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W służbie rodzinnej ziemi i zdrowiu mieszkańców

Doktor Nauk Medycznych Franciszek Maga
świętował w grudniu kilka znaczących jubileuszy.
Była to 90 rocznica urodzin, 61 rocznica pracy w
zawodzie lekarza, 55 lat pracy w Bestwinie i diamentowy jubileusz małżeństwa. Z tej okazji honorowemu obywatelowi naszej gminy życzenia złożyły władze samorządowe, przedstawiciele kół, instytucji i organizacji społecznych. O życiu i zasługach jubilata piszemy w bieżącym numerze, zaś o
wiele więcej znajduje się w 400 - stronicowej autobiografii pana doktora „Bestwina i moja droga”.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
• Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Bestwinie. Dzięki dobrym warunkom pogodowym realizacja tego zadania przebiega bez przeszkód.
• Początek roku to czas zebrań sprawozdawczych organizacji i stowarzyszeń z terenu naszej Gminy. Przedstawiane na tych spotkaniach dane pokazują jak wiele osób jest zaangażowanych w
społeczną pracę na rzecz Gminy i jak wiele się dzieje w zakresie naszego bezpieczeństwa, sportu i ogólnie pojętej kultury. Sprawozdania z poszczególnych zebrań będą przedstawiane w Magazynie Gminnym oraz na stronie internetowej Urzędu: www.bestwina.pl, po ich zakończeniu.
• Przygotowywane są procedury przetargowe w zakresie remontów dróg, oświetleni ulicznych i
pozostałych inwestycji, które będą realizowane już od okresu wiosennego.
• Dziękujemy wszystkim instytucjom, a także osobom prywatnym, które przyczyniły się do zapewnienia możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia ferii zimowych dla naszych uczniów.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXXVI Sesja Rady Gminy Bestwina
Ostatnia w roku kalendarzowym sesja Rady Gminy zawsze ma
charakter uroczysty, połączona jest z podsumowaniami i składaniem sobie życzeń. Nie inaczej było 30 grudnia 2013 r., kiedy to radni zgromadzili się w sali widowiskowej Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. W znacznej części spotkanie to poświęcono
jubileuszowi honorowego obywatela gminy Bestwina – doktora nauk medycznych Franciszka Magi, o czym w szczegółach
piszemy w osobnym artykule.
Oprócz szacownego Jubilata na sesję zaproszono wielu innych gości – przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół,
stowarzyszeń, organizacji. Samorządy lokalne i regionalne reprezentowali m.in starosta bielski Andrzej Płonka i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński.
Szczególnymi gośćmi byli młodzi sportowcy – kajakarze i kajakarki, zawodnicy kadry narodowej i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Set” Kaniów. Wójt Artur Beniowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem wręczyli pamiątkowe statuetki za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Europy Klaudii Sachmerda, Natalii Pacyga, Katarzynie Ciupak,
Sandrze Pilarz i Arkadiuszowi Pilarz. Statuetki za udział w ME
odebrali Paweł Michalec i Łukasz Pilarz, natomiast trener kadry Polski kobiet Dariusz Pilarz otrzymał nagrodę za znakomite przygotowanie zawodniczek do Mistrzostw Europy, a w klubie
do Mistrzostw Polski i innych zawodów i turniejów. Trener Pilarz
i prezes UKS „Set” Halina Błaszkiewicz skierowali w imieniu
zawodników i władz klubu okolicznościowe życzenia i podziękowania.
Następnie odbył się wzruszający benefis doktora Franciszka Magi, uświetniony występem Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Bestwina” – więcej w tekście pt. „Lekarz, społecznik,
świadek historii”.

Radni zebrani na sesji w budynku CKSiR
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na z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
3. Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku
4. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013
nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku.
5. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok.
6. Zniesienia statusu pomnika przyrody.
Na zakończenie głos zabrali wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Herbert Szeliga, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek oraz wójt Artur Beniowski. Wójt zwrócił się do zgromadzonych m.in. tymi
słowami: Składam wszystkim życzenia dobrego Nowego Roku
2014. Być może będzie to trudny rok, ale patrzymy w przyszłość
z optymizmem. Przyjęliśmy nowy budżet, zatem będziemy realizować zaplanowane zadania. Czekają nas wybory samorządowe, więc niechaj kampania wyborcza przebiegnie w sposób
merytoryczny i przejrzysty, każdy kandydat niech zaprezentuje
się od jak najlepszej strony.

Radni podejmowali uchwały w następujących sprawach:
1. Zmiany Uchwały nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku.
2. Zmiany Uchwały nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwi-

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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XXXVII Sesja Rady Gminy Bestwina – bezpieczeństwo w naszej gminie
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Na pierwszą w nowym roku kalendarzowym sesję Rady norowych. Młodzieżowe
Gminy zostali zaproszeni przedstawiciele służb munduro- Drużyny Pożarnicze liwych – Policji i Straży Pożarnej, aby przedstawić raport na te- czą sobie ok. 70 adepmat bezpieczeństwa w gminie Bestwina i powiecie bielskim. tów. Komendant CapuPolicjantów reprezentowali zastępca komendanta miejskie- ta dodał, że Ochotnicza
go w Bielsku – Białej podinsp. Jarosław Mańdok wraz z ko- Straż Pożarna może limendantem posterunku Policji w Czechowicach – Dziedzicach czyć na pomoc zawopodinsp. Zbigniewem Gackiem. Ze strony Państwowej Stra- dowców, najbliższa jedży Pożarnej przybył komendant miejski PSP w Bielsku – Bia- nostka PSP znajdułej st. bryg. Adam Caputa w asyście strażaków ochotników je się w Czechowicach
z naszej gminy – prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Her- – Dziedzicach i jest to Podinsp. Jarosław Mańdok omawia kwestie
berta Szeligi i komendanta gminnego Grzegorza Owczarza. posterunek obsługiwa- bezpieczeństwa w naszej gminie
Przedstawione dane statystyczne Policji świadczą o tym, ny przez sześciu straże gmina Bestwina jest obszarem relatywnie bezpiecznym. żaków dysponujących dwoma samochodami.
Podisp. Mańdok podał do wiadomości, że zanotowano na jej
terenie 581 zdarzeń, w tym 87 przestępstw kryminalnych (kraKolejnym akcentem sesji stało się wręczenie aktów nauczydzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, zniszczenie mie- ciela mianowanego pracownikom ZSP Bestwina. Z rąk wójnia, bójka i pobicie), 325 interwencji
ta Artura Beniowskiego otrzymali je
tzw. domowych i 169 zdarzeń w rupani Katarzyna Jonkisz i pan Wojchu drogowym (kolizje, wypadki, zdaciech Łysoń. Życzymy im dalszerzenia po użyciu alkoholu). Funkcjogo rozwoju zawodowego i satysfakcji
nariusz poinformował, iż są podejmoz wykonywanej pracy.
wane działania w celu utworzenia koBędąc przy szkołach, należy napimisariatu Policji na ulicy Mickiewicza
sać o sukcesie, jaki stał się udziałem
w Czechowicach – Dziedzicach oraz
uczniów ZSP Bestwina pod kierunodpowiadał na pytania radnych.
kiem nauczyciela języka polskiego KaSt. bryg. Adam Caputa i komendant
tarzyny Krywult. Projekt „Instrukcja
gminny Grzegorz Owczarz również
obsługi języka polskiego”, wideoblog
podzielili się danymi liczbowymi. Ogóoparty na wykorzystaniu technik mulWręczenie aktu nadania tytułu nauczyciela mianowanego
łem w roku 2013 na terenie naszego
timedialnych zgłoszony do europejpowiatu i miasta Bielsko – Biała miaskiego konkursu zajął pierwsze miejło miejsce 2951 zdarzeń. W samym powiecie bielskim poża- sce i uczniowie polecieli po nagrodę do Brukseli. Temat rozry wybuchały 331 razy, zaś 1167 razy straż wyjeżdżała do za- winiemy w kolejnych numerach „Magazynu Gminnego” oraz
grożeń miejscowych. Liczba zagrożeń miejscowych znacząco w internecie.
wzrosła w stosunku do r. 2012 (o 442) i było to spowodowane
gwałtownymi opadami deszczu oraz wichurami.
Obecni na sesji radni podejmowali uchwały w sprawach:
Podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w gminie Bestwina przedstawialiśmy w ubiegłym numerze 1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Be„Magazynu Gminnego”. Dodając jeszcze interwencje z grudstwina z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
nia otrzymujemy ogólną liczbę 21 pożarów (w 2012 – 29) i 134
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
zagrożeń miejscowych (w 2012 – 49). Jednostki OSP z nakorzystania z przystanków komunikacyjnych, których
szej gminy (wszystkie należące do Krajowego Systemu Rawłaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina.
towniczo – Gaśniczego) wyjeżdżały do akcji: 49 razy (OSP 2. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy BeBestwina), 39 (Bestwinka), 24 (Janowice) i 53 razy (Kaniów).
stwina oraz komisji stałych na 2014 rok.
Różnice wynikają z uwarunkowania przestrzennego sołectw
i obecności dużych cieków wodnych, zwłaszcza w Kaniowie.
Odczytano poza tym informacje bieżące, wnioski z zebrań
Do najgroźniejszych zdarzeń należało nielegalne składowanie Rad Sołeckich, natomiast poszczególni Radni zgłosili indywiodpadów chemicznych na terenie Kaniowa i pożar hali pro- dualne wnioski dostępne do wglądu w protokole. Odpowiedzi
dukcyjnej w Bestwince.
udzielał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
Komendant gminny Grzegorz Owczarz podliczając liczbę
druhów należących do OSP poinformował, że są to 482 osoOpracowanie: Sławomir Lewczak
by, w tym 300 członków czynnych, 159 wspierających i 23 ho-
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Lekarz, społecznik, świadek historii.
Jubileusze doktora nauk medycznych
Franciszka
Magi
szej rodzinie. Wszystko to umiejscowił na tle historii Polski i historii powszechnej. Nie zapomniał o podzieleniu się z czytelnikami kulisami realizacji różnorodnych inwestycji: Domu Sportowca, kaplicy cmentarnej, przedszkola, Domu Strażaka, poczty,
Kasy Oszczędnościowej, Gminnej Spółdzielni, wodociągów i gazyfikacji, a przede wszystkim swego „opus magnum” – Ośrodka
Zdrowia. A to tylko część działalności – jak mawia jubilat - ułamek. Przecież właśnie starania m.in. dr. Magi doprowadziły do
uniezależnienia się gminy Bestwina od Czechowic – Dziedzic
i zaprzestania rozbudowy rafinerii. Wszystko to bezinteresownie, z miłości do ziemi rodzinnej...
30 grudnia w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
odbyła się sesja Rady Gminy, w znacznej mierze poświęcona
świętowaniu jubileuszy doktora Franciszka Magi. Uroczystość
miała charakter oficjalny, stąd życzenia złożyli przedstawiciele
Urzędu Gminy – z wójtem Arturem Beniowskim na czele, Rady
Gminy z przewodniczącym Jerzym Zużałkiem, przybyli także
z gratulacjami starosta bielski Andrzej Płonka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, komendant komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach Zbigniew Gacek i reprezentanci gminnych jednostek samorządowych, szkół i stowarzyszeń – m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej, myśliwych, pszczelarzy, Kół Gospodyń Wiejskich,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, emerytów i rencistów. Oprawę artystyczną zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”: członek zespołu, Sławomir Ślósarczyk czytał fragmenty
życiorysu Pana Doktora ilustrowane prezentacją przygotowaną
przez Andrzeja Wojtyłę. Zespół wykonał tradycyjne pieśni, przyśpiewki oraz znane i mniej znane kolędy.
Cieszę się, że jesteście tutaj wszyscy – władze, organizacje,
instytucje, osoby prywatne, moi przyjaciele – czuję się bardzo
wzruszony! Ale sami wiecie, że kocham swoją pracę, tak więc
gdy skończymy świętować – wracam z powrotem do gabinetu! – wyznał dr Maga. Tymi słowami jubilat potwierdził, że jest
prawdziwym człowiekiem czynu, pasjonatem medycyny. Jego
praca doktorska wniosła wszak istotny wkład do nauki polskiej
i światowej. Ilość pacjentów przyjmowanych codziennie mówi
sama za siebie – zgodnie z łacińskim przysłowiem „salus aegroti suprema lex esto”. Życzymy zatem... dwieście i więcej lat, Bożych łask, uśmiechu, satysfakcji zawodowej i szczęścia rodzinnego.

