³aj¹cy przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Be-
stwinie Chór „Allegro” wyda³ swoj¹ pierwsz¹, w pe³ni profe-
sjonaln¹, p³ytê – „Na skrzyd³ach Anio³a”.

Znalaz³y siê na niej nastêpuj¹ce utwory: Przybie¿eli do Be-
tlejem, Pastora³ka noc, Jezusa Narodzonego, Nad Betlejem,
Wigilia na Syberii, Mêdrcy œwiata, Kolêda dla nieobecnych,

„Allegro” nagrało płytę„Allegro” nagrało płytę„Allegro” nagrało płytę„Allegro” nagrało płytę„Allegro” nagrało płytę
Uciekali, Hej w dzieñ narodzenia, W  cieniu Twoich r¹k, Moje
uwielbienie, Œwiêty czas, Breathe.

Nagranie zrealizowali: Piotr Lachendro i Tadeusz Skop w
CKSiR w Bestwinie, oprawa graficzna – El¿bieta Wodniak, Ja-
kub Magiera, wstêp napisa³a Magdalena Wodniak – Foksiñ-
ska. P³yta jest do nabycia w CKSiR oraz w parafii w Bestwinie.

22 lutego w sali OSP Bestwinka odby³a siê „Herbatka u Gospodyñ”,
zorganizowana przez KGW z Bestwinki. By³o to mi³e spotkanie, na któ-
rym gospodynie i ich goœcie mieli okazjê porozmawiaæ i poœpiewaæ przy
akompaniamencie akordeonu.

Herbatka u gospodyńHerbatka u gospodyńHerbatka u gospodyńHerbatka u gospodyńHerbatka u gospodyń

Uczestnicy ''Herbatki u gospodyñ''

fot. Wioleta Gandor

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura



1717171717

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  m

ar
ze

c 
 N

r  
2/

20
11

Dyrektor szko³y, pani Agata Rak punk-
tualnie o godzinie 14.00 przywita³a ze-
branych na sali gimnastycznej goœci –
wœród nich Wójta Gminy Bestwina Ste-
fana Wodniaka, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Powiatu Bielskiego Bogus³awa
Stolarczyka, Radnych Gminy Bestwina
– Benedykta Kohuta, Anatola Farugê i
Jerzego Stanclika, So³tys Bestwiny i
Radn¹ Mariê Maroszek, Dyrektor GBP
Teresê Lewczak, Prezesa OSP Jana
Oziminê, Prezes KGW Jadwigê Ozimi-

Oni naprawdę mają talentOni naprawdę mają talentOni naprawdę mają talentOni naprawdę mają talentOni naprawdę mają talent

nê, ksiêdza wikariusza Romana Berke,
wszystkich dobroczyñców szko³y, rodzi-
ców, kadrê nauczycielsk¹, uczniów i
wszystkich obecnych.

Nad przygotowaniem wystêpów czu-
wali nauczyciele: Pani Dorota Surowiak,
Pani Katarzyna Krywult, Pani Magdale-
na Piekarska (scenariusz i re¿yseria),
Pani Magdalena Wodniak - Foksiñska,
Pani Maria Drewniak, Pani Maryla Tara-
nowska (muzyka i choreografia), Pani
Anna Rezik, Pani Barbara Sabuda - Pie-

Takiej imprezy jeszcze nie by³o! 26 lutego 2011 r. uczniowie i nauczyciele ze Szko³y Podstawowej im. œw.
Jana Kantego w Bestwinie wykorzystali wszystkie mo¿liwe œrodki, aby zorganizowaæ jedyny w swoim rodzaju
pokaz pod nazw¹ „Mam Talent”. Jednak w odró¿nieniu od telewizyjnego pierwowzoru nikt z uczestników nie
zosta³ odrzucony przez jury, ka¿dy móg³ zaprezentowaæ goœciom swoje umiejêtnoœci oraz zainteresowania.

