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Maj i czerwiec jest w gminie Bestwina czasem imprez plenerowych, z których naj-
wa¿niejszymi s¹ Bestwiñskie Spotkania Folklorystyczne oraz Œwiêto Gminy. Wysoki
poziom wystêpuj¹cych artystów przyci¹gn¹³ pod estradê na terenach rekreacyjnych
wielu mieszkañców naszych czterech so³ectw oraz goœci z dalszych okolic.

Witamy lato tańcem i śpiewemWitamy lato tańcem i śpiewemWitamy lato tańcem i śpiewemWitamy lato tańcem i śpiewemWitamy lato tańcem i śpiewem
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Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!
W zwi¹zku z czêstymi w ostatnim czasie burzami i nawa³nicami wszelkie powsta³e szkody oraz sytuacje zagra¿aj¹ce ¿yciu i zdrowiu

mieszkañców prosimy zg³aszaæ do Urzêdu Gminy Bestwina.
Pe³nomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych Halina Grygierzec tel. 691 769 486
Kierownik Referatu S³u¿b Technicznych i Obs³ugi Techniczno-Gospodarczej Artur Beniowski, tel. 603 555 009

Panu

Jerzemu Borutce
Z powodu œmierci

Teœciowej

Serdeczne wyrazy wspó³czucia przesy³aj¹

Wójt Gminy Bestwina
wraz z pracownikami Urzêdu Gminy

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina

Panu

Jerzemu Stanclikowi
Z powodu œmierci

Ojca

Serdeczne wyrazy wspó³czucia przesy³aj¹

Wójt Gminy Bestwina
wraz z pracownikami Urzêdu Gminy

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina

Pozwólcie, ¿e przybli¿ê Wam najwa¿niejsze sprawy, którymi

zajmowaliœmy siê w ostatnim czasie.

• W chwili, gdy czytacie te s³owa jesteœmy ju¿ po otwarciu ofert

przetargowych na modernizacjê ul Bialskiej w Bestwinie.

Droga bêdzie remontowana w ramach tzw. „Schetynówek” i

zgodnie z zapisami umownymi jej remont musi byæ zakoñ-

czony i rozliczony do koñca bie¿¹cego roku.

• Równoczeœnie odby³ siê przetarg na przebudowê kolektora

odwodnieniowego wzd³u¿ ul. Leœnej, który bêdzie odprowa-

dza³ wodê od strony ul. Bialskiej.

  Realizowane s¹ na bie¿¹co budowa kanalizacji w so³ectwie

Bestwinka, oraz modernizacja obiektów po¿wirowych w Ka-

niowie.

• Oczekujemy na ocenê wniosku, który zosta³ z³o¿ony na bu-

dowê chodnika wzd³u¿ ul. Janowickiej w Janowicach.

• Odby³y siê imprezy plenerowe w Bestwinie – Spotkania folk-

lorystyczne wraz ze Œwiêtem Ludowym oraz Œwiêto Gminy,

w Janowicach – Rodzinny rajd rowerowy, w Kaniowie – Miê-

dzygminna rewia orkiestr dêtych.

Wszystkim mieszkañcom ¿yczê przyjemnego czasu waka-

cyjnego. Dla wyje¿d¿aj¹cych i tych, którzy pozostan¹ w do-

mach s³onecznych dni i udanych urlopów.

Wójt Gminy Bestwina

Mgr in¿. Stefan Wodniak

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Szanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni Mieszkańcy
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VII Sesja Rady Gminy BestwinaVII Sesja Rady Gminy BestwinaVII Sesja Rady Gminy BestwinaVII Sesja Rady Gminy BestwinaVII Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z VII sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 2 VI 2011 r. Pe³en

protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.

Na wstêpie Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek przywita³
Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Stanis³awa Wojtczaka,
Skarbnik Stanis³awê Grzywê, radnych Rady Gminy Bestwina, rad-
nych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, so³ty-
sów, prezesa OSP Bestwina Marcelego Krausa oraz goœci.

Na pocz¹tku sesji zosta³a wrêczona odznaka I stopnia Honorowych
Dawców Krwi PCK. Otrzyma³ j¹ z r¹k Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy pan Marceli Kraus. Jako cz³onek Gminnego Klubu HDK odda³
on ponad 18 litrów krwi. Wspólnie z Wójtem Stefanem Wodniakiem
zachêci³ do w³¹czenia siê w organizowane akcje krwiodawstwa.

W dalszej kolejnoœci sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Be-
stwina za 2010 rok przedstawi³ Wójt Stefan Wodniak. Ogólnie omówi³
realizacjê bud¿etu po stronie dochodów oraz wydatków. Wójt podkre-
œli³, ¿e Skarbnik, Rada Gminy oraz pracownicy Urzêdu dobrze wywi¹-
zali siê z utrzymania w³aœciwej dyscypliny, za co im podziêkowa³.

Nastêpne sprawozdanie – finansowe, z³o¿y³a Skarbnik Gminy
Stanis³awa Grzywa. Po jej wyst¹pieniu informacjê o stanie mienia
gminy Bestwina z³o¿y³ Wójt Stefan Wodniak.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ Uchwa³ê I
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach w sprawie opinii o przed³o¿onym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2010 r. wraz z informacj¹ o
stanie mienia komunalnego. RIO nie wnios³a ¿adnych zastrze¿eñ
i wyda³a pozytywn¹ opiniê.

Opiniê wyrazi³a równie¿ Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwi-
na, jej stanowisko odczyta³ przewodnicz¹cy Komisji, radny £ukasz
Furczyk. Radny szczegó³owo przedstawi³ projekt bud¿etu i jego
wykonanie, stwierdzaj¹c, ¿e Wójt Gminy, realizuj¹c bud¿et kierowa³
siê zasadami celowoœci, legalnoœci, racjonalnoœci i oszczêdnoœci w
gospodarowaniu œrodkami publicznymi. Pozytywn¹ opiniê przyjê³a
równie¿ RIO, tak wiêc po rozpatrzeniu sprawy Komisja Rewizyjna
równie¿ wyda³a tak¹ opiniê i wnios³a opiniê o udzielenie Wójtowi
absolutorium. W tym celu podjê³a osobn¹ uchwa³ê.

Swoje opinie wyda³y komisje sta³e Rady Gminy Bestwina. W imieniu
ka¿dej z tych komisji zabrali g³os przewodnicz¹cy. Z Komisji Bud¿etu i
Finansów radna Maria Maroszek, z Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska radny Jerzy Stanclik, z Komisji Edukacji, Kul-
tury, Zdrowia i Bezpieczeñstwa Publicznego radny Benedykt Kohut.

Komisja Bud¿etu i Finansów w swoim sprawozdaniu stwierdzi³a, i¿
uchwalony przez Radê Gminy bud¿et na 2010 r., po uwzglêdnieniu
zmian w ci¹gu roku wprowadzonych uchwa³ami Rady Gminy oraz za-

rz¹dzeniami Wójta przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Dochody – 30 878 792,
05 z³.; wydatki – 35 366 655,04 z³. Dochody bud¿etu gminy za okres
sprawozdawczy zosta³y wykonane w kwocie 28 572 021,88 z³., co
stanowi 92,53% planu. Wydatki w tym samym okresie zosta³y wykonane
w wys. 32 633 982,36 z³., co stanowi 92,27% planu. Niezrealizowane
wydatki to kwota 2 732 672,68 z³., w tym: wydatki maj¹tkowe – 1 181 665,
88 z³., wydatki bie¿¹ce – 1 551 006,80 z³.

Jako Ÿród³o pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie 3 857 506,00
z³. wskazano nastêpuj¹ce Ÿród³a: po¿yczki w kwocie 3 300 000 z³.,
kredyty w kwocie 500 000 z³., wolne œrodki w kwocie 57 506 z³.
Wykonanie bud¿etu zarówno po stronie dochodów i wydatków we-
d³ug wskaŸnika ponad 92% jest bardzo wysokie, zwa¿ywszy na
trudn¹ sytuacjê w kraju. Nale¿y stwierdziæ, ¿e bud¿et zadaniowy
zaplanowany na rok 2010 zosta³ wykonany prawie w 100%, zatem
Komisja Bud¿etu i Finansów jednog³oœnie zatwierdzi³a sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2010 rok oraz
wnios³a o udzielenie absolutorium dla Wójta za ubieg³y rok.

Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska zwró-
ci³a szczególn¹ uwagê na inwestycje, które mog¹ ocaliæ œrodowisko
naturalne i zwiêkszyæ bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowe-
go, szczególnie pieszych. Gmina realizuj¹c zadania unijne, kontynuuje
kosztowne inwestycja kanalizacyjne w Bestwince (wydano 5 400 000
z³.,) oraz chroni¹ce ujêcie wody pitnej w Kaniowie – wybudowano
kanalizacjê sanitarn¹ w rejonie ul. Malinowej i Myœliwskiej za 522 tys.
z³. Wykonano chodnik na Magówkê w Bestwinie kosztem 1 243 000 z³.
Dop³acono 334 000 z³. powiatowi ziemskiemu do asfaltowania dróg
powiatowych w Bestwince (ul. Dworkowa) i Kaniowie (ul. Batalionów
Ch³opskich). Wykonano tak¿e nak³adki asfaltowe na drogach gminnych
za 213 tys. z³. Zakoñczono tak¿e remont Oœrodka Zdrowia w Bestwi-
nie, wydaj¹c w roku bud¿etowym 938 000 z³. Wybudowano obiekt
sportowy „Orlik” za 1 306 000 z³. Wykonano ma³¹ salê do æwiczeñ w
Bestwince za 49 tys. z³ i remont Sali w przedszkolu w Kaniowie za
93 000 z³. Zakoñczono remont budynku OSP Kaniów za 1 053 000 z³.

Komisja ¿yczy Wójtowi i jego pracownikom, aby w roku bie¿¹cym
uda³o siê zrealizowaæ wszystkie zaplanowane inwestycje, zarówno
kanalizacyjne jak i drogowe (ul. Bialska w Bestwinie, chodnik wzd³u¿
ul. Janowickiej w Janowicach,  zakoñczenie kanalizacji sanitarnej w
Bestwince). Nie zapomina równie¿ o budowie sali sportowej przy SP
w Kaniowie i oœrodku sportów wodnych w tej¿e miejscowoœci. Ko-
misja pozytywnie zaopiniowa³a wykonanie bud¿etu za 2010 rok.

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Oœwiaty i Bezpie-
czeñstwa Publicznego sk³ada³o siê z trzech g³ównych czêœci: danych
ogólnych o bud¿ecie, czêœci opisowej wykonania bud¿etu w jednost-
kach bud¿etowych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowe-
go jednostek, tj. Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej,
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej.

W swoim raporcie przewodnicz¹cy Komisji Benedykt Kohut zazna-
czy³, ¿e zadaniem gminy jako organu prowadz¹cego jest zapewnienie
placówkom oœwiatowym prawid³owych warunków do realizacji pro-
gramów nauczania i wychowania. W 2010 r. wydano na ten cel
11 036 361, 19 z³., otrzymuj¹c 6 937 007 z³. subwencji ze Skarbu Pañ-
stwa. Z bud¿etu gminy wydatkowano 4 035 348, 19 z³., na co sk³adaj¹
siê zadania w³asne gminy, tj: 2 081 019, 99 z³. – przedszkola; 363 927,
74 z³. – œwietlice szkolne; 19 758, 80 z³. – stypendia dla naszych uczniów
za wyniki w nauce; 519 191 z³. – GZOSiP. Po odliczeniu powy¿szych
sum pozostaje 1 071 209, 46 z³. jako faktyczny bud¿et gminy na oœwia-
tê, czyli ok. 8,5% w³asnych dochodów gminy. Nie wlicza siê tutaj kwot
na remonty b¹dŸ modernizacjê placówek czy sal gimnastycznych, gdy¿

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Odznaczenie odbiera honorowy krwiodawca Marceli Kraus.
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to jest maj¹tek samorz¹dowy. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na wy-
datek 15 290 z³. na tzw. „zielone szko³y” dla uczniów klas trzecich (na
to otrzymujemy pieni¹dze z WFOŒiGW), a g³ównie wydatek 40 694, 9
z³. dla przedszkoli niepublicznych poza gmin¹, na uczêszczaj¹ce tam
dzieci spoza gminy. Jest to zgodne z uchwa³¹ Rady Gminy i zawarty-
mi w tej sprawie porozumieniami, niemniej jest to kwota znacz¹ca.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci CKSiR jest bardzo szczegó³owe, obej-
muje ono bowiem budynek g³ówny przy ul. Krakowskiej, Muzeum
Regionalne im. ks. Z. Bubaka, tereny rekreacyjne w Bestwinie i Kanio-
wie (wraz z kortami tenisowymi i basenikami dla dzieci), Park Rekre-
acyjny w Kaniowie, piêtro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedzibê
Orkiestry Dêtej). CKSiR posiada 19 sekcji sta³ych, w wiêkszoœci bez-
p³atnych. Koszty ich utrzymania jednostek CKSiR i sekcji wynosi
249 162, 90 z³., w tym 22 172, 01 z³. dochodów w³asnych. Kultura i
oœwiata s¹ bezdochodowe, jednak w naszych warunkach drobny
dochód w kulturze istnieje. Bud¿et w dziale 921 obejmuj¹cy kulturê i
odnowê dziedzictwa narodowego wynosi 1 449 890, 88 z³., z tego
domy i oœrodki kultury, œwietlice, kluby 955 790, 88 z³., a biblioteki
494 100 z³. Na uwagê zas³uguje kwota 66 146, 46 z³. na utrzymanie
sekcji sportowo – rekreacyjnej, jako czêœciowa p³aca dla instrukto-
rów dru¿yn m³odzie¿owych i dzieciêcych oraz czêœciowe pokrycie
kosztów gospodarzy obiektów klubowych. Ponadto Urz¹d Gminy kon-
sekwentnie d¹¿y do poprawy warunków dla klubów sportowych w
postaci remontów pawilonów sportowych, najpierw w Kaniowie i
Bestwince, a aktualnie remont i modernizacjê Domu Sportowca w
Bestwinie. Na uwagê zas³uguje sta³y i systematyczny rozwój GBP
wraz z filiami. Wyra¿a siê on w powiêkszaniu iloœci woluminów (obec-
nie 69316), jak i form us³ug jakoœciowych, np. komputeryzacja, orga-
nizacja ciekawych spotkañ.