Doktor Franciszek Maga i jego książka

•Magazyn gminny styczeń - luty 2014

Twierdzę, że byłem potrzebny Bestwinie, Bestwina mnie potrzebowała i ja potrzebowałem Bestwiny (dr Franciszek Maga)
Na dzieje poszczególnych miejscowości składają się historie
ludzi. Niektórzy z nich to „żywe legendy”, bez których trudno
by było sobie wyobrazić dane miejsce. A gmina Bestwina bez
doktora Franciszka Magi wyglądałaby z pewnością znacznie
bardziej ubogo. Pierwszy lekarz pochodzący z naszego terenu
wniósł tutaj swoisty kapitał wiedzy, doświadczenia życiowego
i talentu organizacyjnego. Przede wszystkim jednak ceniony jest
za szlachetne serce i pomoc okazywaną potrzebującym. Toteż
władze i mieszkańcy odwdzięczają się honorowemu obywatelowi gminy Bestwina tak jak umieją. Koniec roku 2013 przyniósł
panu doktorowi wiele okazji do świętowania – 90 rocznica urodzin (1923), 61 rocznica pracy w zawodzie lekarza (1952), 55
lat pracy w Bestwinie (1958), diamentowy jubileusz małżeństwa
(1953). Swoje życie jubilat opisał w 400 – stronicowej książce
„Bestwina i moja droga – fascynacje i wspomnienia”.
Życzenia i gratulacje składano doktorowi Madze już od 8 grudnia, kiedy to pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Wróbla została odprawiona w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie
uroczysta Msza św. Po liturgii jubilat usłyszał od biskupa, kapłanów i swojej rodziny wiele wzruszających i wyciskających łzy
z oczu podziękowań. Rodzinę i przyjaciół dr Franciszek Maga
zaprosił następnie na wspólne spotkanie, podczas którego nie
obyło się bez wspominania chwil z czasów młodości, studiów,
kariery zawodowej.
Osobny wieczór jubileuszowy zorganizowało 10 grudnia w budynku Muzeum Regionalnego Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bestwińskiej. Spotkanie miało formę benefisu. Doktor obejrzał
występy uczniów przygotowanych przez p. Dorotę Surowiak,
zobaczył poświęcone sobie prezentacje multimedialne oraz zaprezentował swoją biografię. Jak się okazuje, lekarz to nie tylko
umysł ścisły, lecz również człowiek uzdolniony wszechstronnie,
humanistycznie. Autor barwnym językiem spisał dzieje Bestwiny (i na ich tle historię rodu Magów), wspomnienia z młodości,
drogę zawodową, wiele miejsca poświęcił żonie, dzieciom i dal-

Sławomir Lewczak
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!
Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w grudniowych uroczystościach moich jubileuszy. Nade wszystko cenię sobie wdzięczność i przyjaźń rodaków – bestwinian, których
spotykam na co dzień w moim gabinecie. Żadne słowa nie oddadzą więc głębokich wzruszeń, jakie były moim udziałem w ostatnim czasie. Ale pragnę też staropolskim i chrześcijańskim „Bóg
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gionalnemu „Bestwina” za śpiew pieśni i kolęd, Gminnej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnemu Kołu PSL, myśliwym, pszczelarzom, emerytom i rencistom
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to moje
świętowanie, także poprzez zakup książki „Bestwina i moja droga”. Ogarniam pamięcią żyjących i zmarłych, rodzinę, kolegów
i koleżanki, sąsiadów i ludzi spotkanych podczas całej ziemskiej
wędrówki. Dobro chorego było i jest dla mnie najwyższym prawem i dopóki starczy mi sił, będę stał na straży ludzkiego życia. A w Nowym Roku 2014 życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy dobrego zdrowia i spełnienia marzeń.
Doktor Nauk Medycznych
Franciszek Maga

Zapłać” podziękować władzom samorządowym różnych szczebli – na czele z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Śląskiego Andrzejem Kamińskim, Starostą Bielskim Andrzejem Płonką i wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim, wraz
z radnymi gminnymi i powiatowymi oraz urzędnikami. Księdzu
Biskupowi Józefowi Wróblowi składam podziękowania za każde serdeczne słowo. Dziękuję załodze Ośrodka Zdrowia w Bestwinie z Panią Kierownik dr Bożeną Kaźmierczak. Kłaniam się
organizacjom społecznym, jednostkom samorządowym, kołom
i stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich, Towarzystwu Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Akcji Katolickiej, chórowi „Ave Maria”, parafii Wniebowzięcia NMP
ze swoimi duszpasterzami, harcerzom, szkołom, Zespołowi Re-

Inwestycje w gminie Bestwina

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kanalizacja sanitarna w Bestwinie

Regulacja Łękawki

Rozpoczęte końcem ubiegłego roku prace są kontynuowane, a realizacja postępuje zgodnie z harmonogramem robót.
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Rozpoczęte końcem ubiegłego roku prace są kontynuowane, a realizacja postępuje zgodnie z harmonogramem robót.
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Wsparcie wapnowania regeneracyjnego
gleb w województwie śląskim

Śląska Izba Rolnicza w Katowicach informuje, iż została rozliczona umowa dotacji z roku 2012 w efekcie, której 599 beneficjentów otrzymało wsparcie finansowe. W okresie realizacji zadania na terenie naszego województwa poddano wapnowaniu gleby na obszarze około 10.000 ha, na których wysiano
około 29.000 ton CaO.
Zadanie kontynuowane jest również w roku 2013/2014 na
podstawie zawartej umowy z dnia 31 01 2013r pomiędzy ŚIR
a WFOŚiGW w Katowicach. Kwota dofinansowania wynosi
2.000.000,00 złotych, co powoduje, że Biuro ŚIR nadal przyjmuje „Wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb”
rolników z terenu naszego województwa.
Zgodnie z jej zapisem środki pieniężne przekazywane są Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach w 2 transzach po przedstawieniu w WFOŚiGW w Katowicach faktur i umów z rolnikami

i po pozytywnym wyniku kontroli i weryfikacji kompletu dokumentów i zestawień rozliczających.
O terminie wypłaty zadecyduje data podpisania umowy o dofinansowanie. Nowe wzory wniosku można pobrać na stronie
internetowej www.sir-katowice.pl bądź w Biurach Izby. Z uwagi
na Państwa duże zainteresowanie i liczne zapytania dotyczące
tematu „Dofinansowania do wapnowania gleb” wszystkie niezbędne informacje są zamieszczone w przewodniku „Krok po
kroku” a istotne sprawy bieżące i dodatkowe w pierwszej kolejności są niezwłocznie zamieszczane na tej witrynie internetowej, którą prosimy śledzić.
W razie pytań lub wątpliwości nasze biura chętnie służą Państwu pomocą.
Biuro Powiatowe ŚIR w Bielsku-Białej
tel. 33 814 91 79

KOMUNIKAT

Ważne dla wszystkich

Palenie śmieci zatruwa palącego, jego rodzinę, sąsiadów a na końcu wszystko, co żywe.