Wszystkie przedszkolaki zaprosi³y swoje babcie i dziadków
na uroczystoœci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszystkie grupy
przygotowa³y program artystyczny, który zaprezentowa³y przed
najukochañsz¹ publicznoœci¹. Dzieci  z grupy maluszków przy-
gotowa³y przedstawienie pt. „Koty i myszy”, œredniaki m³odsze
„Kolêda dla babci i dziadka” . Œredniaki starsze i starszaki z
grupy B, przygotowa³y przedstawienie pt. „ Jaœ i Ma³gosia” na-
tomiast starszaki z grupy A, „Czerwony kapturek”. Wszystkie
dzieci zaprezentowa³y siê wspaniale. Dla wszystkich babæ i

W naszym przedszkoluW naszym przedszkoluW naszym przedszkoluW naszym przedszkoluW naszym przedszkolu
wiele się dzieje…wiele się dzieje…wiele się dzieje…wiele się dzieje…wiele się dzieje…

Uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odby³a siê w styczniu w Przedszkolu Publicznym
w Bestwinie zapocz¹tkowa³a cykl ciekawych wydarzeñ.

trasik, Pan Wojciech £ysoñ (scenogra-
fia), Pani Agnieszka Wiewióra (pokaz
pierwszej pomocy), we wspó³pracy z in-
struktorami Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Bestwinie, a tak¿e rodzica-
mi pracuj¹cymi z uczniami uzdolniony-
mi.

Co zaprezentowali m³odzi wykonaw-
cy? Trzeba by by³o siê raczej spytaæ cze-
go nie zaprezentowali, bo zobaczyliœmy
muzyków, sportowców, kabareciarzy,
poetów, aktorów, tancerzy, s³owem
wszystko czego potrzebuje program te-
lewizyjny nadawany w porze najwiêk-
szej ogl¹dalnoœci. Ale to nie koniec.
Integraln¹ czêœæ imprezy stanowi³y wy-
stawy rêkodzie³a, zielników i modeli kar-
tonowych urz¹dzone w salach
lekcyjnych. By³a oczywiœcie mo¿liwoœæ
zakupu prac uczniów oraz skorzystania
z bufetu.

Mnogoœæ wra¿eñ w tym wyj¹tkowym
dniu przeros³a najœmielsze oczekiwa-
nia – sama pani dyrektor przyzna³a, ¿e
choæ na pocz¹tku mia³a pewn¹ tremê
okaza³a ona siê niepotrzebna. O wyso-
kim poziomie widowiska œwiadczy³y
gromkie brawa i wyrazy uznania od go-
œci. Oby któryœ z absolwentów ZSP Be-
stwina wygra³ kiedyœ prawdziwe „Mam
Talent” lub zosta³ zauwa¿ony w ca³ym
kraju lub nawet na œwiecie.

S³awomir Lewczak

dziadków dzieci przygotowa³y podarunki. By³y to niezapomnia-
ne chwile…

10 lutego by³ szczególnym dniem dla przedszkolaków. Za-
bawa karnawa³owa, a co za tym idzie? Mnóstwo s³odyczy, tañ-
ców i zabaw. Dzieci bardzo d³ugo na ten dzieñ czeka³y. W tym
roku dominowa³y ksiê¿niczki, motylki, wró¿ki, batmany, spi-
dermany.

Sala ozdobiona by³a w kolorowe baloniki, bibu³ki i maski
wprawi³a dzieci we wspania³y nastrój bajkowej scenerii. Dzie-

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja

Utalentowane uczennice ZSP Bestwina
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Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
Styczeñ 2011

20 stycznia w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieruj¹cy sa-
mochodem Mazda wjecha³ do nieoznakowanej wyrwy w jezd-
ni, uszkadzaj¹c pojazd.

21 stycznia w Janowicach dosz³o do kolizji samochodu
Citroen Xsara z VW Passat.

Równie¿ w tym samym dniu w Bestwinie na ul. Górskiej
zderzy³y siê dwa samochody – Renault Master z busem.

26 stycznia w Janowicach na ul. Janowickiej policjanci z
KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali sprawcê w³amania
do budynku.