Opieka zdrowotna w naszej gminie to dzia³alnoœæ publiczna i niepu-
bliczna w róznych okresach i proporcjach – wystêpowa³y przejœcia
w jedn¹ lub drug¹ stronê. Dzia³alnoœæ ochrony zdrowia opiera siê o
ustawê o Zak³adach Opieki Zdrowotnej. W roku 2010 dziêki remonto-
wi budynku SP ZOZ w Bestwinie wydatnie poprawi³y siê warunki
opieki zdrowotnej, jak i warunki pracy pracowników S³u¿by Zdrowia.

Dzia³alnoœæ OSP w zakresie finansowania nale¿y do Urzêdu Gmi-
ny, w postaci gotowoœci bojowej – przebiega ona dobrze. Na uwagê
i podziêkowanie zas³uguje pomoc i zaanga¿owanie stra¿aków w
okresie powodzi oraz innych akcji. Nasi stra¿acy nie pobieraj¹ nale¿-
nej rekompensaty za swoje dzia³ania, czym przyczyniaj¹ siê do roz-
woju swoich jednostek.

Dzia³alnoœæ GOPS to fundusze powiatowe i gminne. Notuje siê ci¹-
g³y zakres obowi¹zków i ich ró¿norodnoœæ. Za 2010 r. wykonano
bud¿et 2 851 340, 19 z³., z tego 2 027 195, 90 to dotacja rz¹dowa (71,
1%), 699 975, 89 urzêdnicy (24, 55%) i 124 168, 40 œrodki unijne, tj. 4,
35%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych za 2010 r. jest bardzo ciekawa a zarazem
bardzo ró¿norodna. Dzia³alnoœæ finansowa to op³aty za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych, które w 2010 r. wynios³y
134 496, 88 z³. Zaksiêgowano je w dziale 851 jako ochrona zdrowia
i z kwoty tej 128 623, 41 z³. to przeciwdzia³anie alkoholizmowi g³ow-
nie w organizacji œwietlic œrodowiskowych i 5 873, 47 z³. zwalczanie
narkomanii.

Wzorem poprzednich Komisji tak i ta podziêkowa³a Wójtowi oraz
Urzêdowi Gminy za wzorow¹ realizacjê bud¿etu. Komisja pozytyw-
nie zaopiniowa³a jego wykonanie.

Po wys³uchaniu tych raportów Rada Gminy podjê³a dwie Uchwa³y:
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania za wykonania bud¿etu za 2010 r., oraz w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy Bestwina za 2010 rok. Uchwa³y te zosta³y podjête
jednog³oœnie.

Rada Gminy podejmowa³a tak¿e Uchwa³y w sprawach:
1) Zmiany Uchwa³y II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13

grudnia 2010r. w sprawie bud¿etu gminy na 2011r.

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

3) W³¹czenia Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Bestwinie do
Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie.

4) W³¹czenia Gimnazjum w Bestwince do Zespo³u Szkolno
Przedszkolnego w Bestwince.

5) Zmiany Uchwa³y Nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia
24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowa-
dz¹cym jest gmina Bestwina.

6) Ustalenia wysokoœci op³aty za wpis do rejestru ¿³obków
i klubów dzieciêcych.

7) Ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opie-
kuna, zasad jego ustalania oraz wysokoœci op³aty za pobyt i
wy¿ywienie dziecka u dziennego opiekuna.

8) Przyjêcia darowizny nieruchomoœci.
9) Sta³ych obwodów g³osowania.
10) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i

zbiorowe odprowadzenie œcieków.“11) Zawarcia porozumie-
nia na przejêcie zadañ dotycz¹cych zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi.

Po udzieleniu wyjaœnieñ i pozytywnych opiniach Komisji Rada Gmi-
ny Bestwina wszystkie te Uchwa³y podjê³a jednog³oœnie.

W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Gminy poda³ do
wiadomoœci, ¿e z dniem 31 grudnia 2011 r. up³ywa czteroletnia ka-
dencja ³awników. Zg³oszenia kandydatów na ³awnika sk³ada siê do
rady gminy, na obszarze której kandydat  jest zatrudniony lub za-
mieszkuje. W zwi¹zku z pismem Prezesa S¹du Okrêgowego w Kato-
wicach z dnia  27 maja 2011 r. Urz¹d Gminy Bestwina og³asza nabór
kandydatów na ³awników do S¹du Okrêgowego w Katowicach w
liczbie - 2 oraz do S¹du Rejonowego w Pszczynie w liczbie 3. Szcze-
gó³y w Urzêdzie Gminy oraz na stronie internetowej.

Ponadto RIO przes³a³a pozytywn¹ opiniê w sprawie mo¿liwoœci
sp³aty kredytu przez gminê Bestwina.

Przewodnicz¹cy poinformowa³ tak¿e, ¿e SP w Bestwinie otrzyma-
³a w kwietniu od Ministra Edukacji Narodowej tytu³ „Szko³y Odkryw-
ców Talentów” (Szerzej w osobnym artykule).

Nap³ynê³o tak¿e pismo od wicewojewody œl¹skiego Stanis³awa
D¹browy w sprawie ewentualnego przyjêcia repatriantów z terenu
b. ZSRR.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³ o zbli-
¿aj¹cych siê Mistrzostwach Polski w kajak – polo, a radny Andrzej
Wojty³a o Bestwiñskich targach pracy.

Wójt Stefan Wodniak zrelacjonowa³ postêp prac na obiekcie Set-
a w Kaniowie. Poinformowa³ równie¿ o spotkaniu w sprawie przy-
stanku PKP w Kaniowie. 1 czerwca Wójt, radni powiatowi Artur
Beniowski i Józef Maziarz, siedmioro radnych gminnych oraz so³-
tys Kaniowa spotkali siê z przedstawicielami PKP i dokonali wizji lokal-
nej. O dalszych dzia³aniach w tym temacie bêdziemy informowali na
bie¿¹co.

Radny £ukasz Furczyk poinformowa³ o wizji lokalnej na ul.
Dankowickiej, która odby³a siê w obecnoœci radnego powiatowe-
go Artura Beniowskiego oraz przedstawicieli Zarz¹du Dróg Po-
wiatowych. Dokonano spisu uszkodzeñ oraz spisano notatkê. Radny
wyrazi³ nadziejê, ¿e wykonawca dokona stosownych napraw gwa-
rancyjnych. Poprosi³ tak¿e o rozwagê w rozpatrywaniu propozycji
PKP co do ewentualnego przejêcia dworca PKP przez gminê.

We wnioskach i zapytaniach Radnych oraz Rad So³eckich Prze-
wodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ wnioski z³o¿one przez Radê
So³eck¹ w Kaniowie. Osobne wnioski z³o¿yli indywidualnie poszcze-
gólni Radni:

Radna Wioleta Gandor: 1. Poprosi³a o dopilnowanie naprawy as-
faltu przed mostkiem na ul. Dankowickiej. 2. Poprosi³a o nak³adkê as-
faltow¹ na ul. Sportowej. 3. Zaapelowa³a o umocnienie osuwaj¹cych
siê brzegów M³ynówki przy ul. œw. Floriana. 4. Zapyta³a radnych

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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powiatowych czy zosta³y podjête jakieœ kroki w sprawie odwodnie-
nia ul. Olchowej.

Radny Andrzej Wojty³a: 1. Poinformowa³ ¿e w jesiennym wyda-
niu „Magazynu Gminnego” uka¿e siê informacja na temat zakresu
œwiadczeñ oferowanych przez SP ZOZ w Bestwinie. 2. Zapyta³ o
przybli¿enie informacji na temat zbiórek odpadów wielkogabaryto-
wych. 3. Poprosi³ o zaasfaltowanie dziur na ul. Podzamcze. 4. Popro-
si³ radnych powiatowych o naprawê znaku ograniczenia prêdkoœci
na ul. Koœcielnej. 5. W imieniu mieszkañców uczêszczaj¹cych do
Oœrodka Zdrowia oraz rodziców dzieci poprosi³ o zamontowanie lu-
stra przy wyjeŸdzie z ul. Szkolnej na ul. Krakowsk¹. 6. Zapyta³, jak
wygl¹da sprawa dojazdu oraz zakazu zatrzymywania siê i postoju
za Oœrodkiem Zdrowia.

Radny Anatol Faruga: 1. Zapyta³ radnych powiatowych, czy
wiedz¹ cokolwiek na temat przejœcia Bestwiny i Czechowic spod
zarz¹du pszczyñskiego WZiR-u do Bielska – Bia³ej. 2. Zapyta³, czy
jest rozstrzygniêty przetarg na wykonanie dróg gruntowych i kto ten
przetarg wygra³. 3. Zapyta³ prezesa Kombestu, czy zdarzaj¹ siê
wypadki nielegalnego pod³¹czania deszczówki do kanalizacji? 4. Za-
pyta³, co mog³oby byæ przyczyn¹ ewentualnego braku wody w mie-
si¹cach letnich?

Radny Stanis³aw Nycz: 1. Zapyta³, czy podjêto jakieœ kroki w spra-
wie parkingu przy szkole w Janowicach. 2. Poprosi³ o naprawê dróg,
którymi bêdzie przebiega³ Janowicki Rajd Rowerowy oraz zaprosi³
obecnych na ten¿e rajd.

Radny Jerzy Borutka: 1. Zapyta³, czy mo¿emy okreœliæ termin
usuniêcia uszkodzeñ przepustów przy ul. Pszczelarskiej. 2. Poprosi³
o naprawienie kilkunastometrowego odcinka ul. Pisarzowickiej.

Radny Edward Jonkisz: 1. Zg³osi³ wniosek o obcinanie zagra¿a-
j¹cych ga³êzi drzew przy drogach gminnych i powiatowych. 2. Po-
dziêkowa³ za wycinkê drzew na ul. Czechowickiej. 3. Poinformowa³
o zawodach sportowych, które odby³y siê z okazji Dnia Dziecka i
aktywnoœci m³odzie¿y w sprz¹taniu œmieci.

Radny Jan Stanclik: 1. Zapyta³, jak wygl¹da sprawa wykonania
drogi na Podlesiu w Janowicach, na któr¹ zapisano 50 tys. z³. 2.
Zapyta³ radnych powiatowych czy zosta³o skoñczone asfaltowanie
dróg powiatowych? Je¿eli tak, to poprosi³ o naprawê ul. Górskiej i
Janowickiej.

Radny £ukasz Furczyk: 1. Poprosi³ o wyciêcie ga³êzi drzew na ul.
¯wirowej. 2. Poprosi³ o jak najszybsze ³atanie dróg po pracach zwi¹-
zanych z kanalizacj¹. 3. Zaapelowa³ o dopilnowanie m³odych ludzi
przekraczaj¹cych prêdkoœæ na wyremontowanych ulicach.

Radny Grzegorz Ko³odziejczyk: 1. Popar³ wniosek Rady So³ec-
kiej o za³o¿enie lustra na skrzy¿owaniu ul. Batalionów Ch³opskich i
Grobli Borowej. 2. Poprosi³, aby zwróciæ siê do Zarz¹du Dróg Powia-
towych o dokoñczenie remontu ul. Czechowickiej. 3. Poinformowa³ o
sprawie zagospodarowania terenów naprzeciwko obiektu Set-a, za-
sugerowa³ zorganizowanie spotkania Radnych, Wójta oraz przed-
stawicieli Sekcji Wêdkarskiej. 4. Zapyta³, kiedy zakoñczy siê naprawa
cz¹stkowa dróg gminnych.

Radny Grzegorz Gawêda: 1. Poprosi³ o za³atanie dziur na ul. M³yñ-
skiej i Œlosarczyka oraz wyciêcie ga³êzi drzew na ul. Braci Dudów.

Radny Jerzy Stanclik: 1. Poprosi³ o zg³aszanie bie¿¹cych spraw od
razu do Referatu S³u¿b technicznych, a nie czekanie z tym a¿ do
sesji.

Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek: 1. Poprosi³ o zajêcie siê spraw¹
wyroœniêtych œwierków na ul. Grobel Borowa. 2. Zaapelowa³ o na-
prawê ul. Podpolec. 3. Poprosi³ o usuniêcie suchych drzew ko³o par-
ku w Kaniowie. 4. Zapyta³ o asfaltowanie parkingu przy obiekcie LKS
„Prze³om” Kaniów. 5. Prosi³ o malowanie znaków poziomych na jezd-
niach, szczególnie ul. Dworkowej i Batalionów Ch³opskich. 6 Zapyta³,
w jaki sposób mieszkañcy mog¹ kontynuowaæ zawieranie umów na
wywóz œmieci.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielali Wójt Stefan Wodniak,
Pe³nomocnik ds. Inwestycji Artur Beniowski, prezes Kombestu Wa-
c³aw Waliczek.