Trujące substancje lotne ze spalanych odpadów z komina nie lecą w kosmos, nie rozpływają się - niestety w większości opadają na dom, ogród i najbliższe otoczenie wpychają się przez szczeliny do domów gdzie chcemy być bezpieczni.

1. Palisz śmieci bo, zawsze tak się robiło - włącz wyobraźnię,

pomyśl o sobie, rodzinie, owocach z Twojego ogrodu, sąsiadach bo jesteś człowiekiem.

2. Palisz śmieci z powodów finansowych -

przyjdź z problemem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomyśl, czy na pewno oszczędzasz - wielki ogień z plastiku nie przekłada się na ciepło, tlący się but niszczy piec, smoliste substancje oblepiają komin, grzebiąc w piecu wdychasz truciznę, wydajesz pieniądze na leki.

3. Pali śmieci Twoja rodzina, sąsiad, nie wiesz, dlaczego…

Pomóż im i sobie, nie chowaj głowy w piasek. Powtarzalne, grzeczne uświadamianie i przypominanie ostatecznie
odniesie zamierzony skutek. Anonimowe donosy podobnie jak złość przynoszą negację.
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Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
1. Przy zmianie danych stanowiących podstawę naliczenia opłaty (ilość mieszkańców, sposób segregacji) na właścicielu

nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty.
2. Płatność - opłatę uiszczać należy obowiązkowo do końca miesiąca za bieżący miesiąc lub dla wygody płacącego kwartalnie, półrocznie lub rocznie z zachowaniem terminu:
- przelewem na konto Gminy Bestwina: 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

z opisem:

opłata za odpady komunalne za okres ………, imię i nazwisko ……… (właściciela nieruchomości), adres nieruchomości ……… (wpisać adres nieruchomości, której opłata dotyczy)
- lub gotówką w kasie Urzędu
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00
przerwa w godz. 10:30 – 11:00
3. W przypadku wytwarzania popiołu, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, gromadzony powinien być
w oddzielnym pojemniku o wielkości dostosowanej do ilości wytwarzanego popiołu. W uzasadnionych przypadkach można stosować worki o odpowiedniej grubości zakupione we własnym zakresie np. w PSZOK – Kaniów, ul. Młyńska. Obecnie czynny: w każdy piątek w godzinach 10:00 – 17:00
i drugą sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 15:00.
UWAGA: Worki napełniać należy do rozsądnej wagi – odbierający Przedsiębiorca ręcznie je pod-

nosi i wrzuca na samochód.
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Jest nas więcej, czyli rok 2013 w liczbach
Już tradycyjnie Urząd Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotował dla naszych Czytelników statystyczne podsumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania się z tymi interesującymi danymi demograficznymi i dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom USC za ich udostępnienie.
Stan ludności na koniec roku:
2008 - 10605, 2009 - 10753, 2010 - 10851, 2011 – 10943, 2012 – 11074, 2013 - 11188

Bestwina
Stan ludności
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony
Bestwinka
Stan ludności
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony
Janowice
Stan ludności

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4432

4477

4539

4558

4618

4652

48

44

48

49

52

53

45

58

51

47

51

38

35

33

40

42

40

35

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1554

1577

1576

1587

1600

1607

11

20

17

16

13

11

9

14

17

13

23

9

14

20

12

15

10

7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1601

1633

1638

1652

1667

1708

13

20

21

27

18

16

Małżeństwa

20

22

21

15

20

23

Zgony

11

11

18

25

15

7

Kaniów

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stan ludności

3018

3065

3098

3146

3189

3221

Urodzenia

35

37

37

38

23

44

Małżeństwa

22

38

29

32

31

24

Zgony

24

21

27

24

24

27

Urodzenia
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W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:

Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w minionym roku, są: Amelia, Karina, Sonia, Milena, Nina, Hanna,
Laura, Lena, oraz Kajetan, Fabian, Tymoteusz, Jędrzej, Ignacy, Alan, Stefan.
Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina w 2013 r. byli:
Z sołectwa Janowice – Famułka Antonina urodzona w 1914 roku (zmarła 6 II 2014 r. w wieku stu lat).
Z sołectwa Bestwina - Fejdych Anna, Ślosarczyk Zofia urodzone w 1914 roku
Z sołectwa Kaniów – Żaczek Stanisław urodzony w 1919 roku
Z sołectwa Bestwinka - Kubik Jan urodzony w 1915 roku.
W tabeli przedstawiamy liczbę mieszkańców z roczników od 1914 do 1932 z gminy Bestwina:

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

3

1

1

-

-

5

7

5

8

10

8

27

24

26

21

28

49

59

57

58

73

Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.
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cie zawarcia związku małżeńskiego świętowali Państwo Helena i Józef Kłoda z Bestwiny - związek małżeński zawarli
28 grudnia 1940 roku.

W dniu 7 grudnia 2013 roku w budynku Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowano uroczystość,
na której udekorowano Jubilatów „Medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania w zdrowiu i szczęściu kolejnych rocznic.

ZŁOTE GODY - 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowały 25 pary z 74, które zawierały związek małżeński w 1963 roku.

W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód
osobisty: w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 –
156 osób, w 2011 – 134 osoby, w 2012 – 157 osób, w 2013
– 126 osób.

DIAMENTOWE GODY - 60–cio lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodziło 7 par małżeńskich, z 71 zawierających
związek małżeński w 1953 roku.

Rozpoczęło edukację w klasie „zerowej”: w 2008 roku – 112
dzieci, w 2009 - 111 dzieci, w 2010 – 107 dzieci, w 2011 – 101
dzieci, w 2012 – 121 dzieci, w 2013 – 122 dzieci.

Najstarsza stażem małżeńskim para w naszej gminie: 72 - le-

Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
wykonano 15 994 mb konserwacji rowów o wartości 99 985,
45 zł, wykonano 351 szt. wybić - naprawy drenarskie za
51 650, 39 zł. Razem roboty statutowe pochłonęły 151 635,
84 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.
W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że dochody uzyskane w 2013 r. wynosiły (po wykonaniu) 356 544, 40 zł., w tym: składki – 152 571, 15 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 18 000 zł., roboty zlecone – 183 211, 24 zł. Wydatki wyniosły ogółem 355 402, 53
zł.
Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono
Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez Kierownika GSWM Mariana Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację rowów w poszczególnych sołectwach.
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Walne zebranie GSWM - stół prezydialny

Czwartego lutego 2014 r. w sali widowiskowej CKSiR w
Bestwinie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze delegatów Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes
Spółki Kazimierz Firganek przywitał obecnych na tymże zebraniu wójta Artura Beniowskiego, przedstawiciela Śląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Annę Bzik, gości oraz delegatów.
W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył
prezes, Kazimierz Firganek. W sprawozdaniu znalazły się
podziękowania dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego oraz ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc.
Kolejne raporty to odczytane przez p. Edwarda Kubika
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik
robót Marian Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta Kuder). Przedstawiono dane liczbowe:

Sołectwo
Bestwina
Bestwinka
Janowice
Kaniów
Razem

Mb
5 376
1 631
1 808
4 006
12 821

Zł.
34 869
10 483
8 053
25 087
78 492

Średnio zł. za mb
6,49
6,43
4,45
6,26
6,12

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na
zebraniu delegaci. Przyjęto uchwały oraz wnioski złożone
przez delegatów. Składka melioracyjna została podniesiona
o 5 %. Pełny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje
się w protokole z zebrania dostępnym w siedzibie GSWM.
Na zakończenie prezes Kazimierz Firganek podziękował
wszystkim osobom obecnym na zebraniu.
Opracowanie: Sławomir Lewczak, Jolanta Kuder
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Złóż PIT w Urzędzie Gminy
Urząd Gminy w Bestwinie informuje, że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, a
także udzielał informacji i niezbędnej pomocy w wypełnieniu deklaracji.
Roczne zeznania podatkowe będą przyjmowane w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w dniach:

26.02.2014
12.03.2014
23.04.2014
w godzinach od 8.00 do 14.00

Ludowcy obradowali w CKSiR
sław Bylok. Honory gospodarza pełnił wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wraz z prezes Gminnego Koła
PSL w Bestwinie Danutą Kubik. Nie zabrakło rolników
i przedsiębiorców. Oprócz omówienia spraw bieżących
ludowcy przełamali się opłatkiem i życzyli sobie wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego
Roku 2014. Muzycznym prezentem był koncert kapeli
„Ondraszki” ze Szczyrku.