26 stycznia w Janowicach na ul. Janowickiej dokonano
wybicia szyby w drzwiach wejœciowych do budynku, straty 40
z³. na szkodê Urzêdu Gminy w Bestwinie.

31 stycznia w Janowicach na ul. Janowickiej nieznani
sprawcy uszkodzili drzwi wejœciowe do budynku, straty na
kwotê 50 z³.

31 stycznia zg³oszono na Policji kradzie¿ koparki przez
nieznanych sprawców na terenie Bestwinki.

Luty 2011
5 lutego w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z KP

Czechowice – Dziedzice odnaleŸli skradziony samochód Fiat
170.

10 lutego w Janowicach policjanci z KP Czechowice – Dzie-
dzice zatrzymali poszukiwanego nakazem S¹du Rejonowe-
go w Pszczynie mieszkañca Janowic, w celu odbycia kary.

15 lutego w Bestwinie na ul. Wydrzyniec zderzy³y siê dwa
samochody – Fiat Bravo z Oplem Astra.

22 lutego w Bestwinie na ul. Witosa policjanci z WRD w
Bielsku – Bia³ej zatrzymali mieszkañca Bestwiny, który w sta-
nie po spo¿yciu alkoholu (0,12 mg/l.) kierowa³ samochodem.

22 lutego w Bestwinie na ul. Bialskiej policjanci z KP Cze-
chowice – Dziedzice zatrzymali mieszkañca Kaniowa, który
w wyniku wyroku s¹dowego mia³ zakaz prowadzenia samo-
chodu.

22 lutego w Bestwinie na ul. Krakowskiej nieznani spraw-
cy w³amali siê do budynku w trakcie budowy, sk¹d skradli
materia³y budowlane na kwotê 220 z³.

26 lutego w Kaniowie na przystanku PKP policjanci z KP
Czechowice –Dziedzice ujawnili zaginion¹ 50 – letni¹ miesz-
kankê Brzeszcz.

28 lutego w Kaniowie nieznani sprawcy dokonali kradzie-
¿y prasy sprzed kiosku Ruchu.

28 lutego w gimnazjum w Bestwince uczniowie dokonali
kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 260 z³. na szkodê nauczycielki.

W podanym okresie zosta³o zg³oszonych na Policjê 20
interwencji z terenu gminy Bestwina.

Franciszek Owczarz

ci uœmiechniête od ucha do ucha uczestniczy³y w weso³ej za-
bawie oraz konkursach.

Niesamowit¹ niespodziank¹ dla dzieci by³y odwiedziny
smerfetki, kotka, s³onika, króliczka, cyganki, elfika, Pippi, pi³-
karza. Jednak, najwiêksz¹ atrakcj¹ tego balu by³o pojawienie

siê murzynki z wyspy Papados. By³ to niew¹tpliwie najpiêk-
niejszy i najbardziej egzotyczny bal.

17 lutego odwiedzi³ nasze przedszkole iluzjonista. Zaprosi³
wszystkie dzieci do udzia³u w weso³ym i magicznym spekta-
klu. Przy akompaniamencie muzyki prezentowa³ sceniczne
sztuczki. Zaprasza³ dzieci do wspólnego czarowania na sce-
nie. Odwa¿nych i chêtnych nie brakowa³o. Dzieci z zaintereso-
waniem i wielkim zdziwieniem ogl¹da³y spektakl. By³ to
niezapomniany dzieñ, pe³en wra¿eñ...

Pod koniec lutego starszaki pod opiek¹ Pani Ani Kry-
wult – Dyrek, oraz Pani Ani Syk zorganizowa³y „kosmiczny
dzieñ”. Ka¿de dziecko przysz³o przebrane za kosmitê, ufo-
ludka wg w³asnego pomys³u, oraz nada³o sobie kosmicz-
ne imiê. W tym dniu dzieci poprzez zajêcia dydaktyczne
oraz zabawy dydaktyczne, ruchowe i muzyczne mog³y le-
piej poznaæ interesuj¹cy je temat. Dzieñ zakoñczy³ siê
wybraniem kosmicznej pary tanecznej przy piosence
„Trzej kosmici”.