Opracowa³: S³awomir Lewczak

Odbiór technicznyOdbiór technicznyOdbiór technicznyOdbiór technicznyOdbiór techniczny
drogi do BPTLPiIdrogi do BPTLPiIdrogi do BPTLPiIdrogi do BPTLPiIdrogi do BPTLPiI

W pi¹tek, 27 maja, z inicjatywy starosty bielskiego Andrzeja
P³onki odby³ siê odbiór techniczny inwestycji pn. „Przebudo-
wa drogi wewnêtrznej w ramach Koncepcji Samorz¹du Wo-
jewództwa Œl¹skiego wspierania rozwoju sieci lotnisk
lokalnych realizowanego w obrêbie Kaniów i Czechowice-
Dziedzice”.

Oprócz Pana Starosty i wykonawcy inwestycji, firmy SATBUD,
udzia³ w odbiorze wziêli: Dyrektor Generalny Przedsiêbiorstwa
Górniczego Silesia Jiøí Paštika, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Bestwina Jerzy Zu¿a³ek, przewodnicz¹cy Rady Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice Damian ¯elazny, zastêpca burmistrza
Czechowic-Dziedzic Pawe³ Mrowiec, prezes Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiêbiorczoœci i Innowacji Bo-
gus³aw Holeksa. Nie by³o przecinania wstêgi, ale by³a symbo-
liczna lampka szampana i okazja do podzielenia siê
informacjami. Andrzej P³onka podziêkowa³ wykonawcom, przy-
pomnia³ kto finansowa³ inwestycjê, podkreœli³, ¿e zmiana w³a-
œciciela kopalni przyœpieszy³a decyzje o ich przyznaniu. Dyrektor
Generalny Przedsiêbiorstwa Górniczego Silesia Jiøí Paštika wy-
razi³ zadowolenie z faktu remontu tej drogi, przedstawi³ aktu-
aln¹ sytuacjê w PG Silesia perspektywy wspó³pracy z BPTLPiI,
Bogus³aw Holeksa przypomnia³ historiê powstawania  BPTL-
PiI, aktualn¹ sytuacjê (utworzono ju¿ ok. 100 miejsc pracy), za-
pe³niaj¹ siê hale, przedstawi³ tak¿e obecnie realizowane projekty
(Projekt pt. ”Inicjowanie innowacyjnych przedsiêwziêæ gospo-
darczych wykorzystuj¹cych potencja³ lotnictwa lekkiego”, Pro-
jekt pt. „Budowa systemu wsparcia inwestycji - przemys³y
przysz³oœci”, "Angielski z polotem" - jêzyk angielski lotniczy) oraz
plany na przysz³oœæ.

 Jerzy Zu¿a³ek

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Powy¿sze taryfy s¹ najni¿sze
w ca³ym Powiecie Bielskim i okolicach.
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Podsumowanie akcji krwiodawstwaPodsumowanie akcji krwiodawstwaPodsumowanie akcji krwiodawstwaPodsumowanie akcji krwiodawstwaPodsumowanie akcji krwiodawstwa
W niedzielnej akcji krwiodawstwa, która mia³a miejsce 8 maja w salkach kate-

chetycznych przy koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Bestwi-
nie udzia³ wziê³o 38 osób. Pani doktor dopuœci³a jednak¿e do oddawania krwi 23
dawców i uzyskano od nich 10350 ml krwi.

Zarz¹d Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzêdzie Gminy
Bestwina sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim krwiodawcom za oddan¹
krew, ksiêdzu proboszczowi Cezaremu Dulce za udostêpnienie pomieszczeñ, ksiê-
¿om z pozosta³ych parafii za zachêcanie mieszkañców do udzia³u w akcji oraz OSP
Bestwina za zabezpieczenie miejsca postoju busa RCKiK.Mieszkañcy jak zawsze licznie oddawali krew.

Targi PracyTargi PracyTargi PracyTargi PracyTargi Pracy
w Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwinie

Organizatorzy i goœcie Bestwiñskich
Targów Pracy

14 czerwca w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bestwinie odby³y
siê III Bestwiñskie Targi Pracy. Otwar-
cia wydarzenia dokona³ inicjator tar-
gów Andrzej Wojty³a - radny gminy
Bestwina, który w krótkim s³owie
wstêpnym podkreœli³, i¿ praca jest nie-
zmiernie wa¿na w ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka, a jej brak zazwyczaj poci¹ga za
sob¹ powa¿ne problemy spo³eczne.

To w³aœnie te przes³anki sprawi³y, i¿ w
gminie Bestwina pojawi³a siê ta szlachet-
na inicjatywa.  Stanis³aw Wojtczak – za-
stêpca wójta gminy Bestwina, stwierdzi³,
i¿ Urz¹d Gminy zawsze stara siê wspie-
raæ takie inicjatywy i choæ obecna sytuacja

na rynku pracy jest bardzo trudna to Targi
Pracy wychodz¹ naprzeciw wszystkim, któ-
rzy aktywnie poszukuj¹ pracy. Ponadto w
uroczystoœci otwarcia wziêli udzia³: Pose³
na Sejm RP Stanis³aw Szwed, Kierownik
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy Robert S³o-
niec, wicestarosta bielski Grzegorz Sze-
tyñski, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP w Bielsku-Bia³ej Bogus³aw
Kanik oraz radni gminy Jan Stanclik i Grze-
gorz Gawêda.

W targach uczestniczyli: Wojewódzki
Urz¹d Pracy, Powiatowy Urz¹d Pracy,
agencje pracy: Adecco, Randstad, Work
& Profit, Start Praca, Profesja IT, Biuro
Karier Akademii Techniczno-Humani-
stycznej, Forever Living Products Poland,
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Biel-
sku-Bia³ej, 18 Bielski Batalion Powietrz-
no-Desantowy, M³odzie¿owe Biuro Pracy
OHP, Mobilne Centrum Informacji Zawo-
dowej OHP. Ponadto swoj¹ pomoc¹ s³u-
¿y³ doradca zawodowy oraz inspektor
Pañstwowej Inspekcji Pracy, który udzie-
la³ fachowych porad z zakresu  prawa,
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nie za-
brak³o tak¿e szerokiej bazy informacji z
zakresu funduszy europejskich dla roz-
poczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
– pomoc¹ s³u¿y³ Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich, Regionalne Cen-
trum Informacji Europejskiej oraz Europe
Direct. Wstêp na targi, korzystanie z ofert
pracy, wszelkie porady i konsultacje
udzielane by³y bezp³atnie.

Organizatorzy

W dniu 16 maja odby³o siê spotkanie w sprawie mo-
dernizacji obiektów Set-a w Kaniowie. Inwestora, czyli
Urz¹d Gminy w Bestwinie, reprezentowa³ Pe³nomocnik
wójta Artur Beniowski oraz inspektorzy Tadeusz Kwiat-
kowski i Mariusz Szlosarczyk. Z ramienia u¿ytkownika
obiektu obecni byli trener Dariusz Pilarz oraz Jerzy Zu-
¿a³ek zarazem przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina.

Podczas wizji zapoznano siê z kolejnym etapem inwestycji.
Wykonane s¹ ju¿ konstrukcje pod trybuny, na których bêd¹
montowane krzese³ka. Na plac budowy dostarczono ju¿ tak¿e
elementy do pomostów p³ywaj¹cych. Stare pomosty, zalane
wod¹ zosta³y ju¿ usuniête ze zbiornika. Wylane zosta³y funda-

Budowany Oœrodek Sportów Wodnych

Budowa OśrodkaBudowa OśrodkaBudowa OśrodkaBudowa OśrodkaBudowa Ośrodka
SportówSportówSportówSportówSportów

Wodnych i RekreacjiWodnych i RekreacjiWodnych i RekreacjiWodnych i RekreacjiWodnych i Rekreacji

menty pod pomieszczenia sanitarne, a tak¿e przygotowywany
jest teren boisk do pi³ki pla¿owej.

Artyku³ na temat Oœrodka Sportów Wodnych autorstwa £uka-
sza Klimañca ukaza³ siê dnia 30 maja w „Dzienniku Zachod-
nim”. Tekst dostêpny jest równie¿ na stronie internetowej
gazety.

Jerzy Zu¿a³ek

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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• Podczas tegorocznego d³ugiego week-
endu jedynie drugiego maja pokaza³o siê
s³oñce. Wykorzystali to stra¿acy z OSP
Bestwina organizuj¹c festyn dla mieszkañ-
ców gminy. Pomimo doœæ niskiej tempe-
ratury dopisa³y humory i kto przyby³, móg³
skorzystaæ z przygotowanego bufetu.

• W OSP Kaniów odby³o siê 7 maja ze-
branie organizacyjne M³odzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej. W innych jednostkach ju¿
takie dru¿yny istniej¹, teraz powstaje w
Kaniowie. W spotkaniu, które prowadzi³
Jaros³aw Bieroñski uczestniczy³o oko³o 20
dzieci. Aby zostaæ cz³onkiem dru¿yny m³o-
dzie¿owej konieczna jest pisemna zgoda
rodziców, st¹d te¿ ka¿de dziecko odebra³o
odpowiedni dokument do podpisania
przez rodziców. Kolejne spotkania M³odzie-
¿owej Dru¿yny Po¿arniczej przy OSP Ka-
niów odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ niedzielê
o godz. 9. OSP zaprasza dzieci i m³odzie¿
do zapisania siê do Dru¿yny.

• W dniu 10 maja 2011 roku bielscy
stra¿acy obchodzili swoje œwiêto "Dzieñ
Stra¿aka". W uroczystoœciach wziêli udzia³
oprócz stra¿aków Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, tak¿e emeryci stra¿acy oraz dru-
howie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
stra¿acy Zak³adowych Stra¿y Po¿arnych,
przedstawiciele s³u¿b wspó³dzia³aj¹cych,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i
administracyjnych. Gminê Bestwina re-
prezentowa³ Pe³nomocnik Wójta ds. in-
westycji, radny Rady Powiatu Bielskiego
Artur Beniowski. Podczas akademii wrê-
czono odznaczenia resortowe i zwi¹zko-
we, m.in. Odznaki Zas³u¿ony Dla Ochrony
Przeciwpo¿arowej, Z³oty Znak Zwi¹zku,
Medale Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa. Wi-
ceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej dh Marek Trombski i Pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Bia-
³ej dh Jan Cholewa uhonorowali tytu³em
"Stra¿aka Roku 2010" nadanym przez
Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej w Bielsku-Bia³ej dh Ma-
teusza Kubika (OSP Bestwina) oraz dh
Stanis³awa Nycza (OSP Stara Wieœ).

• Gaszenie p³on¹cego budynku wieloro-
dzinnego, ewakuacjê lokatorów, poruszanie
siê w zadymionych pomieszczeniach – to
wszystko æwiczy³y 27 maja jednostki Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych z Bestwiny, Bestwin-
ki, Janowic i Kaniowa na terenie dawnego
Domu Nauczyciela przy ul. Krakowskiej w Be-
stwinie. Dla mieszkañców by³ to test reago-
wania w sytuacjach kryzysowych i stosowania
siê do zaleceñ lokalnych struktur Obrony Cy-
wilnej. Komendant Gminny Grzegorz Owczarz
po raz kolejny sprawdzi³ gotowoœæ druhów
do sprawnego wyruszenia do akcji, umiejêt-
nego jej przeprowadzenia i koordynacji wza-
jemnych dzia³añ. Ka¿da z jednostek OSP w
miarê, jak doje¿d¿a³y do miejsca zdarzenia,
otrzymywa³a konkretne zadanie do wykona-
nia, nale¿a³o równie¿ zapewniæ ewakuowa-
nym mieszkañcom warunki socjalno –
bytowe (przygotowania œwietlicy w szkole
Podstawowej w Bestwinie na przyjêcie ewa-
kuowanych, aplikacyjnie zapewnienie wy¿y-
wienia (wypracowano porozumienie na
dostarczenie posi³ków - zapewnienie pomo-
cy przez GOPS).Dodatkow¹ trudnoœæ spra-
wia³ fakt, ¿e wszystko odbywa³o siê na bardzo
ograniczonej przestrzeni. Niemniej stra¿acy
zrealizowali za³o¿one cele. Ich poczynaniom
przygl¹dali siê Wójt gminy Bestwina Stefan
Wodniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy

StrażackieStrażackieStrażackieStrażackieStrażackie
wiadomościwiadomościwiadomościwiadomościwiadomości InformacjaInformacjaInformacjaInformacjaInformacja

Wójt Gminy Bestwina informuje, ¿e w ka¿d¹ œrodê, w godzinach 9.00 –
11.00 w centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, w Sali Konferencyj-
nej bêdzie otwarty punkt konsultacyjny dla Beneficjentów objêtych Lokaln¹
Grup¹ Ryback¹ „Bielska Kraina”. Konsultacje odbywaæ siê bêd¹ tylko i wy-
³¹cznie po uprzednim umówieniu siê Beneficjenta z biurem stowarzyszenia
LGR „Bielska Kraina”, tel. 33 810 57 35.

Lipiec – 6, 13, 20, 27; Sierpieñ – 3, 10, 17, 24, 31; Wrzesieñ – 7, 14, 21, 28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, i¿ ju¿
w lipcu br. odbêd¹ siê szkolenia dla beneficjentów, którzy zamieszkuj¹
obszar 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasieni-
cy, Jaworza, Wilamowic oraz dla osób prowadz¹cych lub zamierzaj¹cych
prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie obszaru objêtego Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Obszarów Rybackich Bielska Kraina (LSROR) i bêd¹
siê ubiegaæ o dofinansowanie.

Szczegó³y: www.bestwina.pl, www.bielskakraina.pl

Zu¿a³ek oraz pe³nomocnik Wójta ds. inwe-
stycji Artur Beniowski. Na zakoñczenie akcji
mieszkañcy zostali z powrotem przetranspor-
towani do domu, a wczeœniej wójt z³o¿y³ im
podziêkowania za udzia³ w æwiczeniach,
omówiono równie¿ w gronie wszystkich
uczestników przebieg akcji.