W dniu 14 XII 2013 r. w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji odbyło się poszerzone, wyjazdowe posiedzenie powiatowego zarządu Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Bestwińskie spotkanie zgromadziło wielu znanych działaczy tegoż ugrupowania oraz lokalnych samorządowców – przybyli między innymi: marszałek województwa śląskiego i prezes zarządu wojewódzkiego PSL Stanisław Dąbrowa, starosta bielski Andrzej Płonka, prezes zarządu powiatowego PSL Mirosław
Szemla i prezesi lokalnych Kół, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, wójt gminy Jaworze Zdzi-

Danuta Kubik

W dniu 12 grudnia w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej
„Bielska Kraina” dokonano oficjalnego podpisania wniosku
o wpis karpia z naszego obszaru na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisy pod
wnioskiem złożyli prezes LGR Zdzisław Bylok, skarbnik Artur Beniowski, członek zarządu Maciej Kołoczek oraz przedstawiciele hodowców.
Jak wyjaśniła autorka prezentacji o karpiu Agnieszka Mrowiec, produkt tradycyjny to taki, którego jakość lub wyjątkowe cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Wpis produktu na listę jest gwarantem jego
wysokiej jakości i ułatwia jego identyfikację spośród wielu
podobnych, obecnych na rynku.
Przypomnijmy, że karp królewski, zwany także polskim został wyhodowany w XIX wieku przez habsburskiego dzierżawcę, hodowcę i innowatora Adolfa Gascha, który w Kaniowie stosował i udoskonalał metodę przesadkowania wynalezioną przez Tomasza Dubischa. Za swoje osiągnięcia
Gasch otrzymał w 1880 roku złoty medal na wystawie rybackiej w Berlinie.
Ryba zostanie wpisana na listę pod nazwą „Bestwiński
karp królewski” (przy czym „Bestwiński” odnosi się tu do całej

Podpisywanie wniosku
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Karp z gminy Bestwina – produktem tradycyjnym

gminy). Posiada następujące cechy: średnie wygrzbiecenie,
owalny grzbiet, ułuszczenie typu lustrzeń. Charakteryzuje się
małą głową, pyskiem z wąsami i – zgodnie z zamierzeniem
Gascha – dobrze umięśnionym ciałem. Waży od 1,2 kg do
3 kg. Można go także rozpoznać po barwie: Grzbiet występuje w odcieniach od ciemnoszarego po szarooliwkowy, do
żółtobrunatnego brzucha, natomiast łuski cechują się połyskiem.
Sławomir Lewczak
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Dostrzegani w gminie, wyróżnieni w
powiecie

Młodzi sportowcy i władze samorządowe

Zgodnie z wieloletnią tradycją, Starosta Bielski Andrzej Płonka
oraz Rada Powiatu Bielskiego każdego roku przyznają nagrody i wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju sportu i kultury na Podbeskidziu. W styczniu odbyły się dwie
takie uroczystości. Na pierwszej doceniono sportowców i trenerów, wśród których znaleźli się przedstawiciele gminy Bestwina. Są to reprezentanci UKS „Set”, uczestnicy Mistrzostw Pol-

ski, Mistrzostw Europy, Pucharu Polski i Europy w kajak – polo:
Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Arkadiusz Pilarz i trenerzy prowadzący: Katarzyna i Dariusz Pilarz. Nagrodę odebrał również Paweł Wawrzyczek, zawodnik KS Judo Czechowice – Dziedzice, medalista
takich imprez jak Puchar Europy Kadetów, Mistrzostwa Polski
juniorów czy też Puchar Polski juniorów i juniorów młodszych.
Gratulacje i specjalne wyróżnienie za znaczący rozwój bazy
sportowej w gminie Bestwina odebrał wójt Artur Beniowski.
Nagroda Starosty Bielskiego dla Młodych Twórców i Animatorów Życia Kulturalnego przypadła z kolei Iwonie Sojce, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni”. Stowarzyszenie to już od kilku lat niesie pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym. Wolontariusze starają się pomagać w formie materialnej – poprzez zbiórki środków pieniężnych, jak i w inny sposób: organizując półkolonie, koncerty, przedstawienia i inne imprezy dające radość
młodszym i starszym.
Sławomir Lewczak
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W uznaniu dla zasłużonych druhów

Nagrodzeni druhowie i członkowie ich rodzin

Taką uroczystość strażacy z gminy Bestwina przeżywali po
raz pierwszy. 9 stycznia do janowickiego Domu Strażaka zjechali druhowie z całego powiatu, by uczestniczyć w noworocznym, specjalnym posiedzeniu Komisji Historycznej Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bielsku – Białej. Wszystkich gości
przywitał Jan Ozimina - zastępca prezesa tegoż oddziału, wyjaśniając zarazem genezę spotkania.
Druh Ozimina przypomniał, że w 2011 r. przewodniczący Komisji Historycznej, Władysław Skoczylas wystąpił z wnioskiem
w sprawie opracowania Księgi Odznaczonych Wysokimi Odznaczeniami Strażackimi z naszego powiatu. Wniosek ten został przyjęty pozytywnie, a komisja ustaliła, że do księgi zostaną wpisani żyjący i zmarli druhowie, którzy otrzymali: Złoty Znak
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Honorowy Medal im.
Bolesława Chomicza, Honorowy Medal im. Józefa Tuliszkow-

Przemawia dh Jan Ozimina - wiceprzewodniczący zarządu powiatowego ZOSP RP

skiego, albo też mają nadaną godność honorowego członka Zarządu Głównego związku.
Przystąpiono zatem do zbierania informacji i opracowywania
materiałów. Ponieważ księga ma charakter otwarty, strażacy systematycznie spisują życiorysy zasłużonych kolegów, poszukują archiwalnych fotografii, kompletują dokumentację. Na dzień
dzisiejszy zebrano już 87 biogramów, przy czym z naszej gminy jest to 20 nazwisk. W Janowicach wręczono wypisy z księgi
oraz dyplomy – żyjącym druhom osobiście, natomiast wyróżnienia dla osób zmarłych odebrali przedstawiciele rodzin i prezesi jednostek. Na czwartkowej uroczystości uhonorowane zostały poza strażakami z gminy Bestwina osoby z gmin Czechowice- Dziedzice i Wilamowice, a także druhowie seniorzy naszego powiatu.
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Głos zabierali członkowie Komisji Historycznej i przedstawiciele władz pożarniczych. Władysław Skoczylas zdał krótkie sprawozdanie z prac komisji – podał do wiadomości, że
organizuje ona m.in. zawody sikawek strażackich i konkurs
kronik OSP. Trzeba w tym miejscu napisać, iż kronika OSP
Bestwina prowadzona przez druha Jana Oziminę uzyskała
status wzorowej. Za organizację spotkania i stworzenie Księgi dziękowali ponadto wieloletni członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Józef Kłoda, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, a także wójt Artur
Beniowski, który wyraził radość z wyboru Janowic na miejsce spotkania i pogratulował laureatom wyróżnień. Strażacy złożyli sobie również życzenia noworoczne i podzielili się
opłatkiem.

Oto lista zmarłych i żyjących druhów z gminy Bestwina wpisanych do Księgi Wyróżnionych dla ochotniczego pożarnictwa
powiatu bielskiego:
Z OSP Bestwina – Franciszek Adamski, Mieczysław Gac,
Franciszek Grygierzec, Władysław Hamerlak, Jan Jonkisz, Józef Kłoda, Władysław Lindert, Jan Ozimina, Franciszek Ślosarczyk, Stanisław Ślosarczyk
Z OSP Bestwinka – Franciszek Bigos, Franciszek Kraus, Stanisław Kubik, Kazimierz Święs
Z OSP Janowice – Tadeusz Czana, Jan Kudła, Eugeniusz
Ochman, Franciszek Olek
Z OSP Kaniów – Jan Janeczko, Władysław Kóska
Sławomir Lewczak

Podsumowanie gminnej zbiórki żywności

Wolontariusze biorący udział w zbiórce

W dniach 13, 14 i 15 grudnia 2013 r. w supermarketach „Roll” w Bestwinie oraz
„Max” w Kaniowie odbywała się Gminna Świąteczna Zbiórka Żywności, koordynowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tę szlachetną inicjatywę licznie włączyli się mieszkańcy naszych sołectw, ofiarowując łącznie 805,88 kg artykułów żywnościowych: cukru, mąki, makaronu, oleju, konserw, słodyczy, itp. Z tego
złożono ok. 120 paczek przeznaczonych dla osób potrzebujących.
W zbiórce pomogli wolontariusze z różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń:
Radni gminy Bestwina, sołtysi i rady sołeckie, GOPS, Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu gminy, LKS „Przełom” Kaniów, społeczność gimnazjum w Bestwinie wraz
z harcerzami ze szczepu „Bratnie Żywioły”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”.
Kierownik GOPS Beata Szypka składa serdecznie podziękowania wszystkim
ofiarodawcom i wolontariuszom za hojność i poświęcony czas.
Sławomir Lewczak

Udana akcja krwiodawstwa w Janowicach
Klub HDK PCK osobne podziękowania kieruje do firmy Danone z Bierunia Starego za przekazane krwiodawcom produkty
firmowe oraz OSP Janowice, za zabezpieczenie miejsca postoju ambulansu.
Jerzy Zużałek

Nie żyje ks. Józef Ślazyk

W czwartek 30 stycznia w Domu Księży Chorych
w Krakowie – Swoszowicach zmarł ks. prał. Józef
Ślazyk, w latach 1978 – 1989 proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie.
Ks. Józef Ślazyk został wyświęcony na kapłana
w roku 1964. Pracował kolejno w Ślemieniu (4 lata),
Krystynowie – Wodnej (3 lata) oraz Nowym Targu
(6,5 roku). Do Kaniowa przybył w 14 roku kapłaństwa, pracując do maja 1989 r. Następnie skierowany został do parafii NMP Królowej Polski w Cichem – Miętustwie na Podhalu. Funkcję proboszcza w Miętustwie sprawował nawet po poważnym śp. ks. Józef Ślazyk
wypadku, po którym zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim. Zrezygnował dopiero po trzęsieniu ziemi, jakie
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W akcji krwiodawstwa, jaka miała miejsce w niedzielę, 26
stycznia w Janowicach, mimo mrozów udział wzięły 32 osoby,
a swoją krwią podzieliło się z potrzebującymi 31 dawców, po
pozytywnym przejściu badań lekarskich.
Do Banku Krwi pojechało 13 950 ml tego życiodajnego płynu, za co Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina składa serdeczne podziękowania.