Katarzyna PrzewoŸnik
Przedszkole Publiczne w Bestwinie

Zabawa karnawa³owa w przedszkolu

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
(LGR Bielska Kraina), które powsta³o 15 paŸdziernika 2009
roku, z inicjatywy piêciu gmin powiatu bielskiego (Bestwina,
Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice oraz Wilamowice),
starostwa powiatowego w Bielsku-Bia³ej, Lokalnej Grupy Dzia-
³ania Ziemia Bielska oraz mieszkañców obszaru zwi¹zanych z
dzia³alnoœci¹ ryback¹ informuje, i¿ za jej poœrednictwem bê-
dzie mo¿na pozyskaæ œrodki z Europejskiego Funduszu Ry-
backiego w ramach osi 4 Programu Operacyjnego
„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

LGR Bielska Kraina bêdzie prowadziæ nabór wniosków o
dofinansowanie operacji w ramach czterech dzia³añ:
1) Wzmocnienie konkurencyjnoœci  i utrzymanie atrakcyjno-

œci obszarów zale¿nych od rybactwa;
2) Restrukturyzacja i reorientacja dzia³alnoœci gospodarczej

i dywersyfikacji zatrudnienia osób maj¹cych pracê zwi¹-
zan¹ z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatko-
wych miejsc pracy poza sektorem;

3) Podnoszenie wartoœci produktów rybactwa, rozwoju us³ug
na rzecz spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary zale¿ne od
rybactwa;

4) Ochrona œrodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na ob-
szarach zale¿nych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjnoœci oraz przywracaniu potencja³u produkcyjne-
go sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyni-
ku klêski ¿ywio³owej.

Beneficjentami mog¹ zostaæ podmioty z obszaru objêtego
Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Obszarów Rybackich Bielska Kra-
ina tj. 5 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Cze-
chowice-Dziedzice, Bestwina, Wilamowice.

Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie:
» przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiat, uczel-

nie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, pañstwowe lub
samorz¹dowe instytucje kultury oraz pañstwowe lub samo-
rz¹dowe osoby prawne utworzone na podstawie odrêbnych
przepisów w celu wykonywania zadañ publicznych, z wy³¹cze-
niem przedsiêbiorców;

» przedstawiciele sektora spo³ecznego: osoby fizyczne,
zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym orga-
nizacje zrzeszaj¹ce rybaków) dzia³aj¹cym na obszarze objê-
tym LSROR;

» przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiêbiorcy i
osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie zakre-
sie rybactwa œródl¹dowego.

Poziom dofinansowania:
1) „Wzmocnienie konkurencyjnoœci i utrzymanie atrakcyjno-

œci obszarów zale¿nych od rybactwa” - maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych
i nie wiêcej ni¿ 1 000 000 z³.
Wsparcie mog¹ uzyskaæ: sektor publiczny, gospodarczy i
spo³eczny.

Bielsko-Bia³a, dn. 17 lutego 2011r.
L.dz. 29/II/LGR-BK/2011

Komunikat prasowyKomunikat prasowyKomunikat prasowyKomunikat prasowyKomunikat prasowy
2) „Restrukturyzacja i reorientacja dzia³alnoœci gospodarczej

i dywersyfikacji zatrudnienia osób maj¹cych pracê zwi¹-
zan¹ z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatko-
wych miejsc pracy poza sektorem” - maksymalny poziom
dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i
nie wiêcej ni¿ 300 000 z³.
Wsparcie mog¹ uzyskaæ: sektor gospodarczy i spo³eczny.

3) „Podnoszenie wartoœci produktów rybactwa, rozwoju us³ug
na rzecz spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary zale¿ne
od rybactwa” - maksymalny poziom dofinansowania wy-
nosi 60% kosztów kwalifikowanych i nie wiêcej ni¿
200000 z³.