• 18 czerwca na boisku LKS Bestwina prze-
prowadzone zosta³y gminne zawody spor-
towo - po¿arnicze, w których wziê³o udzia³ 5
dru¿yn mêskich, 2 kobiece oraz 1 m³odzie-
¿owa dru¿yna po¿arnicza. Poza konkursem,
wzbudzaj¹c najwiêksze zainteresowanie,
w sztafecie po¿arniczej bieg³y dzieci z OSP
Bestwinka. Komisjê sêdziowsk¹ powo³a³
Komendant Miejski PSP w Bielsku-Bia³ej,
a sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ m³. bryg.
Zbigniew Mizera. Zawody zosta³y rozegra-
ne w konkurencjach: - sztafeta po¿arnicza z
przeszkodami oraz æwiczenie bojowe wg
regulaminu CTIF dla MDP, - sztafeta po¿ar-
nicza z przeszkodami oraz æwiczenie bojo-
we wg regulaminu 2011. Kolejnoœæ dru¿yn
(seniorów) w poszczególnych konkuren-
cjach przedstawia siê nastêpuj¹co: - Æwi-
czenie bojowe: OSP Bestwinka I, OSP
Bestwinka II, OSP Janowice, OSP Bestwi-
na, OSP Kaniów. - Sztafeta po¿arnicza: OSP
Bestwina, OSP Bestwinka II, OSP Janowi-
ce, OSP Bestwinka I, OSP Kaniów.
Klasyfikacja generalna zawodów dla gru-
py A seniorów: Bestwinka I, Bestwinka II,
Janowice, Bestwina, Kaniów.
Kolejnoœæ w poszczególnych konkurencjach
dla grupy C seniorów: - Æwiczenie bojowe:
OSP Janowice, OSP Bestwinka, - Sztafeta
po¿arnicza: OSP Bestwinka, OSP Janowice.

Klasyfikacja generalna zawodów dla gru-
py C seniorów: OSP Bestwinka, OSP Ja-
nowice. Klasyfikacja generalna zawodów
dla MDP - ch³opcy 16-18 lat: OSP Bestwin-
ka, OSP Kaniów“Klasyfikacja generalna za-
wodów dla grupy MDP ch³opców: OSP
Bestwinka.           J. Zu¿a³ek, S. Lewczak

M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza zapoznaje
siê ze sprzêtem stra¿ackim.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Æwiczenia gminnych jednostek OSP
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O godzinie 14.30 druhowie z ca³ej gminy zebrali siê pod
budynkiem OSP Kaniów, uformowali szyk i przy dŸwiêkach or-
kiestry przeszli do koœcio³a parafialnego pw. Niepokalanego
Serca NMP. Mszê œwiêt¹ odprawi³ dla nich, ich przyjació³ i zna-
jomych proboszcz kaniowskiej parafii Janusz Tomaszek. Pod-
kreœli³, ¿e na stra¿aków mo¿na liczyæ w ka¿dym momencie,
zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i podczas wielkich
wydarzeñ, np. niedawnego spotkania z kard. Kazimierzem
Nyczem w Starej Wsi.

Po liturgii pochód ponownie przeszed³ na plac przed stra¿-
nic¹, gdzie dowódca uroczystoœci dh Andrzej Janeczko z³o¿y³
meldunek o gotowoœci do rozpoczêcia uroczystoœci. Meldu-
nek przyj¹³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
Jan Cholewa. Dokonano tak¿e przegl¹du pododdzia³ów i pod-
niesiono flagê pañstwow¹. G³os zabierali Prezes Zarz¹du
Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, a w dalszej kolejnoœci
druh Jacek Jonkisz z PSP, który pe³ni³ obowi¹zki spikera.

Przyby³ych goœci powita³ prezes OSP Kaniów, a zarazem
komendant gminny Grzegorz Owczarz. Do Kaniowa przybyli
m.in.: Zastêpca Wójta Stanis³aw Wojtczak, Pe³nomocnik Wój-
ta i radny powiatowy Artur Beniowski (cz³onek OSP Kaniów),
radny powiatowy Józef Maziarz, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzy Zu¿a³ek, radni gminy Bestwina Edward Jonkisz i Grze-
gorz Ko³odziejczyk, so³tys Kaniowa Marek Pêkala, ks. proboszcz
Janusz Tomaszek, dyrektor SP Kaniów Barbara – Konarska –
Wêgrzyn, przedstawiciele w³adz po¿arniczych.

Przyst¹piono nastêpnie do ceremonii odznaczania zas³u¿o-
nych stra¿aków medalami zwi¹zkowymi. Otrzymali je:
Z³oty medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” - Wójtowicz Tomasz.
Srebrny medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” - Fajt Ryszard,
Bieroñski Artur, Bieroñski Tomasz, Ozimina Jadwiga, Pala
Adrian, Stelmach Wies³aw, Gajda Piotr.

Br¹zowy medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” - DroŸdzik Bart³omiej,
Kóska Micha³, Furtek Wojciech, Grzyk Maciej, Borutka Zbigniew.

Medal za Zas³ugi dla Ochotniczego Po¿arnictwa Powiatu
Bielskiego - Bieroñski Edward, Gruszka Jacek, Szlosarczyk
Wies³aw, Szeliga Herbert.

Odznakê „Wzorowy Stra¿ak” - Kraus Marcin, Bezeg³ów S³a-
womir, Kubik £ukasz, Gandor Marta, Sobik Wojciech, Jonkisz
Marcin, Kozie³ Krzysztof.

Podczas uroczystoœci nast¹pi³o równie¿ wrêczenie pami¹-
tek wraz z podziêkowaniami za d³ugoletni¹ pracê w zarz¹dzie
Gminnym ZOSP w Bestwinie dh W³adys³awowi Kósce, by³e-
mu Prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP w Bestwi-
nie oraz dh Stanis³awowi Wilczek, by³emu Przewodnicz¹cemu
Komisji Rewizyjnej Oddzia³u Gminnego ZOSP w Bestwinie.

Na koniec ¿yczenia od wójta gminy Bestwina Stefana Wod-
niaka odczyta³ jego pe³nomocnik Artur Beniowski. Gratulacje
z³o¿y³ tak¿e so³tys Marek Pêkala, druh Jan Cholewa i pozostali
goœcie.           S³awomir Lewczak

Zakoñczy³ siê wa¿ny dla stra¿aków czas zebrañ sprawozdawczo – wyborczych. Ósmego maja zgromadzili
siê ponownie, tym razem jednak po to, by œwiêtowaæ dzieñ ich patrona – œw. Floriana. Na szczêœcie po kilku
deszczowych dniach aura dopisa³a i uroczystoœci mog³y odbywaæ siê w s³oñcu i przy bezchmurnym niebie.

Gminny Dzień Strażaka w KaniowieGminny Dzień Strażaka w KaniowieGminny Dzień Strażaka w KaniowieGminny Dzień Strażaka w KaniowieGminny Dzień Strażaka w Kaniowie

Gminny Dzieñ Stra¿aka - przegl¹d pododdzia³ów

Tragiczny po¿ar Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dzie-
dzicach sprzed 40 lat przypomnia³ mieszkañcom Ka-
niowa Micha³ Kobiela, który zorganizowa³ wraz z
Zespolem Charytatywnym w parafialnej auli wystawê
poœwiêcon¹ tym, którzy oddali ¿ycie podczas akcji ra-
towniczej. Przypomnijmy, ¿e 26 czerwca 1971 r. w
nastêpstwie uderzenia pioruna zapali³ siê zbiornik ropy
naftowej, po czym ogieñ rozprzestrzenia³ siê dalej.
Œmieræ ponios³o 37 osób, rannych zosta³o 105.

Na wystawie zgromadzono zdjêcia, pami¹tki po poleg³ych,
medale i spisane wspomnienia. Wyœwietlano równie¿ film.
Zwiedzaj¹cy, w tym cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej mogli przekonaæ siê, jak bardzo ryzykowali stra¿acy i ¿o³nie-
rze walcz¹cy z ogniem. Wœród ofiar by³o tak¿e siedem osób z
terenu gminy Bestwina – W³adys³aw Jonkisz, Wilhelm Bud-
niok, Stanis³aw Krysta, Karol Bigos, Roman Kozik, W³adys³aw
Niemczyk, Józef Œlosarczyk.

S³awomir Lewczak

Czterdzieści lat od pożaruCzterdzieści lat od pożaruCzterdzieści lat od pożaruCzterdzieści lat od pożaruCzterdzieści lat od pożaru
– wystawa w Kaniowie– wystawa w Kaniowie– wystawa w Kaniowie– wystawa w Kaniowie– wystawa w Kaniowie

Autor wystawy Micha³ Kobiela wraz z ks. proboszczem J.Tomasz-
kiem oraz Jackiem Gruszk¹ z OSP Kaniów

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Repertuar tegorocznego Œwiêta by³ bardzo ró¿norodny i za-
skakuj¹cy. Coœ dla siebie znaleŸli zarówno mi³oœnicy dobrej
muzyki, jak i kabaretu i teatru. Ju¿ od godziny 15.00 wystêpowali
artyœci z czêstochowskiego teatru „Ma³go” z programem „W³a-
œnie leci show dla dzieci”. Nastêpnie przed scenê wmaszero-
wa³ barwny korowód postaci zwi¹zanych z morzem – rybaków,
ryb, wioœlarzy... – byli to aktorzy z Teatru Grodzkiego w Bielsku -
Bia³ej wraz z podopiecznymi Stowarzyszenia „Razem” oraz wo-
lontariuszami. Uwagê zwraca³y fantastycznie wykonane kostiu-
my i rekwizyty. Zaraz potem zaœpiewa³ dla wszystkich znany ju¿

Niezapomniane Święto Gminy BestwinaNiezapomniane Święto Gminy BestwinaNiezapomniane Święto Gminy BestwinaNiezapomniane Święto Gminy BestwinaNiezapomniane Święto Gminy Bestwina

Za nami kolejne ju¿, bo dwunaste Œwiêto Gminy Be-
stwina. Jest to pe³en atrakcji rodzinny festyn, który z roku
na rok przyci¹ga coraz wiêcej goœci szukaj¹cych dobrej

zabawy w mi³ej i kulturalnej atmosferze. Dziêki organiza-
torom – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie,
Regionalnemu Zespo³owi Pieœni i Tañca „Bestwina” oraz
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Bestwina” 18 maja
znowu zape³ni³y siê tereny pod estrad¹ za CKSiR.

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura

Pierwsze zespo³y rozpo-
czê³y swoje wystêpy o godzi-
nie 16.00. Na scenie
zaprezentowa³ siê Zespó³
Regionalny „Zabrzeg”, na-
stêpnie Zespó³ Regionalny
„Istebna” (jeden z najstar-
szych w Polsce) i wreszcie
gospodarze -  Regionalny Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „Bestwi-
na” prowadzony przez Jana
Kêdzierskiego i Mariusza
Mikê. Doskona³a muzyka i do-
pracowana choreografia
œwiadczy³y o tym, ¿e zespo³y
poœwiêci³y wiele czasu, by przygotowaæ
siê perfekcyjnie.

W czêœci oficjalnej na scenê weszli za-
proszeni goœcie wraz z towarzysz¹cymi
im sztandarami Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Wójt gminy Bestwina Stefan
Wodniak powita³ radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Œl¹skiego a zarazem preze-
sa Zarz¹du Wojewódzkiego PSL Mariana
Ormañca. Przybyli równie¿ wicewojewo-
da œl¹ski Stanis³aw D¹browa, cz³onek
Zarz¹du Województwa Œl¹skiego Alek-
sandra Banasiak, asystent pos³a do
Parlamentu Europejskiego Jaros³awa
Kalinowskiego Mateusz Pindel, bur-
mistrz Czechowic – Dziedzic Marian B³a-
chut, wójt gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok,

Ludowe świętowanie na skalę wojewódzkąLudowe świętowanie na skalę wojewódzkąLudowe świętowanie na skalę wojewódzkąLudowe świętowanie na skalę wojewódzkąLudowe świętowanie na skalę wojewódzką
Pe³ne kolorowych strojów i skocznej muzyki spotkanie z kultur¹ regionaln¹ przygotowa³o 28 maja dla mieszkañ-

ców gminy Bestwina oraz ca³ego województwa œl¹skiego Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Na przeszkodzie nie stan¹³ nawet rzêsisty deszcz. Wojewódzkie Œwiêto Ludowe po³¹czone z
Bestwiñskimi Spotkaniami Folklorystycznymi dostarczy³o wszystkim najpiêkniejszych wzruszeñ i ociepli³o ch³od-
ny majowy wieczór.

kandydatka na pos³a do Sejmu RP Jo-
anna Badowska, prezes Zarz¹du Gmin-
nego PSL Danuta Kubik, radni Rady
Powiatu Bielskiego. Gminê Bestwina re-
prezentowali ponadto Zastêpca Wójta
Stanis³aw Wojtczak, pe³nomocnik ds.
inwestycji Artur Beniowski, du¿a grupa
radnych gminy Bestwina oraz so³tysi.
Goœcie podziêkowali za zorganizowanie
w Bestwinie Œwiêta Ludowego i przypo-
mnieli historiê swojego ugrupowania,
wskazuj¹c na wartoœci, którymi kieruje
siê PSL.

Po przemówieniach przyst¹piono do
wrêczania okolicznoœciowych odzna-
czeñ. Medal im. Wincentego Witosa
otrzyma³ Franciszek Siemiennik, zaœ z³o-

te koniczynki PSL – Andrzej Krawczyk,
Alojzy Wojciech i Zenon Grolik.