miało miejsce w listopadzie 2004 r.
Zapamiętany został jako gorliwy duszpasterz, który przyczynił się do ożywienia w Kaniowie życia religijnego. Był inicjatorem wielu inwestycji – za jego
czasów w kościele odnowiono malowanie, organy,
wyremontowano prezbiterium, zakończono starania o powiększenie cmentarza a także sprowadzono i zawieszono dzwon „Barbara”.
W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły
się 1 lutego w kościele parafialnym w Miętustwie
uczestniczyła delegacja parafian z Kaniowa wraz
z księdzem proboszczem Januszem Tomaszkiem.
Sławomir Lewczak

Kultura

Zagrali, zaśpiewali, pomogli!
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Coroczny koncert charytatywny to w gminie Bestwina tradycja
nowa, lecz przyjęta przez mieszkańców bardzo entuzjastycznie.
Sukces zeszłorocznej imprezy zachęcił organizatorów do powtórki – tym razem noworoczny koncert odbył się w Domu Strażaka
w Kaniowie, w dniu 26 stycznia. Artyści wystąpili na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” pomagającego osobom przeżywającym trudności
zdrowotne i materialne.
Do wsparcia Stowarzyszenia zachęcił wójt Artur Beniowski,
wskazując na liczne inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy – półkolonie, Dni Radości, akcje świąteczne i inne. Są one zauważalne na szczeblu powiatowym, dowodem jest nagroda Starosty Bielskiego dla Młodych Twórców i Animatorów Życia Kulturalnego przyznana prezes Stowarzyszenia Iwonie Sojce. Stąd
można mieć pewność, że datki ofiarowane przez publiczność na
pewno trafią na cele statutowe organizacji.
Podczas trzygodzinnej gali pod nazwą „Gramy, śpiewamy i pomagamy” wystąpił szereg znanych i lubianych chórów i zespołów, a mianowicie: Chór „Ave Maria” z parafii Wniebowzięcia NMP
w Bestwinie, chór „Antonius” z parafii Niepokalanego Serca NMP
w Kaniowie, chór „Divertimento” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, chór „Allegro” działający przy CKSiR w Bestwinie, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Wykonawcy prezentowali utwory wokalne i instrumentalne, natomiast zespół regionalny dodatkowo przedstawił inscenizację tradycyjnego, bestwińskiego kolędowania z Herodem, diabłami, śmiercią,
Żydem i kozą. Każda grupa występujących dała z siebie maksi-

Chór „Ave Maria” z Bestwiny

mum i brawa należą się zarówno prezesom, dyrygentom, opiekunom jak i artystom.
W trakcie koncertu została przeprowadzona licytacja, którą
z humorem „rozkręcili” panowie Jacek Jonkisz i Jerzy Zużałek.
Do wzięcia był weekend dla dwóch osób w górskich ośrodkach
wczasowych ufundowany przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną w Tychach, ponadto kolacja we dwoje ufundowana przez
pana Tomasza Kopcia, właściciela „Willi Eureka” i „Dworku Eureka” w Czechowicach – Dziedzicach, a także koszulka KS „Ruch
Chorzów” przekazana przez pana Marka Glogazę, wiceprezesa
zarządu klubu. Zysk z licytacji przekazano na potrzeby Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”.
Ze sprzedaży ciast i „wolnych datków” uzyskano w sumie
3210,50 zł., za co wszystkim ofiarodawcom organizatorzy serdecznie dziękują. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie dziękuje też każdemu występującemu zespołowi, paniom i panom którzy upiekli ciasta (Celina Jonkisz, Agata Góra,
Teresa Markiel, Małgorzata Adamaszek, Katarzyna Kłoda, Władysława Janusz, Jolanta Ochmańska, Ewa Waluś, Mateusz Siewniak, Małgorzata Mirecka, Anna Nawalany, Jadwiga Gajer, Wioletta Ignasiak), Kołom Gospodyń Wiejskich z każdego sołectwa
za przekazaną pomoc finansową, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Kaniowa za udostępnienie sali i panu Ryszardowi Tekieli z Wilamowic za bezpłatne udostępnienie sprzętu oświetleniowego.
Kolejny koncert już za rok, najprawdopodobniej w Janowicach.
Zapraszamy już teraz!
Sławomir Lewczak

Wójt Artur Beniowski zaprasza do wspólnego śpiewania

Świąteczne śpiewanie dla Marcina

Każdy z nas jest aniołem – takim wyjątkowym, bo z jednym skrzydłem...możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego
człowieka. Dziś właśnie to zrobimy. Obejmiemy konkretną osobę i dzięki temu przekonamy się, jak to jest unosić się nad ziemią...
(Ze wstępu do koncertu)
Nie dla wszystkich święta Bożego Narodzenia są wolne od trosk
i zmartwień. Niektórzy nawet w tym pięknym czasie muszą zmagać się z przeciwnościami losu. Jedną z takich dzielnych osób
jest Marcin Pastuszka – dwunastoletni mieszkaniec Bestwiny, walczący w Instytucie Matki i Dziecka z chorobą nowotworową – guzem kości udowej. Chłopakowi pomaga wspierająca go rodzina,
lecz – jak powszechnie wiadomo – koszty dojazdów i leczenia w
krajowych realiach są bardzo wysokie... Dlatego ze wszech miar
należy pochwalić inicjatywę zorganizowania dla Marcina specjalnego koncertu charytatywnego połączonego ze z kiermaszem

upominków, słodyczy i rozprowadzaniem cegiełek. Koncert, pod
nazwą „Kolęda dobrych ludzi woli” odbył się w dniu 21 grudnia w
sali widowiskowej Domu Strażaka w Bestwinie.
Idea imprezy zrodziła się z potrzeby serca. Koledzy i
koleżanki Marcina zapragnęli pomóc mu tak jak umieją najlepiej – swoimi talentami. Dlatego też inicjatorka koncertu, Magdalena Wodniak – Foksińska zaprosiła do współpracy chóry i
zespoły wokalne: „Allegro”, „Andante” i „Cantata”, a także uzdolnionych muzycznie absolwentów gimnazjum Jana Pawła II. Na
wyjątkowy, przedświąteczny wieczór powstał więc swego rodza-
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Kultura

Podziękowania dla występujących

ju „Superchór”. Tej wielkiej grupie dzieci i młodzieży towarzyszył
znany w całej Polsce zespół „Dzień Dobry” w składzie: Piotr Mirecki, Małgorzata Stachura, Jan Stachura, Stanisław Joneczko,
Krzysztof Maciejowski.
Koncert porwał licznie zgromadzoną publiczność od pierwszych chwil. Muzykom nie brakowało poczucia humoru i utwory
przeplatali żartobliwymi przerywnikami. W repertuarze znalazły
się utwory szybkie oraz bardziej refleksyjne – teksty wyświetlane
na ekranie pomogły słuchaczom śpiewać z artystami. Wszystko
trwało ok. półtorej godziny, ale po wyjściu każdy żył tym, co zobaczył i usłyszał, z uznaniem komentowano wysoki poziom wykonania. Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski podziękował za
wysiłek włożony w organizację przedsięwzięcia, życząc występującym dalszych sukcesów, Marcinowi – powrotu do zdrowia, zaś
mieszkańcom i gościom – wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie Agata
Rak z imienia i nazwiska wymieniła osoby zaangażowane w koncert. Warto wypisać je i tutaj, są to: p. Magdalena Wodniak – Foksińska (pomysłodawczyni koncertu, opiekunka chórów), panie na-

uczycielki ZSP – Barbara Sabuda – Pietrasik, Katarzyna Krywult,
Maria Drewniak, Oliwia Sobieska (organizacja), Zarząd OSP Bestwina i prezes Marceli Kraus (udostępnienie sali), wszyscy wyżej wymienieni chórzyści i muzycy, p. Adam Matuszyk (nagłośnienie), dyrektor i pracownicy CKSiR w Bestwinie (sprzęt, podesty dla chóru, kiermasz upominków), p. Monika Nawojska (zakup materiałów dekoracyjnych), p. Andrzej Kubera (choinki), p.
Bogdan Tracz, p. Barbara Sabuda – Pietrasik, uczniowie kl. IIIa
z wychowawcą (dekoracja sali), Rada Rodziców SP w Bestwinie
(kiermasz słodkości świątecznych), p. Katarzyna Krywult (projekt
plakatów, ulotek, cegiełek, prezentacje multimedialne), p. Dariusz
Czernek (druk cegiełek), p. Maciej Foksiński (druk plakatów i ulotek), Rada Rodziców Gimnazjum w Bestwinie (poczęstunek dla
występujących zespołów).
Przede wszystkim zaś organizatorzy pragną w imieniu Marcina i jego rodziny podziękować „ludziom dobrej woli”, tym którzy
swoją obecnością i ofiarami wspomogli szlachetny cel. Hojne serce jest najwspanialszym prezentem, jaki możemy podarować na
święta Bożego Narodzenia.		
Sławomir Lewczak

Wśród artystów byli również muzycy z zespołu „Dzień Dobry”