Wsparcie mog¹ uzyskaæ: sektor gospodarczy i spo³eczny.
4) „Ochrona   œrodowiska   i   dziedzictwa  przyrodniczego  na

obszarach   zale¿nych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjnoœci oraz przywracaniu potencja³u produk-
cyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
wyniku klêski ¿ywio³owej” - maksymalny poziom dofinan-
sowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych i nie wiê-
cej ni¿ 1 000 000 z³.
Wsparcie mog¹ uzyskaæ: sektor publiczny, gospodarczy i
spo³eczny.

Przewidywane terminy szkoleñ dla potencjalnych benefi-
cjentów:
- 30 czerwca 2011 roku; zasady i dokumenty aplikacyjne

dzia³ania „Restrukturyzacja i reorientacja dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób maj¹-
cych pracê zwi¹zan¹ z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”;

- 2 wrzeœnia 2011 roku; zasady i dokumenty aplikacyjne
dzia³ania „Podnoszeniu wartoœci produktów rybactwa, roz-
woju us³ug na rzecz spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary
zale¿ne od rybactwa”;

- 6 wrzeœnia 2011 roku, zasady i dokumenty aplikacyjne
dzia³ania „Wzmocnienie konkurencyjnoœci i utrzymaniu
atrakcyjnoœci obszarów zale¿nych od rybactwa.

Szczegó³owe informacje oraz formularze zg³oszeniowe
bêd¹ dostêpne na stronie internetowej www.bielskakra-
ina.pl oraz bezpoœrednio w biurze stowarzyszenia ul. Re-
gera 81, 43-382 Bielsko-Bia³a /tel.  666 095 781,
694 495 396, e-mail: biuro@bielskakraina.pl/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspó³pracy
i odwiedzania naszej strony internetowej.

Kontakt dla mediów:
Mateusz Pindel - specjalista ds. promocji i wspó³pracy

LGR Bielska Kraina, tel. 694 495 396, 784 095 468, e-mail:
mpindel@bielskakraina.pl.
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia

DY¯URY RADNEJ WIOLETY GANDOR

Prostuj¹c informacjê, która znalaz³a siê w poprzednim numerze „Magazynu

Gminnego” informujemy, ¿e dy¿ury radnej Wiolety Gandor odbywaj¹ siê

w pierwsz¹ œrodê ka¿dego miesi¹ca w godzinach 18.00 – 19.00.
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Sprzedam!

Dwie dzia³ki budowlane w Janowicach,

ka¿da po ok. 13a. Media w granicy,

dojazd z drogi lub we w³asnym zakresie.

Cena – ok. 100 tys. z³. za jedn¹ dzia³kê

– do negocjacji.

Tel. 603 692 159, 32 214 12 92

Szycie firan
Gotowe firany i nowe wzory firan

Zaprasza pracownia krawiecka, ul. Krakowska 178
Bestwina (budynek GS, I piêtro).

Wykonujemy równie¿ poprawki krawieckie.

Czynne:

Pn – wt - czw – pt: od 9.00 do 17.00
Œroda, sobota – nieczynne

Tel. 506-970-474

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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W niedzielê, 6 lutego
2011, cz³onkowie LKS
Bestwina wybrali nowe
w³adze. Prezesem za-
rz¹du Ludowego Klubu
Sportowego Bestwina
zosta³ Wac³aw Wali-
czek, wiceprezesami
wybrano: Mariana Gaca
oraz Grzegorza Œlosar-
czyka. Funkcjê skarbni-
ka powierzono Stanis³a-
wowi Ochmanowi, a se-
kretarza Wojciechowi
Goryczko. Cz³onkowie
Zarz¹du to: Bogus³aw
Stolarczyk, Stanis³aw
Pokusa, Marek Firga-
nek, Leonard Pieczora,
Zbigniew Miêdzybrodz-