Z nastaniem zmierzchu zagoœcili na
estradzie muzycy. Publicznoœæ bawi³a ka-
pela góralska „EŒTA” z Sopotni Wielkiej, a
do tañców zachêci³a gwiazda wieczoru –
znany z zesz³orocznych wystêpów „Tyrolia
Band”. Po niej, do przys³owiowego „bia³e-
go rana” gra³ jeszcze zespó³ „Albatros”.

Kto tylko nie wystraszy³ siê deszczu,
na pewno nie odszed³ zawiedziony. Do-
datkow¹ atrakcj¹ by³ tak¿e prowadzony
przez Zespó³ Regionalny bufet, swoje
stoiska rozstawi³a tak¿e Lokalna Grupa
Rybacka „Bielska Kraina” i Oœrodek
Szkolenia Kierowców „Omega Group”.

S³awomir Lewczak

Taniec w wykonaniu RZPiT ''Bestwina''Przy mikrofonie Marian Ormaniec
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z kaniowskiego „Œwiêta Karpia” piosenkarz Damian Holecki.
Po nim latynoskimi rytmami rozgrza³a audytorium grupa „De
Nuevo”. Wreszcie, jako gwóŸdŸ programu zaprezentowa³ siê
bardzo popularny kabaret „Masztalscy” w sk³adzie Aleksander
Trzaska i Jerzy Ciurlok. Kto nie mia³ doœæ wra¿eñ, móg³ bawiæ
siê do rana przy muzyce zespo³u „Orion”.

Wójt Stefan Wodniak podkreœli³ w swoim przemówieniu, ¿e
Œwiêto Gminy jest bardzo wartoœciow¹ imprez¹, doskonale in-
tegruj¹c¹ mieszkañców. Wœród goœci pojawili siê tak¿e wice-

starosta bielski Grzegorz Szetyñski, przedstawiciele Zarz¹du
Powiatu Bielskiego Stanis³aw Piêta i Renata Franasik, pe³no-
mocnik Wójta Artur Beniowski, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzy Zu¿a³ek, radni powiatowi, gminni i inne znane osoby.

Œwiêto Gminy nie mog³oby siê odbyæ gdyby nie pomoc Urzêdu
Gminy Bestwina i sponsorów – Banku Spó³dzielczego Cze-
chowice – Dziedzice – Bestwina, a tak¿e Oœrodka Szkolenia
Kierowców „Omega Group”. Dziêki ich wsparciu wyst¹pili znani
w ca³ym kraju artyœci.            S³awomir Lewczak

Poniewa¿ wokalista Piotr pochodzi z Kaniowa i mieszka w tej miejscowoœci, mo¿na powiedzieæ, ze grupa wyst¹pi³a u siebie w
domu. I s³uchacze wielokrotnie dawali o tym znaæ, bardzo ¿ywio³owo reaguj¹c na ka¿dy utwór - nawet tañcem. W repertuarze znalaz³y
siê piosenki z p³yty „Dzieñ dobry panie Marku” oraz inne. W wywiadzie udzielonym w zesz³ym roku dla „Magazynu Gminnego” Piotr
Mirecki stwierdzi³, ¿e „Dzieñ Dobry” nie gra okreœlonego typu muzyki - inspiruje siê wieloma stylami. Od poezji œpiewanej, poprzez
fingerstyle, a¿ do flamenco. Co zreszt¹ s³ychaæ by³o w Kaniowie bardzo wyraŸnie. Zespó³ nie stroni od muzyki religjnej, w ho³dzie
Janowi Paw³owi II w piêknej aran¿acji zagra³ „Barkê”. Pozytywna akustyczna fala nie da³a siê deszczowej pogodzie, przynosz¹c tego
majowego wieczoru du¿o ciep³a i s³oñca. S³awomir Lewczak

Ponad dwugodzinny koncert
da³a w pi¹tek, 27 maja w kaniow-
skim Domu Stra¿aka grupa
„Dzieñ Dobry”. Muzycy w sk³a-
dzie: Piotr Mirecki, Krzysztof Ma-
ciejowski, Ma³gorzata Stachura,
Jan Stachura i Stanis³aw Jonecz-
ko do bia³oœci rozgrzali zgroma-
dzon¹ publicznoœæ. Za spraw¹
organizatorów – Doroty Kóski –
Beniowskiej i przyjació³ pi¹tkowy
wieczór wype³ni³y przeboje Mar-
ka Grechuty oraz w³asne kompo-
zycje zespo³u.

Udany koncert „Dzień Dobry”Udany koncert „Dzień Dobry”Udany koncert „Dzień Dobry”Udany koncert „Dzień Dobry”Udany koncert „Dzień Dobry”

Imprezê promuj¹c¹ ruch i wypoczy-
nek na œwie¿ym powietrzu zorganizo-
wa³ Zespó³ Szkolno – Przedszkolny
w Janowicach wraz z Rad¹ Rodziców.
Do organizacji Rajdu przyczyni³y siê
tak¿e: Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Bestwinie i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Janowicach, a œrodki ma-
terialne zapewnili sponsorzy: Urz¹d
Gminy Bestwina, Dewro, Chromet,
Monter, Kolnet, Carbo Asecura, Bank
Spó³dzielczy w Bestwinie, „Presto” K.
Mynarski, Sklep „Przy Soœnie” D. My-

VI Rodzinny Rajd Rowerowy w JanowicachVI Rodzinny Rajd Rowerowy w JanowicachVI Rodzinny Rajd Rowerowy w JanowicachVI Rodzinny Rajd Rowerowy w JanowicachVI Rodzinny Rajd Rowerowy w Janowicach
Ponad 170 uczestników w ró¿nym wieku wziê³o udzia³ w sobotê 11 czerwca w Szóstym Janowickim Rajdzie

Rowerowym. Amatorzy dwóch kó³ek przejechali 19 kilometrów ulicami Janowic, Bestwiny i Pisarzowic. £adna
pogoda sprzyja³a frekwencji, na start wyruszy³y wiêc ca³e rodziny wraz z dzieæmi. Trzeba dodaæ, ¿e nie byli to
tylko mieszkañcy Janowic, ale tak¿e Bestwiny, Bestwinki, Kaniowa, Czechowic – Dziedzic, Bielska – Bia³ej,
Brzeszcz, Pisarzowic, Pszczyny, Katowic i innych miejscowoœci.

Uczestnikom kibicowa³ Wójt Stefan Wodniak

narska, Metal – Wkrêt, Rotor, Piekar-
nia - Cukiernia S³awomir R¹ba, Deli-
katesy Centrum Jolanta R¹ba, Sk³ad
Przy Bia ³ce M.A.  Gola,  Centrum
Ogrodnicze „Aster” K. Stolarzewicz,
„Olbud” R. Olma, osoby indywidual-
ne. Rajd zabezpiecza³y oprócz Stra¿y
Po¿arnej Policja i Pogotowie Ratun-
kowe.

Do wspólnej zabawy zachêca³a
wszystkich przyby³ych prowadz¹ca
imprezê Jolanta Kuczyñska, wspólnie
z Dyrektor ZSP Urszula Kal. Cyklistów

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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dopingowali równie¿ goœcie w oso-
bach Wójta Gminy Bestwina Stefana
Wodniaka i radnych z Janowic Jana
Stanclika oraz Stanis³awa Nycza.

W cenê biletu na rajd wliczona by³a
koszulka, napój oraz regeneracyjny
posi³ek. Dodatkowo rozdawano atrak-
cyjne nagrody w ró¿nych kategoriach
(najm³odszy, najstarszy uczestnik, Team 97 - najliczniejsza grupa bior¹ca

udzia³ w rajdzie

Strzelanie z ³uku - jedna z konkurencji

W konkurencjach rodzinnych, Najlepsz¹ Rodzin¹, zajmuj¹c
I miejsce, okaza³a siê Rodzina Sojków, II miejsce zajê³a Ro-
dzina Beniowskich, III miejsce Rodzina Ma³yszów. Rodziny te
otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, dyplomy oraz symboliczne
nagrody. W organizowaniu tego dnia pomagali: Katarzyna i
Andrzej Hesek, Mariola P³achno, Iwona i S³awomir Sojka, Ali-
cja Skrudlik, Ewelina i Szymon Furczyk, Marek Pêkala, Marcin
i £ukasz Furczyk, Artur Beniowski. Nad ca³oœci¹ czuwa³ „kie-
rownik imprezy”- Jerzy Zu¿a³ek.

Organizatorzy dziêkuj¹ pani Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Kaniowie za udostêpnienie sprzêtu sportowego oraz ³awek,
dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za przygoto-
wanie terenów rekreacyjnych, a Panu Jackowi Gruszce za
nag³oœnienie podczas imprezy.

Dzieñ ten odby³ siê dziêki licznym sponsorom, a byli nimi:
CKSiR w Bestwinie, Komisja Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii, Pañstwo Byrscy -
cukiernia „Asteria”, Grzegorz Baczyñski - pizzeria „Prowansja”,
Jacek Markiel - sklep „Œnie¿ka”, Pañstwo Gawêda - sklep
„Euro”, Piotr Jonkisz, Marek G³¹b, Maria Furczyk, Sebastian
Grzywa, Kinga Pasierbek, Tadeusz Wróbel, Nadwiœlañska
Agencja Turystyczna Sp. z o.o. w Tychach, Jerzy Zu¿a³ek oraz
wielu innych sponsorów, którzy pragn¹ pozostaæ anonimowi.

Wszystkim, którzy nie zostali wymienieni a w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do organizowania tego dnia, w imieniu
dzieci serdecznie dziêkujê. Dorota Beniowska

Rodzinny Dzień Radości w KaniowieRodzinny Dzień Radości w KaniowieRodzinny Dzień Radości w KaniowieRodzinny Dzień Radości w KaniowieRodzinny Dzień Radości w Kaniowie
„Wspania³a przygoda”, „œwietna zabawa”- to s³owa, którymi mo¿na opisaæ tegoroczny Rodzinny Dzieñ Radoœci,

który odby³ siê 11 czerwca b.r. na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Aura dopisa³a na równi z uczestnikami.

Liczne gry, konkursy, rywalizacja indywidualna oraz dru¿yno-
wa rodzin dostarcza³y uczestnikom tego dnia wiele radoœci.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê konkurencje strzeleckie: pa-
intball, wiatrówka, pistolet pneumatyczny, ³uk. Œmiech mo¿na
by³o us³yszeæ podczas konkurencji rodzinnych, takich jak: bieg
w potrójnych spodniach, bieg na czteroosobowych nartach,
unihokej. Bardzo szybko rozesz³y siê losy loterii fantowej, a
wœród nagród by³y, m.in. odtwarzacze DVD. Kolejka dzieci do
artystycznego malowania twarzy nie mia³a koñca. Nie by³o
osoby, na twarzy której nie pojawi³by siê uœmiech.

Popo³udnie pe³ne dobrej zabawy zorganizowa³o 4
czerwca dla swoich podopiecznych i ich rodzin stowa-
rzyszenie „Razem” posiadaj¹ce w Bestwinie dom dzien-
nego pobytu dla niepe³nosprawnych. W przygotowanie
pikniku w³¹czy³y siê wolontariuszki z klas pierwszych
gimnazjum im. Jana Paw³a II w Bestwinie, wraz z na-
uczycielami – Agnieszka Dutk¹ i Ew¹ Sierant.

Impreza promowa³a przede wszystkim ruch na œwie¿ym
powietrzu – uczestnicy æwiczyli aerobik, rywalizowali w konku-
rencjach sprawnoœciowych, przeci¹gali linê, rzucali pi³kê do
kosza. Sêdziowa³y oczywiœcie niezawodne gimnazjalistki.
Wszystko zrobi³o wielkie wra¿enie zarówno na Marii Sysak -
£yp i Tadeuszu Sowiñskim ze stowarzyszenia „Razem” oraz

Uczestnicy imprezy oraz wolontariusze z gimnazjum

IntegracyjnyIntegracyjnyIntegracyjnyIntegracyjnyIntegracyjny piknik piknik piknik piknik piknik
z „Razem”z „Razem”z „Razem”z „Razem”z „Razem”

obecnych w tym dniu goœciach, a wœród nich znaleŸli siê m.in.
wicestarosta bielski Grzegorz Szetyñski, Czes³aw Pszczó³ka
(odpowiedzialny za sport w Starostwie Powiatowym) pe³no-
mocnik wójta gminy Bestwina Artur Beniowski, naczelnik Wy-
dzia³u Spraw Obywatelskich UM w Bielsku – Bia³ej Krystyna
Cyran.            S³awomir Lewczak

najliczniejsza grupa, najliczniejsza
rodzina). Fanty mo¿na by³o równie¿
wylosowaæ na loterii. Oko³o godz.
16.30 rozpoczê³y siê natomiast wystê-
py artystyczne uzdolnionych przed-
szkolaków i uczniów ZSP, a nastêpnie
zabawa taneczna przy muzyce zespo-
³u „Desperado”.

S³awomir Lewczak

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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W ubieg³ym roku gmina Bestwi-
na ¿y³a powrotem zabytkowego
dzwonu z pocz¹tku XVI wieku, a
zagrabionego przez Niemców w
roku 1941. Dzwon ten jesieni¹ zo-
sta³ uroczyœcie przywieziony do
Bestwiny, a w ostatnim czasie za-
wis³ na wie¿y.