Począwszy od świąt Bożego Narodzenia, jak Polska długa i
szeroka, na ulice miast i wsi wychodzą kolędnicy. W tradycyjnych przebraniach, z pasterzami, królami, Herodem, diabłem,
turoniem, szopką i gwiazdą oznajmiają wieść o cudzie betlejemskiej nocy. Zazwyczaj prezentują również krótkie jasełkowe scenki. Do tych miłych sercu i oku zwyczajów sięgamy także w sołectwach naszej gminy, czego przykładem może być kolędowy wieczór, jaki miał miejsce w dniu 5 stycznia w parafii Niepokalanego
Serca NMP w Kaniowie.
Po Mszy św. o godzinie 15.00 ksiądz proboszcz Janusz Tomaszek zaprosił obecnych w kościele wiernych do obejrzenia i
wysłuchania programu słowno – muzycznego przygotowanego
przez uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, pod kierunkiem nauczycieli. Najbardziej dumni byli oczywiście rodzice, gdyż wykonawcy ujawnili wiele talentów wokalnych, instrumentalnych i aktorskich. Nie zabrakło niczego, co dobre jasełka mieć powinny, czyli sceny z pasterzami,
w pałacu Heroda oraz przy Żłóbku. Entuzjazm wykazali zwłaszcza najmłodsi – przedszkolaki ubrane w piękne stroje regionalne. Jak podsumował ksiądz proboszcz: Cieszę się, że zgromadziliśmy się tutaj tak licznie! Współpraca szkoły, parafii i domu
rodzinnego bardzo integruje naszą wspólnotę i przyczynia się
przede wszystkim do dobrego wychowania dzieci i młodzieży.
To na pewno wyda dobre owoce w przyszłości.
Druga część „kaniowskiego kolędowania” odbyła się w auli
Domu Katechetycznego i zorganizowało ją Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”.

Goście zebrani w auli parafialnej

Wszyscy chętni mieli okazję wspólnie pośpiewać – ułatwiały to
wyświetlane na ekranie teksty kolęd i pastorałek. Muzykę zapewnili niezawodni Piotr Mirecki (gitara) oraz Łukasz Jonkisz (instrumenty klawiszowe). Jeszcze raz można było przeżyć to, co podczas Świąt najważniejsze – radość z obecności Boga i drugiego człowieka obok siebie. Stowarzyszenie dziękuje każdemu,
kto skorzystał z zaproszenia – wśród gości pojawił się m.in. wójt
gminy Artur Beniowski - szczególnie zaś muzykom i księdzu proboszczowi za udostępnienie auli.
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Kaniów oddał hołd Dzieciątku

Kultura

Pójdźmy wszyscy... do Bestwinki
VIII Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek
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Za nami kolejne, bo już ósme zmagania młodych wykonawców tradycyjnych kolęd i pastorałek. Corocznie organizowany
w parafii św. Sebastiana w Bestwince przegląd ma na celu propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz
pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej. Jest to ważna sprawa, bo rzeczywistość kreowana przez media nie zawsze stwarza okazję do spotkania się z muzyką wartościową, wykonywaną na wysokim poziomie. Organizatorzy – ksiądz proboszcz Józef Baran i była dyrektor szkoły w Bestwince Wiesława Ochman
- Szeliga wyrazili więc radość z obecności aż 10 zespołów i 24
solistów prezentujących się przed publicznością.
18 stycznia rywalizowano w dwóch zasadniczych kategoriach:
„Śpiew zespołowy” i „Solo-duet”. Ponadto występujący zostali podzieleni na grupy wiekowe: przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych i młodzież gimnazjalna. Nauczyciele przygotowujący zadbali o doskonałe przygotowywanie muzyczne, stąd Jury
w składzie: Ewa Aprias, Arkadiusz Nycz, Józef Maziarz, miało
„twardy orzech do
zgryzienia”. Kogoś przecież trzeba było nagrodzić!
Ostatecznie wyniki przedstawiają
się następująco:
W grupie przedszkolaków wyróżnienie zdobyła
Grupa „Stokrotki”(PP Kaniów),
Wręczenie nagród i wyróżnień
a kolejne miejsca
przypadły: Grupie
„Fiołki”(PP Kaniów), zespołowi „Do-re-mi” (PP Janowice), grupie „Bratki” (PP Kaniów). Wśród wykonawców indywidualnych
wyróżnienie zdobył duet Antonina Foksińska i Adam Mirecki.
W kategorii uczniowie szkół podstawowych wystąpiły chóry, zespoły wokalno - instrumentalne i soliści. Najlepiej spośród
chórów wypadł chór „Divertimento” (SP Kaniów), a następnie

Występ przedszkolaków

schola „Angeles” (SP Janowice) i chór „Złote Nutki” (SP Bestwinka). Dobrze spisał się również zespół wokalno - instrumentalny „Po-Tworek” z (SP Janowice).
Wśród występujących solistów z tej grupy wiekowej, wyróżnienie zdobyła uczennica SP Janowice Natalia Bubak.
Chociaż w kolejnej kategorii nie miał konkurencji, to świetnie
zaprezentował się zespół wokalno - instrumentalny „Bel-Canto”
z Gimnazjum w Bestwince oraz uczeń tegoż gimnazjum Szymon
Mikoda, który zagrał i zaśpiewał kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.
Podczas Przeglądu zagrała na instrumentach dętych orkiestra młodzieżowa „Con Fuoco Band”, działająca przy Centrum
Kultury w Bestwinie. Poza kategoriami konkursowymi wystąpił
uczeń kl. II ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Kacper Kubica, który zagrał na skrzypcach kolędy.
Atrakcyjne nagrody dla uczestników ufundował ksiądz proboszcz Józef Baran – główny organizator konkursu. Patronat
medialny objął „Magazyn Gminny”, radio „Anioł Beskidów” i portal internetowy www.gminabestwina.info. Organizatorzy ze swojej strony serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, instruktorom i nauczycielom za przygotowanie do występów. Szczególne podziękowanie składają dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za udostępnienie i obsługę sprzętu
nagłaśniającego oraz jurorom, którzy oceniali występujących.
Sławomir Lewczak, Wiesława Ochman - Szeliga

CKSiR informuje

Kalendarium imprez plenerowych
Organizowanych przez Centrum
Kultury, Sportu
i Rekreacji w Bestwinie

14 VI 2014 – Święto Gminy Bestwina (tereny rekreacyjne w
Bestwinie)
28 VI – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych (tereny rekreacyjne w Kaniowie)
19 VII – Janowicki Piknik Rodzinny – koncert Teresy Werner
(tereny rekreacyjne w Janowicach)
2 VIII – Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne (tereny rekreacyjne w Bestwinie)
23 VIII – Święto Karpia Polskiego - koncert zespołu „Baciary”

Baw się razem z nami!

(tereny rekreacyjne w Kaniowie)
7 IX – Dożynki Gminne w Bestwinie – „Spotkanie z Balladą”
koncert „Kopydłów”, program „Tak jest panie komendancie”.

Informujemy także, iż od stycznia bilety miesięczne PKS są do nabycia w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 123. Kasa jest czynna przez 3 ostatnie dni robocze miesiąca oraz
1 dzień roboczy miesiąca następnego w godzinach od 8.00 do 15.00
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Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Część I – Zespół Regionalny „Bestwina”

Zespół „Bestwina’’ zaprasza w swoje szeregi!

niczył w nagraniach radiowych oraz wystąpił w programie telewizyjnym „Na ludową nutę” w studio TVP3 Katowice.
Jeżeli chcesz zawiązać nowe przyjaźnie i ciekawe znajomości, nauczyć się tańczyć i śpiewać, grać na instrumencie regionalnym, występować na scenach polskich
i światowych, dołącz do zespołu! Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia odbywają się w budynku CKSiR w Bestwinie,
w dniach: Dorośli – piątek, 18.00; Młodzież – piątek, 17.00,
Dzieci – środa, 16.00
Kontakt z zespołem: Sławomir Ślósarczyk, tel.
692 096 007 (po godz. 15.00), e-mail: rzpit.bestwina@
interia.pl
www.zespolregionalny.bestwina.pl			
www.facebook.com/regionalny.bestwina

Ferie w CKSiR i Muzeum Regionalnym.
Pod okiem arcyksięcia Habsburga
W pierwszym tygodniu ferii zimowych Muzeum Regionalne im.
ks. Zygmunta Bubaka zaprosiło najmłodszych na serię interesujących spotkań z historią i tradycją. Oprócz zajęć już sprawdzonych pojawiło się w tym roku wiele nowości. Dzieciaki szczegól-