ki, S³awomir Owczarz, Leszek £uszczak, Tomasz Wójtowicz,
Boles³aw Sabuda, Wies³aw Zdeb, Józef Wróbel, Grzegorz Bo-
boñ, Piotr Wodniak, Tadeusz Lemañski. W sumie zarz¹d liczy
19 cz³onków. Na posiedzeniu zarz¹du wybrano kierowników
dru¿yn: Trampkarze - Leszek £uszczak, Tadeusz Lemañski,
juniorzy - Wies³aw Zdeb, S³awomir Owczarz, Seniorzy - Marek
Firganek, Stanis³aw Pokusa. Na Walnym Zebraniu sprawoz-
dawczo - wyborczym obecnych by³o wraz z zaproszonymi go-
œæmi 49 osób.

13 lutego na terenie obiektu sportowego odby³o siê walne
zebranie sprawozdawcze KS Bestwinka. Prezes klubu An-

Nowe władze i zmiany w klubachNowe władze i zmiany w klubachNowe władze i zmiany w klubachNowe władze i zmiany w klubachNowe władze i zmiany w klubach
sportowychsportowychsportowychsportowychsportowych

drzej Cichowski omówi³ na nim dzia³alnoœæ klubu w ubie-
g³ym roku. Poinformowa³, ¿e zarz¹d spotka³ siê 20 razy przy
œredniej frekwencji 11 cz³onków, a tak¿e prowadzone by³y 3
dru¿yny pi³karskie: m³odzików, juniorów oraz seniorów. Po-
wiedzia³, ¿e dziêki spo³ecznemu zaanga¿owaniu dzia³aczy wy-
konano: salkê szkoleniow¹ dla m³odzie¿y, barierki ochronne
na schodach przy wejœciu na piêtro, 160 metrów bie¿¹cych
p³otu od ulic Sportowej i œw. Floriana, zorganizowano w lipcu
festyn oraz zapewniano porz¹dek i bezpieczeñstwo w okre-
sie zawodów. W sumie cz³onkowie przepracowali spo³ecz-
nie 963 godziny. Szczególne podziêkowania skierowane
zosta³y pod adresem: Jana Wojtuszka, Jerzego Foksiñskie-
go, Józefa Bezeg³owa, Aleksandra Gandora, Józefa Szwajcy,
Aleksadra Czarnoty, Micha³a Wróbla, Jana Musura, Haliny i
Bogdana Distlów, Tomasza Nycza, Edwarda Czy¿owskiego,
Janusza Markla, Barbary i Adama Gawêdów, Zofii i Artura
Jacherów, Wies³awa Sitarskiego i Stanis³awa Bieroñskiego.
Prezes przybli¿y³ tak¿e finanse klubu, informuj¹c, ¿e Urz¹d
Gminy wspar³ go kwot¹ 22 tys. z³, a CKSiR 14 tys. z³. W trakcie
zebrania omówiono bie¿¹ce potrzeby klubu i przygotowano

plan pracy na rok kolejny.
13 lutego w Sali OSP

Kaniów odby³o siê tak¿e
Zebranie Sekcji Wêdkar-
skiej im A. Gascha przy
LKS „Prze³om” Kaniów.
Uczestniczy³o w nim 130
osób. Nowym kierowni-
kiem Sekcji, wybranym
jednog³oœnie, zosta³ Ro-
man Sas zastêpuj¹c na
tym stanowisku Mariusza
Wojtuszka. Zarz¹d Sekcji
bêdzie pracowa³ w sk³a-
dzie: Roman Sas – kierow-
nik, Edward Góra –
skarbnik, Jan Adamiec -
zastêpca kierownika Sek-
cji, Erwin Iwanicki – gospo-

darz ³owisk, Dominik Malinowski, Franciszek Hamerlak, Jerzy
Ko³odziejczyk, Józef Kóska, Tadeusz Bodzek, Damian Gawor,
Mariusz Wojtuszek – cz³onkowie. W trakcie zebrania wrêczono
nagrody najlepszym wêdkarzom Sekcji. W 2010 roku byli nimi:
Ryszard Kwak, Janusz Niemiec, Pawe³ Pasierbek.