Ksi¹dz Cezary Dulka, proboszcz pa-
rafii Wniebowziêcia NMP wyjaœnia: Po
dyskusjach dotycz¹cych ewentualnego
miejsca powieszenia dzwonu pojawi³y
siê pomys³y zbudowania nowej dzwon-
nicy lub zainstalowania go w miejscu,
gdzie by³ przez wieki – na wie¿y. Kiedy
pojawi³a siê odmowna decyzja konser-
watora zabytków co do stawiania
dzwonnicy, poprosiliœmy znan¹ firmê
„Rduch”, która zawiesza ró¿ne dzwo-
ny w Polsce i za granic¹ o odpowiedŸ,
czy w ogóle mo¿liwe jest powieszenie
pi¹tego dzwonu. Na wie¿y by³y bowiem
dzwony z lat ‘40 i ’50 – zakupione po
wojnie. Niestety ekspertyza obna¿y³a

Godne miejsce dla dzwonu z 1504 rokuGodne miejsce dla dzwonu z 1504 rokuGodne miejsce dla dzwonu z 1504 rokuGodne miejsce dla dzwonu z 1504 rokuGodne miejsce dla dzwonu z 1504 roku
tem dzie³o remontu, wykonania nowe-
go zawieszenia i sterowania dzwona-
mi. Zosta³ równie¿ zawieszony nasz
zabytkowy dzwon i pierwszy raz za-
dzwoni³ w czasie Wigilii Paschalnej,
póŸniej w czasie ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej przez pani¹ Waleriê
Owczarz i pana doktora Franciszka
Magê. Dzwon ten bije w wa¿nych dla
naszego ¿ycia momentach, chcemy
¿eby ¿egna³ zmar³ych parafian w ich
ostatniej drodze na cmentarz.

Ksi¹dz Dulka powiedzia³ tak¿e „Ma-
gazynowi Gminnemu”, ¿e zosta³ prze-
prowadzony gruntowny remont wie¿y –
¿aluzji, zegarów i ca³ej iglicy. Œci¹gniê-
to z niej dwustuletni kuty krzy¿, zosta³a
wyz³ocona kula, do której w³o¿ono do-
kumentacjê z informacjami i fotografia-
mi o wspó³czesnej Bestwinie oraz
parafii. Poprawiono instalacjê odgro-
mow¹, a w chwili pisania artyku³u w re-
moncie by³a sygnaturka, na której w
przysz³oœci bêdzie z³ocona kula. W pla-
nach jest monta¿ krzy¿a nad prezbite-
rium.

S³awomir Lewczak

Zabytkowy dzwon znowu powróci³ na swoje
miejsce.

Na zaproszenie Andrzeja Wojty³y w galerii „Na prowincji”
przez ca³y maj odbywa³y siê zajêcia bukieciarstwa dla m³o-
dzie¿y szkolnej prowadzone przez panie z Zespo³u Bukiecia-
rek i Koronkarek z Bestwinki.

 „W naszych pracach mo¿na dostrzec radoœæ, szczêœcie,
marzenia – najpiêkniejszym tego wyrazem s¹ oczywiœcie
kwiaty. Wykonywane z wielk¹ starannoœci¹ oraz dba³oœci¹
bibu³kowe kwiaty s¹ nie tylko ozdob¹ domu, ale i wspo-
mnieniem lat dzieciñstwa, kiedy to nasze babcie przyzda-
bia³y w domach œwiête figurki. Wiele z naszych prac jest
bardzo pracoch³onnych, ale dziêki zaanga¿owaniu, ka¿dy
jest w stanie wyczarowaæ rzeczy, które s¹ po prostu piêkne”
– mówi pani Aleksandra Jamroz, za³o¿ycielka ko³a bukie-
ciarek.

fatalny stan wie¿y i owych dzwonów, je-
den z nich by³ pêkniêty. Podjêliœmy za-

Zajęcia bukieciarstwaZajęcia bukieciarstwaZajęcia bukieciarstwaZajęcia bukieciarstwaZajęcia bukieciarstwa
w Muzeum Regionalnymw Muzeum Regionalnymw Muzeum Regionalnymw Muzeum Regionalnymw Muzeum Regionalnym
Ile niepowtarzalnego piêkna ukrywa w sobie bibu-

³a? W pracach pañ bukieciarek i koronkarek z Be-
stwinki z pewnoœci¹ znajdziemy go wiele.
Bukieciarstwo to piêkna pasja, któr¹ Aleksandra Jam-
roz i Eugenia Wilczek stara³y siê zaraziæ m³ode po-
kolenie w Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w
Bestwinie.

Podczas zajêæ w Muzeum uczestniczki: Martyna Grygie-
rzec, Sonia Maroszek, Angelika Szlósarczyk, Karolina Szy-
mañska, Julia Owczarz, Wiktoria Pasierbek oraz Agnieszka
Borodziuk wykorzystywa³y ró¿nego rodzaju materia³y, opie-
raj¹c siê g³ównie na kolorowej bibule. Ka¿dy wykonany kwia-
tuszek by³ niezwyk³ym œwiadectwem, i¿ sztuka ludowa w
naszej gminie nie zaniknie,  a wykonane bukieciki z pewno-
œci¹ by³y najpiêkniejszym i najmilszym wyrazem mi³oœci dla
mam na ich œwiêto.

Uczestniczki zajêæ w Muzeum i ich prace

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Konkurs Poezji Religijnej „O Pal-
mê Wielkanocn¹” jest organizowa-
ny ju¿ niemal od dekady. W
bie¿¹cym roku mia³a miejsce jego
dziewi¹ta edycja i – jak widaæ po
wci¹¿ nies³abn¹cym powodzeniu –
zainteresowanie poezj¹ jest w Pol-
sce stale ¿ywe. Tym razem do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej wp³ynê³o
ponad 350 prac z ca³ej Polski – z
miêdzy innymi z £ódzkiego, z Ka-
szub, z Podkarpacia... Jurorowie
zatem znowu przed wydaniem wer-
dyktu stoczyli burzliw¹ dyskusjê.

Ostatecznie Jury  w sk³adzie:
Aliny Œwie¿y-Sobel - redaktor „Goœcia

Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego,
filolog, teolog, spo³ecznik i popularyzator
wartoœci chrzeœcijañskich; Juliusz W¹tro-
ba – poeta i satyryk, autor kilkudziesiêciu
ksi¹¿ek, autor tekstów pieœni i piosenek,
laureat ponad stu ogólnopolskich konkur-
sów poezji, zdobywca wielu nagród za
swoj¹ twórczoœæ literack¹; ksi¹dz Jacek
M. Pêdziwiatr – wicedyrektor Beskidzkie-
go Radia Katolickiego „Anio³ Beskidów”;
redaktor „Goœcia Niedzielnego”; ksi¹dz
Tomasz Miko³ajek – katecheta z Parafii w
Rybarzowicach zdecydowa³o o nastêpu-
j¹cym podziale nagród:

 W kategorii I - uczniowie szkó³ pod-
stawowych:
miejsce I – nie przyznano
miejsce II – Patrycja Brodacka z Radkowa
za wiersz „Wyznanie Pierwszokomunijne”
miejsce II – Alicja Karpiel z Ratna Dol-
nego za wiersz ***(„Cicha noc”)

miejsce III - Julia Adamaszek z Kanio-
wa za wiersz „List”
miejsce III - Agnieszka Katana z Kalnej
za wiersz „Gdzie jest Niebo?”

W kategorii II – uczniowie szkó³ gim-
nazjalnych i œrednich:
miejsce I – Justyna Charkiewicz ze
Szczyrku za wiersz „Zaproszenie”
miejsce II – Maciej Kmita z Piñczowa za
wiersz „Chrystus w czasach popkultury”
miejsce III – Teresa Czarna z Rzeszowa
za wiersz  „Na stacji zwanej pocz¹tkiem”
wyró¿nienie – Zuzanna Nitek z Kielc za
wiersz „Jezus popatrzy³ na cz³owieka”
wyró¿nienie – Jacek Brzostowski z Sie-
radza za wiersz „Trudno”

W kategorii III – doroœli:
miejsce  I – Piotr Zemanek z Bielska-
Bia³ej za wiersz „List od Prezesa”
miejsce II – Miros³aw Pisarkiewicz z
Sieradza za wiersz „Spowiednik”
miejsce III – Jerzy Fryckowski z Dêbni-
cy Kaszubskiej za wiersz „List XV”
wyró¿nienie – Edyta Wysocka z Miastka
za wiersz „Opcja ¿ycie”
wyró¿nienie – Piotr Fa³czyñski z O³obo-
ku za wiersz „Ziarenko nadziei”

Wœród goœci zaproszonych na rozda-
nie nagród, w dniu 26 kwietnia obecny
by³ wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak,
który serdecznie podziêkowa³ jurorom,
organizatorom i laureatom konkursu za
utrzymywanie jego wysokiego poziomu.
Bibliotekê zaszczyci³ tak¿e przewodnicz¹-
cy Rady Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek,
Skarbnik gminy Stanis³awa Grzywa,
Radni Maria Maroszek, Benedykt Kohut
i Jerzy Borutka, przedstawiciele w³adz bi-
bliotekarskich, nauczyciele i wielu
mieszkañców. Najgorêcej powitano
przedszkolaki z Przedszkola Publiczne-
go w Bestwinie.

To w³aœnie dzieciom najbardziej podo-
ba³ siê program artystyczny w wykonaniu
Krzysztofa Falkowskiego. Widzom z Be-
stwiny "Falko" zaproponowa³ spotkanie z
gwiazdami œwiatowej estrady. By³ wœród
nich graj¹cy na fortepianie Elton John,
saksofonista Kenny Garrett, pojawia siê
Michael Jackson, Celine Dion, Tina Tur-
ner, a nawet sam Elvis Presley. Porusza-
ne rêkami artysty marionetki tañczy³y,
œpiewaj¹, a ruchy ich ust idealnie zsyn-
chronizowane by³y z piosenkami.

Tradycyjnie ju¿ zosta³ wydany okoliczno-
œciowy tomik z poezj¹ laureatów, fotografia-
mi Andrzeja Kubika oraz wstêpem
poœwiêconym poezji w ¿yciu Jana Paw³a II.
Ksi¹¿eczkê tê otrzymali goœcie obecni na
podsumowaniu konkursu, dla nich tak¿e
przygotowano tort.      S³awomir Lewczak

Poeci nagrodzeni po raz dziewiątyPoeci nagrodzeni po raz dziewiątyPoeci nagrodzeni po raz dziewiątyPoeci nagrodzeni po raz dziewiątyPoeci nagrodzeni po raz dziewiąty

Gratulacje od Wójta Stefana Wodniaka

11 maja w czytelni GBP w Bestwinie o swoich podró¿ach
opowiada³ Mieczys³aw Bieniek, by³y górnik, a obecnie obie¿y-
œwiat, s³ynny dziêki swojej pe³nej humoru ksi¹¿ce „Hajer je-
dzie do Dalajlamy”. Bieniek opisuje w niej, jak po prze¿yciu

Tydzień Bibliotek bogaty w wydarzeniaTydzień Bibliotek bogaty w wydarzeniaTydzień Bibliotek bogaty w wydarzeniaTydzień Bibliotek bogaty w wydarzeniaTydzień Bibliotek bogaty w wydarzenia
Z okazji Tygodnia Bibliotek trwaj¹cego od 9 do 15 maja, GBP w Bestwinie przygotowa³a dla swoich czytelni-

ków wiele ciekawych atrakcji. Przez ca³y miesi¹c mo¿na by³o ogl¹daæ interesuj¹c¹ wystawê „Biblioteka wczo-
raj i dziœ”, 9 maja z Pszczó³k¹ Maj¹ spotka³y siê przedszkolaki z Kaniowa, a dzieñ póŸniej na pytania w quizie
wiedzowym „Czy znasz swoj¹ bibliotekê” odpowiada³a m³odzie¿ z Bestwinki. 12 maja pod has³em "Milionerzy
dla m³odzie¿y" odby³ siê konkurs ze znajomoœci ksi¹¿ki Z. Nienackiego „Pan Samochodzik i zagadki From-
borka”.

ciê¿kiego wypadku na kopalni, nie maj¹c pomys³u na ¿ycie,
pewnego dnia stan¹³ przy drodze szybkiego ruchu w Katowi-
cach z kartk¹ z napisem INDIE. Najpierw autostopem, potem
ró¿nymi innymi œrodkami lokomocji przemierza³ w ró¿nych la-

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Patrz, Kościuszko,Patrz, Kościuszko,Patrz, Kościuszko,Patrz, Kościuszko,Patrz, Kościuszko,
na nas z nieba...na nas z nieba...na nas z nieba...na nas z nieba...na nas z nieba...

Dzieñ póŸniej – 19 kwietnia zaprosiliœmy uczniów klas IV
– VI do udzia³u w Konkursie Historycznym „Wielki przez ro-
zum, cnoty i waleczne czyny”. Tu liczy³a siê przede wszyst-
kim konkretna wiedza obejmuj¹ca ¿ycie, dzia³alnoœæ
Tadeusza Koœciuszki -  by³ to zatem niew¹tpliwie spraw-
dzian przywo³ania i pouk³adania posiadanych ju¿ w g³ów-
kach  wiadomoœci.

Oczywiœcie, to nie by³ koniec. 28 kwietnia odby³ siê Konkurs
Wiedzy Sportowej (przeprowadzony w mieszanych grupach
obejmuj¹cych uczniów ró¿nych klas. Pytanie za pytaniem, bu-
rza mózgów a do tego minitesty  sprawnoœci fizycznej – du¿o
siê dzia³o…

Nadszed³ 29 kwietnia  a wraz z nim apel przywo³uj¹cy – przy-
pominaj¹cy postaæ  Tadeusza Bonawentury Koœciuszki. Tu do
dzia³ania w³¹czy³ siê Samorz¹d Uczniowski - uczyni³ to w for-
mie s³owno – muzycznej zharmonizowanej z prezentacj¹ mul-
timedialn¹ pozwalaj¹c¹, dziêki ciekawym obrazom, w
przystêpny sposób przybli¿yæ wszystkim Patrona.