Uczestnicy ferii i arcyksiążę Leon Habsburg
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W naszym nowym cyklu prezentowanym na łamach
„Magazynu Gminnego” będziemy krótko przedstawiać
sekcje i zespoły działające przy Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Bestwinie. Rozpoczynamy od Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.
Zespół powstały w 1970 roku to marka rozpoznawana już
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Współpracuje z grupami folklorystycznymi z Czech, Chorwacji, Austrii, a zwłaszcza Hiszpanii (kraj Basków), gdzie nawiązał przyjaźń z regionalnym zespołem z Berango. Popularność zespołu bierze się
z jego unikalności – „Bestwina” jest bowiem liderem w promocji tradycyjnej kultury laskiej. Właściwie jako jedyna grupa regionalna w pełnej krasie prezentuje oryginalny folklor Lachów
południowo – zachodniej małopolski.
Artyści kultywują i chronią lokalne tradycje, ocalają od zapomnienia zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z obszarem naszej gminy. W 2008 roku członkowie zespołu zrekonstruowali odświętny laski strój męski, ubiór ludowy z XIX
wieku. Jest on na tyle charakterystyczny, że na każdym festiwalu można bezbłędnie rozpoznać naszych folklorystów.
Bogaty repertuar obejmuje inscenizacje obyczajów i obrzędów: „Hej kolęda, kolęda”, „skubanie pierza czyli Wyskubowiec
u Jantoska na Podkympiu”, „Zabawe u Goca na Rzycznym”,
„Wyzynek. Zespół wykonuje również kilkanaście tańców charakterystycznych dla pogórza beskidzkiego, a część taneczną
uzupełniają liczne pieśni i przyśpiewki ludowe. Wspomniany
repertuar zespołu wzbogaca barwny, opracowany folklor ziemi lubelskiej, krakowskiej oraz cieszyńskiej.
Zespół odwiedził ponad 120 miejscowości i wielokrotnie był
nagradzany na przeglądach folklorystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kilkakrotnie uczest-

nie przeżyły spotkanie z Arcyksięciem Leonem Karolem Habsburgiem, panem na zamku w Bestwinie – w rolę arystokraty
przekonująco wcielił się Bogusław Stolarczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego. Gość przywołał fakty i ciekawostki z dawnych lat: chłopców interesował zwłaszcza pierwszy samochód w Bestwinie, zaś dziewczęta – życie codzienne
w pałacu. O polowaniu za czasów Habsburgów i obecnie opowiedział z kolei znawca kultury łowieckiej, Anatol Faruga, przynosząc strój myśliwego i sprzęt przydatny na łowach.
W kolejnych dniach młodzi odkrywcy dowiedzieli się, jakimi
zabawkami bawili się ich rówieśnicy sprzed wieków oraz sami
pomalowali proste zabawki – bociany. Niezbędnych wskazówek
udzielali eksperci – znani twórcy ludowi Maria i Czesław Kubikowie. Ostatnie zajęcia inicjator cyklu Andrzej Wojtyła poświęcił nauce tego, „jak to z chlebem było”, omawiając i prezentując z udziałem dzieci cykl powstawania bestwińskiego pieczywa.
Każdy w piecu „Józefowej izby” upiekł własną bułeczkę o niepowtarzalnym smaku.
Natomiast w drugim tygodniu na zajęciach regionalnych gościły dzieci z zimowiska w Rudzicy.
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Odkrywanie Afryki
Uczestnicy ferii zimowych w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, nie ruszając się z Bestwiny odbyli w dniach 27 – 29 stycznia wyprawę na tajemniczy Czarny Ląd. Podążali śladami polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, który w okresie międzywojennym przemierzył Afrykę na rowerze. Wraz z prowadzącymi, Anią i Piotrem, dzieci młodsze i starsze udały się na Saharę – zawiązywały turbany i piły oryginalną, berberyjską herbatę. Atrakcyjny punkt zajęć etnograficznych z cyklu „Opowiadamy o świecie” to bez wątpienia tworzenie tatuaży z henny według samodzielnie zaprojektowanego wzoru. W części kulinarnej nie mogło zabraknąć pieczenia placuszków posmarowanych – według uznania – miodem, czekoladą lub hummusem.
Dopełnieniem atrakcyjnego programu stały się zajęcia plastyczne prowadzone przez panie Kasię i Karolinę. Można było
w oryginalny sposób ozdobić talerzyki, doniczki, pomalować
obrazki na płótnie czy też gipsowe maski. Natomiast w piątek,

Przyrządzanie marokańskiej herbaty

31 stycznia przedszkolaki obejrzały spektakl teatralny studia
„Duet” z Krakowa.
Sławomir Lewczak

Wystawa malarstwa
Eustachego Matejki
W styczniu 2014 r. w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka została zorganizowana wystawa prac pana Eustachego Matejki pod tytułem „Beskidy i Tatry zimową porą”. Eustachy Matejko to absolwent Bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych, a także
uczeń Szkoły Malarstwa Rzeźby i Grafiki w Bielsku Białej. Jest
członkiem Stowarzyszenia Plastyków ONDRASZEK w Bielsku
Białej. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w kraju i za
granicą. Jego dorobek artystyczny to duża ilość wystaw indywidualnych oraz uczestnictwo w wielu wystawach grupowych.
Poprzednio w gminie Bestwina wystawiał swoje obrazy w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Obrazy artysty ukazują piękno zimowych krajobrazów
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Wieści z Kół Gospodyń Wiejskich

Bestwina - Życzenia od wójta i władz samorządowych

Spotkanie opłatkowe
KGW Bestwina

Zebranie KGW w Kaniowie

Symbolicznym opłatkiem i tradycyjnym, bestwińskim karpiem
zainaugurowały Nowy Rok członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Bestwinie. Panie pod przewodnictwem prezes Jadwigi Oziminy
spotkały się 8 stycznia w swojej sali w budynku Domu Strażaka.
Z zaproszenia skorzystał także wójt Artur Beniowski wraz z księdzem proboszczem Cezarym Dulką oraz radną i sołtys Bestwiny Marią Maroszek. Składając życzenia, wójt wyraził wdzięczność za wszelkie inicjatywy podejmowane przez KGW – pomoc

przy organizacji imprez plenerowych, obecność podczas świąt
państwowych i kościelnych, przygotowywanie potraw, krzewienie lokalnej tradycji. Zaznaczył, że rok 2014 będzie dla gospodyń szczególny, gdyż to właśnie w Bestwinie odbędą się centralne, gminne uroczystości dożynkowe. Podkreślił, iż Koła Gospodyń z czterech sołectw mogą liczyć na wsparcie ze strony
Urzędu Gminy.
Podczas spotkania nie zabrakło – jak to u gospodyń – smacznego posiłku i śpiewania. Kolędowaniu przewodził ksiądz Cezary Dulka, który zachęcił do trwania w radości przeżywanych
niedawno świąt Bożego Narodzenia.
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Zebranie KGW z Kaniowa

W życzliwej atmosferze spotkały się w dniu 4 lutego panie
z kaniowskiego KGW. Przewodnicząca Helena Sowa podziękowała członkiniom Koła za cały rok owocnej współpracy i do
udziału we wszystkich dalszych przedsięwzięciach. Gospodynie zawsze są „na posterunku” podczas ważnych dla gminy i

sołectwa uroczystości, ale umieją także bawić się we własnym
gronie, na przykład wyjeżdżając na wycieczki. Za podejmowane działania dziękowali obecni na zebraniu wójt Artur Beniowski i sołtys Kaniowa Marek Pękala, przybyli także radny powiatowy Grzegorz Boboń, ksiądz proboszcz Janusz Tomaszek i komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz.
Sławomir Lewczak

Będą żyć w naszej pamięci...
Spotkanie z Michałem Kobielą
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nie każdy miał swoją rolę do spełObrazy tamtych czerwcowych dni
nienia, jednemu było pisane zgisprzed ponad czterdziestu lat ciągle
nąć, innemu – ocaleć. Ale ofiastają mi przed oczami jak żywe – wyra życia nie poszła na marne, od
znał Michał Kobiela, autor albumu
roku 1971 władza wreszcie „po„Tym, którzy odeszli”. Pan Michał,
szła po rozum do głowy” i straż
mieszkaniec Kaniowa, poświęcił
pożarną zaczęto wyposażać w
ostatnie kilka lat wskrzeszaniu palepszy sprzęt.
mięci ofiar pożaru rafinerii ropy nafPiotr Wysocki, redaktor naczeltowej w Czechowicach – Dziedziny „Kroniki Beskidzkiej” podzięcach z roku 1971. Oprócz stworzekował natomiast trzem osobom
nia wydanego ogromnym nakładem
– nieżyjącemu już Tadeuszowi
pracy albumu zorganizował również
Patanowi – autorowi fenomenalkilka okolicznościowych wystaw.
nych zdjęć, opublikowanych rówOtwarcie najnowszej nastąpiło 11
nież w albumie p. Kobieli; samegrudnia w czytelni Gminnej Biblio- Michał Kobiela prezentuje album o ofiarach pożaru
mu p. Michałowi oraz posłowi
teki Publicznej w Bestwinie. To już
Stanisławowi Szwedowi, który
druga w naszej gminie ekspozycja
zdjęć i pamiątek – pierwsza miała miejsce w 2011 r. w Kaniowie. wystarał się we władzach pożarniczych w Warszawie o znacząUroczyste spotkanie w bibliotece zgromadziło osoby, na któ- ce dofinansowanie publikacji. Poseł wystosował na ręce dyrekrych życiu tragedia wywarła szczególne piętno – strażaków z tor biblioteki, Teresy Lewczak okolicznościowy list.
Głos zabrali ponadto: zastępca komendanta miejskiego PSP
PSP i OSP, rodziny i znajomych ofiar czy po prostu świadków
pożaru. W pierwszej części wystąpił sam Michał Kobiela, który Krzysztof Grygiel, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w
omówił przebieg pożaru, posiłkując się tekstami ze swojej książ- Bielsku – Białej Jan Cholewa, przewodnicząca Towarzystwa
ki, zwłaszcza materiałami wspomnieniowymi, relacjami rodzin Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak i druhowie z
poległych strażaków. Przypomnijmy, że udział w akcji gaśniczej OSP Kaniów. Wzruszająco wybrzmiały słowa kpt. Jacka Jonkiwzięło ponad 2600 osób, zostało rannych 105, zaś zginęło 37, sza, brata poległego Władysława: Zabieram głos, na wyraźną
prośbę mojej Mamy, która zawsze mówiła, że gdy tylko będę
w tym siedem z naszej gminy.
Kolejno przyszedł czas na wystąpienia gości. Z zapartym miał okazję, mam podziękować strażakom – za pamięć i opietchem słuchano szczególnie relacji płk. poż. w stanie spoczyn- kę nad grobami ofiar, zapalanie zniczy. Trudno się z tymi słoku Zbigniewa Pęzioła, byłego komendanta PSP w Bielsku – Bia- wami nie zgodzić, bo strażacy dziś to prawdziwi kustosze pałej. Strażak w fachowy sposób przedstawił na mapie rozmiesz- mięci w czasach, kiedy mijają lata i wielu naocznych świadków
czenie jednostek i zrelacjonował akcję właściwie godzina po go- zabrała już śmierć.
Spotkanie cieszyło się sporą frekwencją, oprócz wyżej wydzinie. Podzielił się też osobistą refleksją: Nie zadawajcie sobie pytania „dlaczego”, bo na nie nie ma odpowiedzi. Widocz- mienionych przybyli strażacy z gminy Bestwina na czele z prezesem Zarządu Gminnego Herbertem Szeligą, komendantem
gminnym Grzegorzem Owczarzem i wiceprezesem Zarządu
Powiatowego ZOSP RP Janem Oziminą, siedmioro radnych
gminy Bestwina z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Nyczem, Prezes Zarządu Miejskiego OSP RP w Cieszynie Czesław Dropczyński, kierownik archiwum Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Paweł Gąsiorczyk, właściciel muzeum pożarnictwa w Czeskim Cieszynie Josef Jendrisak
przedstawiciel drukarni archidiecezjalnej w Katowicach - dyrektor Andrzej Kałuziński, Beata Gielata i Iwona Krzemień; dh Aleksander Lorenz - były komendant gminny w Jasienicy, prezes POAK w Bestwinie Franciszek Owczarz, dyrektor
ZSP Bestwina Agata Rak oraz przedstawiciele Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
Sławomir Lewczak
Na widowni nie zabrakło strażaków