20 lutego cz³onkowie Ludowego Klubu Sportowego „Prze-
³om” Kaniów wybrali nowe w³adze na kolejn¹ kadencjê. Na
stanowisku prezesa pozosta³ Edward Jonkisz. Wiceprezesa-
mi zostali: Jaros³aw Osuch oraz Roman Sas. Stanowiska se-
kretarza i skarbnika zosta³y obsadzone tymi samymi osobami,

Zakoñczy³ siê okres zebrañ sprawozdawczo – wyborczych w klubach sportowych: KS Bestwinka, LKS

Bestwina oraz LKS „Prze³om” Kaniów. W zebraniach tych uczestniczy³ Wójt Stefan Wodniak, Pe³nomocnik

Wójta Artur Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek, radni, zaproszeni goœcie, przedstawi-

ciele dzia³aj¹cych w gminie organizacji i dzia³acze sportowi Przedstawiamy krótkie relacje z ka¿dego zebra-

nia i prezentujemy sk³ady nowych zarz¹dów tam, gdzie zosta³y one wybrane.

SportSportSportSportSport

Zebranie w KS Bestwinka

Prezes LKS Bestwina, Wac³aw Waliczek

Roman Sas, kierownik Sekcji

Wêdkarskiej LKS ''Prze³om'' Kaniów



2323232323

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  m

ar
ze

c 
 N

r  
2/

20
11

Redaktor Naczelny: S³awomir Lewczak.

Kolegium redakcyjne: Artur Beniowski, Grzegorz Boboñ,

Franciszek Owczarz, Grzegorz Wieczorek

Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  Komentarze

i uwagi prosimy kierowaæ na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl.  Sk³ad i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-

Bia³a, ul. Dubois 4

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nades³anych a niezamówionych materia³ów, a tak¿e do publikacji

materia³ów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci oraz niepublikowania materia³ów bez podania przyczyny.

a wiêc kolejno zajmuj¹ je Marek Pêkala i Jan Fajfer. Równie¿
kierownicy dru¿yn pozostali ci sami: seniorów – Grzegorz Wie-
czorek, a juniorów Andrzej Nasuta. Pozostali cz³onkowie za-
rz¹du: Barbara Konarska - Wêgrzyn, Józef Maziarz, Jan
Kasperek, Antoni Wojs³aw, Franciszek Radzik, Tadeusz Bo-
dzek, Tadeusz Borkowski. Komisja Rewizyjna: Marian Antos –
przewodnicz¹cy, Jerzy Zu¿a³ek i Mariusz Wojtuszek. Trenerem
seniorów jest Wies³aw Kucharski, juniorów i m³odzików –
£ukasz Wojs³aw, natomiast ¿aków Grzegorz Wieczorek. W trak-
cie zebrania trener Wies³aw Kucharski odebra³ pami¹tkowy
medal 90 – lecia PZPN. Prezes Edward Jonkisz z³o¿y³ ponad-
to sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu, nakreœli³ plany na przy-
sz³oœæ i podziêkowa³ wszystkim sponsorom oraz
dobroczyñcom „Prze³omu”.

Opracowanie:
J. Zu¿a³ek, W. Gandor, G. Wieczorek, S. Lewczak

reklama

SportSportSportSportSport

Przemawia prezes LKS ''Prze³om'' Kaniów Edward Jonkisz
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Uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej im. œw. Jana

Kantego w Bestwinie podarowali swoim goœciom dzieñ pe³en

uœmiechu i dobrej zabawy. 26 lutego spo³ecznoœæ szkolna zor-

ganizowa³a jedyny w swoim rodzaju pokaz talentów i wystawê

prac uczniów. Poni¿ej galeria zdjêæ, a wiêcej szczegó³ów znaj-

dziemy w numerze oraz na stronie internetowej szko³y.

„„„„„Mam TalentMam TalentMam TalentMam TalentMam Talent””””” w Bestwinie w Bestwinie w Bestwinie w Bestwinie w Bestwinie
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