W kolejnej czêœci og³osiliœmy wyniki przeprowadzonych
wczeœniej konkursów oraz przedstawiliœmy ich laureatów
(zajrzyjcie koniecznie na nasz¹ stronê internetow¹ – tam
poznacie ich nazwiska). Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o wrê-
czenie dyplomów oraz radosne odœpiewanie hymnu szko-
³y.

 Na zakoñczenie Dni z Patronem Szkolny Teatrzyk „Bez kurty-
ny” zaprosi³ wszystkich do wspólnej zabawy. Kabaretowe wy-
stêpy rozpocz¹³ monodram bardzo dynamicznej „Artystki
dramatycznej”, Zaraz potem do akcji w³¹czy³ siê Duet „Ale ra-
dio”, w nastêpnej kolejnoœci kabarecik „Homo sapiens”, gru-
pa „Kolekcjonerzy” oraz m³ody wokalista – reprezentant
konkursów „Czy naprawdê mam talent?”

Nie zabrak³o oklasków i gromkiego œmiechu. Wydaje nam
siê, ¿e i Tadeusz Koœciuszko spogl¹da³ ze swego portretu z
bardziej wyraŸnym uœmiechem…

J. Wojty³a – Staszek
 wespó³  z redakcj¹ gazetki „ Coœ na Przerwê”

Do ceremonia³u Szko³y Podstawowej im. Tadeusza
Koœciuszki w Kaniowie nale¿¹ przeprowadzane rok-
rocznie Dni z Patronem Szko³y.

 Obchody owego œwiêta przybieraj¹ ró¿norodne formy. W
bie¿¹cym roku szkolnym rozpoczêliœmy je 18 kwietnia.  Zgod-
nie z tradycj¹ zainaugurowa³o je Wielkie Dyktando z Ko-
œciuszk¹ dla uczniów klas III – VI (sta³y punkt ceremonii), celem
którego jest przede wszystkim zmierzenie siê z zakrêtami pol-
skiej ortografii, które tematycznie krok po kroku prowadz¹ za-
wsze w jednym kierunku – ku postaci Patrona.

Dni z patronem szko³y w Kaniowie

Spotkanie z Mieczy³awem Bieñkiem z okazji Tygodnia Bibliotek.

tach Azjê, stopniowo ucz¹c siê zwyczajów ludzi i poznaj¹c kul-
turê krajów najwiêkszego na œwiecie kontynentu. Warto do-
daæ, ¿e pana Bieñka poznali tak¿e radni naszej gminy – Maria
Maroszek, Jerzy Borutka, £ukasz Furczyk, Andrzej Wojty³a. Dziel-
nego „hajera” s³ucha³y ponadto cz³onkinie KGW i pozostali
mi³oœnicy poznawania innych kultur i dalekich l¹dów. Na za-
koñczenie goœæ podpisa³ swoje ksi¹¿ki i pozowa³ do pami¹t-
kowych zdjêæ.

W dniu 16 maja 2011 r. w Centrum Zachowania Dziedzic-
twa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach od-
by³o siê uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu „Na
najlepsz¹ bibliotekê w powiecie bielskim w 2010/2011” - w
tym roku pod has³em Tygodnia Bibliotek „Biblioteka zawsze
po drodze, nie mijam – wchodzê”. Konkurs organizowany
jest corocznie przez Starostê Bielskiego przy wspó³pracy
Ksi¹¿nicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Bielsku-Bia³ej. W tym roku zosta³ równie¿ objêty honoro-
wym patronatem Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich. W tej edycji konkursu przyst¹pi³o do niego
17 placówek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie otrzyma³a nastê-
puj¹ce nagrody i wyró¿nienia:

I miejsce w kategorii uzyskanych wskaŸników czytelnictwa
w 2010 roku. Wyró¿nienie w kategorii cykliczne programy lite-
rackie.

Wœród filii bibliotecznych nagrody otrzyma³y:
W kategorii uzyskanych wskaŸników czytelnictwa w 2010 roku

III miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie Filia
Bestwinka.

W kategorii programów edukacyjno - kulturalnych III miej-
sce Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie Filia Kaniów.

Przyznano równie¿ wyró¿nienie dla GBP w Bestwinie Filii
Janowice.

Zdobytych trofeów gratulowa³ obecny na wilamowickiej uro-
czystoœci wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak.

S³awomir Lewczak

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja
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Szkoła w BestwinieSzkoła w BestwinieSzkoła w BestwinieSzkoła w BestwinieSzkoła w Bestwinie
zawsze w czołówcezawsze w czołówcezawsze w czołówcezawsze w czołówcezawsze w czołówce
W dniu 20 kwietnia 2011 r. Szko³a Podstawowa im. œw. Jana

Kantego w Bestwinie otrzyma³a, jako pierwsza w gminie a
trzecia w powiecie bielskim, tytu³ „Szko³y Odkrywców Talen-
tów” przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Placów-
ka zosta³a umieszczona na elektronicznej mapie Polski
promuj¹cej instytucje i organizacje wspieraj¹ce uzdolnienia
dzieci i m³odzie¿y dostêpnej na stronie: www.roktalen-
tow.men.gov.pl.

Tytu³ ten potwierdzaj¹ liczne inicjatywy podejmowane przez
placówkê. Najlepsz¹ metod¹ na przyswojenie sobie wiedzy
nie jest bowiem suchy wyk³ad nauczyciela, ale nauka poprzez
eksperyment, doœwiadczenie. Z takiego za³o¿enia wyszli twór-
cy Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, a za ich przyk³a-
dem tak¿e uczniowie Szko³y Podstawowej w Bestwinie. Idea
nauki poprzez zabawê tak spodoba³a siê pani mgr Katarzynie
Krywult, ¿e postanowi³a wcieliæ j¹ w ¿ycie równie¿ na naszym
terenie. Dziêki po³¹czonym si³om uczniów z klas IV – VI, a tak¿e
m³odszych ochotników, zosta³a przygotowana seria ciekawych
projektów z ró¿nych dziedzin. Na szkolnych korytarzach zawis³y
gazetki poœwiêcone kulturze ró¿nych krajów, zagadnienia ma-
tematyczne, bry³y przestrzenne wykonane technik¹ origami,

prace plastyczne, wypracowania, wywiady – znalaz³o siê miej-
sce dla prawie ka¿dej dyscypliny naukowej.

12 maja uczennice klasy IV i VI, przygotowywane przez p.
mgr Mariê Drewniak wykona³y modele prawdziwych wulka-
nów, które dziêki zastosowaniu ró¿nych substancji, m.in. octu
i sody oczyszczonej, wybucha³y na szkolnym dziedziñcu. Po-
kaz obserwowa³a równie¿ dyrektor szko³y Agata Rak, która
stwierdzi³a, ¿e jest pod wra¿eniem talentów i ciekawych po-
mys³ów swoich uczniów oraz kadry pedagogicznej.

S³awomir Lewczak

Doœwiadczenie chemiczne - wybuch wulkanu

14 maja spo³ecznoœæ szkolna zorga-
nizowa³a na przyleg³ym boisku „Œwiêto
Ziemi” po³¹czone tak¿e z „Dniem ró¿no-
rodnoœci biologicznej”. By³ to festyn, któ-
ry nie tylko stwarza³ okazjê do zabawy,
ale tak¿e do nauczenia siê, jak dbaæ o
czystoœæ planety, na której mieszkamy.

Czêœæ artystyczn¹ „Œwiêta Ziemi” ob-
serwowali rodzice, nauczyciele oraz za-

Przedszkolaki wraz z pani¹ dyrektor Urszul¹ Kal

Ekologiczna zabawa w JanowicachEkologiczna zabawa w JanowicachEkologiczna zabawa w JanowicachEkologiczna zabawa w JanowicachEkologiczna zabawa w Janowicach
So³ectwo Janowice jest niew¹tpliwie najbardziej „zielonym” zak¹tkiem gminy Bestwina. Obecnoœæ lasów,

stawów i ³¹k sprawia, ¿e o œrodowisku naturalnym mo¿na tu uczyæ siê nie tylko z ksi¹¿ek, ale równie¿ na ¿ywo.
Korzysta z tego dyrektor janowickiej szko³y Urszula Kal, bêd¹ca równie¿ nauczycielem przyrody.

proszeni goœcie, wœród których znaleŸli
siê tak¿e radni gminy Bestwina – Jan
Stanclik i Jerzy Borutka. Wystêpowa³y
przed nimi przedszkolaki oraz klasy od 1
do 6. Najpierw najm³odsi podopieczni
ZSP zaprezentowali monta¿ skompono-
wany z tañców, piosenek i wierszyków.
Swoje piêæ minut mia³y tak¿e pierwsza-
ki – przebrane za ró¿ne zwierzêta i roœli-

ny przekonywa³y, ¿e œmiecenie w lesie
skutkuje nieodwracalnymi szkodami w
delikatnym ekosystemie. Klasy starsze
natomiast wystawi³y sztukê pt. „Kot w
butach”. Wspania³a gra aktorów, dopra-
cowane stroje i piêkne dekoracje –
³¹cznie z królewsk¹ karoc¹ – wzbudzi³y
aplauz widowni.

Nie mniej emocji dostarczy³y zawody
sportowe – dru¿yny z³o¿one z rodziców i
dzieci startowa³y w slalomie z przeszko-
dami. Oczywiœcie by³y wywrotki, zdarza-
³o siê zgubiæ pi³kê  albo wypaœæ z trasy,
lecz wszyscy traktowali tê rywalizacjê z
przymru¿eniem oka. Kto nie czu³ siê na
si³ach w konkurencjach sprawnoœcio-
wych, móg³ wystartowaæ w quizie huma-
nistyczno – przyrodniczym. Zosta³ tak¿e
rozegrany mecz pi³ki no¿nej.

Nauczyciele, rodzice i osoby wspó³pra-
cuj¹ce w³o¿y³y w przygotowanie imprezy
wiele pracy. Do dyspozycji goœci by³ obfi-
cie zaopatrzony bufet i stoisko z domo-
wymi wypiekami. Przy szkole
umieszczono równie¿ wystawê zdjêæ i
plakatów o tematyce ekologicznej.

          S³awomir Lewczak

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia

Kwiecień 2011Kwiecień 2011Kwiecień 2011Kwiecień 2011Kwiecień 2011
• 12 kwietnia o godz. 19.00 w Bestwinie na ul. Szkolnej
kieruj¹cy samochodem marki Renault wjecha³ do nieozna-
kowanej wyrwy, uszkadzaj¹c samochód.
• 13 kwietnia w Kaniowie na ul. Czechowickiej zderzy³y siê
dwa samochody – Ford i Mitsubishi.
• 15 kwietnia w Bestwinie na ul. Krakowskiej równie¿ zde-
rzy³y siê dwa samochody – Daewoo Tico z Fordem Escor-
tem.
• 17 kwietnia w Bestwinie na ul. Kwiatowej nieznany spraw-
ca rozbi³ szyby wystawowe w sklepie.
• 18 kwietnia o godz. 5.50 na ul. Krakowskiej policjanci z
Czechowic – Dziedzic zatrzymali nietrzeŸwego kieruj¹ce-
go samochodem marki Fiat 126p – wynik badania 0,33
mg/l.
• 18 kwietnia w Bestwinie na ul. Podzamcze kieruj¹cy sa-
mochodem ciê¿arowym zerwa³ przewody elektryczne pro-
wadz¹ce do budynku.
• 21 kwietnia o godz. 13.00 w Bestwinie przy ul. Krakow-
skiej pracownicy sklepu zatrzymali sprawcê kradzie¿y.
• 21 kwietnia o godz. 16.00 nieznany sprawca dokona³
uszkodzenia szyby w samochodzie Seat, straty 2 tys. z³. na
szkodê mieszkañca Bestwiny.
• 27 kwietnia w Kaniowie policjanci z Czechowic – Dzie-
dzic zatrzymali mieszkañca Janowic, który kierowa³ samo-
chodem, nie maj¹c do tego uprawnieñ.
• 28 kwietnia ok. godz. 15.00 w Janowicach na ul. Jano-
wickiej zderzy³y siê dwa samochody – Audi z ciê¿arowym
MAN.

Maj 2011Maj 2011Maj 2011Maj 2011Maj 2011
• 4 maja mieszkaniec Kaniowa zosta³ oszukany na aukcji
Allegro na kwotê 300 z³.
• 5 maja o godz. 16.30 w Kaniowie przy ul. Krzywolaków
policjanci z wydzia³u kryminalnego z Bielska – Bia³ej od-
naleŸli skradziony motocykl marki Yamaha.

Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
• 9 maja w Bestwinie z terenu firmy dokonano kradzie¿y pie-
niêdzy w kwocie 1600 z³.
• 10 maja o godz. 7.00 w Janowicach przy ul. Janowickiej
nieznany sprawca uszkodzi³ zamki w drzwiach wejœciowych
do sklepu.
• 10 maja w Bestwinie przy ul. Ofiar Wojny znaleziono amu-
nicjê z czasów II wojny œwiatowej, któr¹ zabrali saperzy z
Gliwic.
• 12 maja w godzinach rannych mieszkaniec Janowic usi³o-
wa³ w³amaæ siê do sklepu.
• 12 maja ok. godz. 17.00 nieznany sprawca w Bestwinie
przy ul. Szkolnej skrad³ telefon komórkowy marki Samsung
wartoœci 200 z³., na szkodê mieszkañca Janowic.
• 16 maja w Bestwinie przy ul. Krakowskiej nieznany spraw-
ca dokona³ kradzie¿y zwierz¹t domowych o wartoœci 250 z³.
• 16 maja ok. godz. 22.00 w Bestwinie policjanci z Czecho-
wic – Dziedzic zatrzymali poszukiwanego o ustalenie miej-
sca pobytu wydanego przez prokuraturê Rejonow¹ w Bielsku
– Bia³ej mieszkañca Bestwiny.
• 18 maja o godz. 7.00 policjanci z Czechowic – Dziedzic
zatrzymali mieszkañca Bestwiny w celu odbycia kary zastêp-
czej pozbawienia wolnoœci zgodnie z nakazem S¹du Rejo-
nowego w Pszczynie.
• 19 maja w Kaniowie przy ul. M³yñskiej nieznany sprawca
w³ama³ siê do firmy, sk¹d skrad³ pieni¹dze w kwocie 800 z³.
• 19 maja w Bestwince przy ul. Braci Dudów nieprawid³owo
przetrzymywany pies ugryz³ przeje¿d¿aj¹c¹ na rowerze miesz-
kankê Czechowic.
• 19 maja o godz. 15.00 na ul. Bialskiej zderzy³y siê dwa
samochody – Peugeot 206 z Citroenem.
• 20 maja o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
dosz³o do zderzenia samochodu Fiat Siena z samochodem
ciê¿arowym MAN (tzw. gruszka do przewozu betonu), po-
szkodowanych dwóch pasa¿erów oraz kierowcê odwiezio-
no karetk¹ do szpitala.

Franciszek Owczarz

Underground Festival w KaniowieUnderground Festival w KaniowieUnderground Festival w KaniowieUnderground Festival w KaniowieUnderground Festival w Kaniowie
W dniach 8-9 lipca odbêdzie siê pi¹ta edycja

Underground Festiwalu.

W jego ramach odbêd¹ siê koncerty, zlot motocyklowy
oraz – przy pomocy Gminnego Klubu Honorowych

Krwiodawców – akcja krwiodawstwa.
Partnerem imprezy jest równie¿ CKSiR w Bestwinie.

Szczegó³owy program, lista wykonawców
oraz wiêcej o imprezie:

www.underfest.pl
http://www.facebook.com/pages/Underground-Festiwal/

120771014624543

STUDIO SYLWIASTUDIO SYLWIASTUDIO SYLWIASTUDIO SYLWIASTUDIO SYLWIA
SOS – Ratujemy Twoj¹ kobiecoœæ

- Fryzjerstwo - Kosmetyka - Paznokcie

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE PROMOCJE!
TAKICH CEN SIÊ NIE SPODZIEWASZ!

Bestwinka ul. Gandora 21 (przy koœciele w Bestwince)

Sylwia – 501 096 071
Ola – 503 636 591

Sylwia – 793 399 098
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OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia

Zarz¹d Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej w Janowicach

wynajmie lokal, tzw. „Kogutek”
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (gastronomia).
 Oferty prosimy sk³adaæ do 15 lipca 2011 r.

Kontakt:
Jerzy Kud³a tel. 502 403 598,

Krzysztof Wróbel tel. 607 545 012

Sprzedam kiosk w Kaniowie
przy ul. Batalionów Ch³opskich 50a.

Kontakt: 600 092 684.
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Dzieciêce Zawody Wêdkarskie o Puchar Przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy Bestwina organizowane przez Sekcjê Wêd-
karska im. A. Gascha przy LKS Prze³om Kaniów z okazji Dnia
Dziecka przebiega³y przy piêknej, s³onecznej pogodzie. Na li-
stê uczestników wpisa³o siê 72 dzieci, ryby równie¿ dopisa³y,
sponsorzy nagród tak¿e nie zawiedli, wiêc wszystkie dzieci
wraca³y do domu nie tylko z uœmiechem, ale i z nagrodami.
Uczestnikom wrêczali je: przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek, pe³nomocnik wójta Artur Beniowski oraz zarz¹d Sek-
cji na czele z kierownikiem Romanem Sasem.

Zarz¹d Sekcji sk³ada gor¹ce podziêkowania sponsorom,
którymi s¹: Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina, Urz¹d
Gminy Bestwina, P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch Czechowi-
ce- Dziedzice, DECATHLON Bielsko-Bia³a, Sekcja Wêdkar-
ska Kaniów, Dariusz Ziêba, Marcin Hulbój, Hurtownia
Wêdkarska ALMAR, Artur Beniowski, Sklep Wêdkarski Kaniów,
Roman Sz. z Dankowic. Firma DECATHLON I AKCES zadekla-
rowa³y sta³¹ wspó³pracê z Sekcj¹ Wêdkarsk¹. Niezmiernie
cieszy fakt, ¿e jest sporo osób, dla których uœmiech dziecka
jest bezcenn¹ wartoœci¹.

Zawody wygra³ Konrad Rychta, który z³owi³ ryby o wadze 2,83,
kg, drugie miejsce zajê³a Julia Gawlik, trzecie Adam Jankowski.

Jerzy Zu¿a³ek

Najmłodsi na rybachNajmłodsi na rybachNajmłodsi na rybachNajmłodsi na rybachNajmłodsi na rybach

Liga Orlika w BestwinieLiga Orlika w BestwinieLiga Orlika w BestwinieLiga Orlika w BestwinieLiga Orlika w Bestwinie
Na obiekcie „Orlik 2012” ruszy³a Amatorska Liga Pi³ki No¿nej. Do I edycji zg³osi³o siê 10 dru¿yn. S¹ to: 1.Loga Team

2.Trelleborg 3.U³aaa… 4.Las Vegas 5.Wioœlarze 6.Inny Zespó³ 7.Galacticos 8.Powa¿ni Ludzie 9.Torpedo 10.Iskra BB.
Mecze rozgrywane s¹ na sztucznej trawie w czasie 2 x 20 minut. Po piêciu kolejkach prowadzi Loga Team z dorobkiem 15

punktów, a najwiêcej bramek jak do tej pory zdoby³ Kamil Jonkisz (12)
J. Zu¿a³ek, S. Lewczak

MistrzostwaMistrzostwaMistrzostwaMistrzostwaMistrzostwa
gimnazjalistówgimnazjalistówgimnazjalistówgimnazjalistówgimnazjalistów

w siatkówcew siatkówcew siatkówcew siatkówcew siatkówce
W tym roku Mistrzostwa Gminy Bestwina Gimna-

zjalistów w Siatkówce Pla¿owej o Puchar Przewod-
nicz¹cego Rady Gminy Bestwina by³y takimi tylko z
nazwy. Budowa Oœrodka Sportów Wodnych i Rekre-
acji uniemo¿liwi³a rozgrywanie meczów na boiskach
piaskowych, dlatego te¿ wyj¹tkowo odby³y siê one
na boisku Orlika w Bestwinie (ch³opcy) i na boisku
przy Gimnazjum Publicznym w Bestwince (dziew-
czêta).

Zawody rozegrane zosta³y w niezbyt sprzyjaj¹cych warun-
kach atmosferycznych(deszcz i niska temperatura), jednak¿e
walka i emocje rozgrzewa³y zawodników.

Najlepszymi parami wœród ch³opców byli: z Gimnazjum w
Bestwinie - Grygierzec Jakub, Ochman Mateusz i z Gimna-
zjum w Bestwince Misiek Szymon, Stryczek Bart³omiej. Wœród
dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³y: Augustyn Magda, Pasier-

Gratulacje dla Konrada Rychty - zwyciêzcy zawodów

bek Adrianna z Gimnazjum w Bestwince oraz Szczypka Patry-
cja, Gajda Paulina z Gimnazjum w Bestwinie.“Dru¿ynowo:
Dziewczêta: I - Gimnazjum w Bestwince; II - Gimnazjum w
Bestwinie

Ch³opcy: I - Gimnazjum w Bestwinie; II - Gimnazjum w Be-
stwince.

Uczestnicy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania przewodni-
cz¹cemu Rady Gminy Bestwina Jerzemu Zu¿a³kowi za ufun-
dowanie statuetek oraz dyplomów.

T. Szkuta

Walka o cenne punkty

SportSportSportSportSport
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W sobotê i niedzielê na akwenie
Przystañ ¯wirownia w Kaniowie
odbywa³ siê VI Miêdzynarodowy
Turniej Kajak Polo. Uczestnicy
mieli okazjê rywalizowaæ na no-
wych boiskach do kajak polo oraz
przekonaæ siê, ¿e s³owa, które pa-
da³y z ust wójta w latach poprzed-
nich, ¿e bêdzie w tym miejscu
budowany nowoczesny obiekt re-
kreacyjno – sportowy powoli zmie-
niaj¹ siê w czyn.W turnieju wziê³y
udzia³ a¿ 33 zespo³y w 5 katego-
riach, rozegrano 78 meczów. Pu-
chary dla najlepszych dru¿yn
ufundowa³a Pani Ma³gorzata
Handzlik – pos³anka do Parlamen-
tu Europejskiego. O ile w sobotê
zawody przebiega³y bez zak³óceñ,
to niedzielne fina³y odbywa³y siê
przy rzêsistym deszczu, na szczê-
œcie, na moment dekoracji dru¿yn
opady ust¹pi³y i mo¿na j¹ by³o
sprawnie przeprowadziæ.

W kategorii Dzieci pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna MOSW Choszczno po dra-
matycznym meczu. Trzecie miejsce przy-
pad³o dzieciom z UKS „4” Katowice. W
kategorii M³odzicy równie¿ zawodnicy UKS
Set Kaniów musieli uznaæ wy¿szoœæ
MOSW Choszczno. Trzecie miejsce zajêli
goœcie z Litwy – Litwa Troki.

Wœród Juniorów zawodnicy UKS Ka-
niów ukoñczyli zawody na czwartym miej-
scu. Wygrali juniorzy z Choszczna, drugie
miejsce przypad³o Tanwi Ksiê¿pol, a trze-
cie KTW Kalisz.

W kategorii Kobiety najlepszymi okaza-
³y siê zawodniczki Drukarza Warszawa, w

VI Międzynarodowy Turniej Kajak PoloVI Międzynarodowy Turniej Kajak PoloVI Międzynarodowy Turniej Kajak PoloVI Międzynarodowy Turniej Kajak PoloVI Międzynarodowy Turniej Kajak Polo

których sk³adzie wystêpowa³a wychowan-
ka UKS Set Kaniów Marzena Wala. Dru-
gie miejsce przypad³o MOSW Choszczno,
trzecie Resowiakowi Rzeszów.

W kategorii Seniorzy Puchar Ma³gorzaty
Handzlik dla najlepszej dru¿yny odebra³
Pawe³ Michalec – kapitan UKS Set Ka-
niów. W finale, w ulewnym deszczu, ka-
niowski team pokona³ goœci z Pragi 5:2.
Pawe³ Michalec zosta³ królem strzelców
w tej kategorii, a dru¿yna UKS Set wystê-
powa³a w sk³adzie: Tomasz Kabut, Arka-
diusz Pilarz, Pawe³ Michalec, Bart³omiej
Dawidek, Maciej Paszana, Szymon Ma-
œlanka.                                Jerzy Zu¿a³ek

Rozdanie nagród dla zwyciêzców zawodów

Essen podbiteEssen podbiteEssen podbiteEssen podbiteEssen podbite
Od kilku lat zawodnicy UKS Set Kaniów startuj¹ w Pucharze

Europy w Kajak Polo w Essen (wczeœniej Miêdzynarodowe Mi-
strzostwa Niemiec), najwiêkszej kajak polowej imprezie sporto-
wej w Europie.

UKS Set Kaniów wystawia dru¿yny klubowe, a  zawodnicy,
którzy uzyskali powo³ania do reprezentacji Polski wystêpuj¹ w
odpowiednich kategoriach w kadrze narodowej. W tym roku
nasi najm³odsi zawodnicy wystêpuj¹cy, jako dru¿yna UKS Set
Kaniów w sk³adzie: Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Nata-
lia Pacyga, Monika Pacyga, Katarzyna Ciupak, Filip Cwetler,
Bart³omiej Ryba zajê³a II miejsce ulegaj¹c w finale niemiec-
kiej dru¿ynie 2:5. Jest to ogromny sukces, do tej pory ¿adne-
mu polskiemu klubowi nie uda³o siê dotrzeæ tak wysoko.

J. Zu¿a³ek

Na kortach można już graćNa kortach można już graćNa kortach można już graćNa kortach można już graćNa kortach można już grać
Zakoñczy³ siê remont kortu tenisowego na terenach rekre-

acyjnych w Kaniowie. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ser-
decznie zaprasza do korzystania z tego obiektu przez ca³y dzieñ,
wstêp wolny.                                                                                S.L.

SportSportSportSportSport

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.  Komen-
tarze 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.



VI Janowicki Rajd Rowerowy Œwiêto Ziemi w Janowicach

Dzieñ Radoœci w Kaniowie

Zawody Wêdkarskie dla dzieci

Amatorska Liga Orlika

Miêdzynarodowy Turniej Kajak Polo

Zawody
sportowo -

po¿arnicze

Integracyjny piknik z ''Razem''

Każdy znajdzie coś dla siebieKażdy znajdzie coś dla siebieKażdy znajdzie coś dla siebieKażdy znajdzie coś dla siebieKażdy znajdzie coś dla siebie
Ty³ naszej ok³adki zdobi¹ fotografie z wielu imprez lub zawodów dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Wybraliœmy

te naszym zdaniem najciekawsze, ale zachêcamy równie¿ do odwiedzenia gminnych portali internetowych, a
tak¿e stron www instytucji kulturalnych oraz szkó³. Tam mo¿na znaleŸæ wiêcej zdjêæ i szczegó³owe relacje.

Fot. S. Lewczak, J. Zu¿a³ek
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