17

Edukacja

Jasełkowa tradycja podtrzymana w ZSP
Bestwinka
Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu wzorowane na
średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób.
Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św.
Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w
1223 roku w Greccio. Ich treścią
była historia narodzenia Jezusa w
Betlejem i spisku Heroda.
Teksty jasełkowe, najczęściej
gwarowe, były w większości anonimowe. Do znanych opracowań
literackich należą jasełka napisane przez Lucjana Rydla pt. „Betlejem Polskie”. (źródło: http://pl.wikipedia.org)
Obecnie jasełka są częstym
motywem przewodnim imprez
środowiskowych organizowanych
szczególnie w szkołach. Tak właśnie było 19 stycznia 2014 r., kiedy to w Szkole Podstawowej w Scena przy żłóbku
Bestwince uczniowie klas I-VI pod
kierunkiem nauczycieli: p. Krystyny Biłka, Diany Zięba, Iwony
Sierackiej, Zofii Dąbrowieckiej, Łucji Firganek i Anny Makuchowskiej przygotowali i zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe
pt. „Cud Nocy Betlejemskiej”. Na to wyjątkowe spotkanie przybyło ok. 300 gości.
Pomysłodawczyniami i głównymi organizatorami całej imprezy były: p. Bożena Furczyk, p. Krystyna Biłka i p. Zofia Dąbro-

wiecka. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny wraz z opiekunem - p. Elżbietą Ryś - Jarczok. Scenografię zaprojektowały
i wykonały p. Celina Gonet i p. Bożena Furczyk.
Scenariusz jasełek bożonarodzeniowych wystawionych w
Szkole Podstawowej w Bestwince nie odbiegał od oryginału. Historię Narodzenia Pańskiego
uczniowie przedstawili w pięknej, świątecznej scenerii. Pojawili się: Józef z Maryją, Pastuszkowie, Anioły i Diablątka,
Śmierć, Gwiazdeczki, Król Herod, Żołnierze, Trzej Królowie,
Dzieci Świata i Kolędnicy. Występ uświetniły tańce: Dziewczynek z lampionami, Pastuszków, Diablątek oraz Gwiazdeczek. Scenariusz inscenizacji śpiewająco uzupełniał także chór szkolny, prezentując
tym samym swoje umiejętności wokalne. Poza tym uczennice klasy IV, Agnieszka Pasierbek i Emilia Dawidek zagrały na skrzypcach melodie najpiękniejszych polskich kolęd. Na zakończenie wystąpili uczniowie klasy VI, którzy wraz z wychowawczynią, p. Łucją Firganek
w bardzo energiczny, żywiołowy i zabawny sposób zaprezentowali pastorałkę „Północ już była”. Po części artystycznej dla
wszystkich gości przygotowano słodki poczęstunek.
Tekst: Iwona Sieracka, fot. Katarzyna Siewniak

Na przekór przeciwnościom losu
Baśń „Kopciuszek” w ZSP Janowice
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Dokonana przez Jana Brzechwę interpretacja klasycznej baśni o Kopciuszku należy do najwdzięczniejszych do wystawienia
na scenie utworów tego typu. Całe pokolenia wychowały się na
piosence „Jechał królewicz królewską drogą” albo dialogu maco-

Scena z przedstawienia

chy z córkami („Oj mamo, ciągle w kółko to samo”). 18 stycznia
na swój teatralny warsztat wzięli „Kopciuszka” uczniowie ZSP
Janowice i jak to zwykle w tej miejscowości bywa – dokonali tego na najwyższym poziomie aktorskim i choreograficznym.
Jest to baśń mówiąca przede wszystkim o odmianie złej doli,
o tym, że po latach upokorzeń i wyrzeczeń można doczekać
się swojego własnego „balu u księcia” czyli spełnienia marzeń.
Stąd przekaz „Kopciuszka” trafia tak do dzieci jak i do dorosłych.
Ci ostatni dopisali zresztą bardzo licznie, niewielka salka gimnastyczna w Janowicach pękała w szwach – ale – jak wyraziła
się dyrektor szkoły Urszula Kal, stworzyło to niemalże rodzinny klimat. Tegoroczna nowość to profesjonalny podest do występów, który będzie wykorzystywany na wszelkich szkolnych
uroczystościach. Podczas spektaklu sprawdził się doskonale.
Reżyserem całości była pani Jolanta Kuczyńska – pod jej
kierunkiem rozbłysły talenty członków szkolnego koła teatralno - dziennikarskiego - Karoliny Klasy (Kopciuszek), Damiana
Kopaczki (Królewicz) czy Tymoteusza Tomali występującego w
roli dość nietypowej, czyli matki sióstr Kopciuszka. Niezależnie jednak od tego, czy ktoś otrzymał rolę większą czy mniejszą, każdy zagrał na wysokim poziomie, a tańce (mażoretek,
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luster, zwierząt itp.) oczarowały janowickie audytorium. Raz po
raz przedstawienie przerywały salwy śmiechu – nie mogło być
inaczej, bo Brzechwa tak umiejętnie „bawi się” słowami i rymami, że wystarczy tylko odpowiednia intonacja i publiczność dosłownie kładzie się na podłodze. Nawet skromny sprzedawca
lodów będący na scenie przez kilka sekund wprowadził wspaniały element komiczny.
W opowiedzenie historii Kopciuszka zaangażowała się cała
szkoła i rodzice uczniów – oprócz aktorów potrzebna jest przecież obsługa muzyczna, oświetlenie, scenografia, obsługa szatni, zaplecze gastronomiczne i wiele innych funkcji. Pełna lista
osób znajdzie się na stronie internetowej szkoły. Wielką pracę wykonali zwłaszcza nauczyciele przygotowujący swoje klasy do występu.
Goście obecni tego wieczoru na widowni - w tym radni Jerzy
Borutka, Stanisław Nycz i prezes KGW Janowice Krystyna Norymberczyk wyrazili duże uznanie za cały trud włożony w uczynienie styczniowego wieczoru bajkowym i magicznym. Kto był,
ten wie, że żadne zdjęcia i żadne słowa nie oddadzą tego, co
przeżywało się „na żywo”. Przedstawienie z uwagi na współpra-

„Taniec zwierzątek’’

cę dziesiątek osób to też czynnik integrujący społeczność lokalną, nie tylko Janowic, ale i całej gminy Bestwina.
Sławomir Lewczak

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
w Bestwince
śmy także słodki poczęstunek. Wszystkim Babciom i
Dziadkom życzymy sto lat! Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.

Przedstawienie dla babć i dziadków

Tradycyjnie w przedszkolu w Bestwince Dzień Babci i Dziadka obchodzimy bardzo uroczyście. W tym
roku 18 stycznia spotkali się babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków, aby uczestniczyć w przedstawieniu przygotowanym przez ich wnuki i wnuczki. Tegoroczny program artystyczny był zatytułowany „Spotkanie bajek”. Dzieci wcielały się w bohaterów znanych bajek i baśni. Na scenie można było zobaczyć
postaci z „Kopciuszka”, „Jasia i Małgosi”, „Czerwonego Kapturka”, „Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”. Tym razem to dzieci opowiadały bajki, a babcie
i dziadkowie słuchali. Publiczność, jak zwykle dopisała. Przedstawienie oglądało ponad 300 osób. Każdy z
gości dostał okolicznościowy upominek. Po przedstawieniu, goście wysłuchali koncertu saksofonisty, pana
Pawła Smorąga. Dla babć i dziadków przygotowali-
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Iwona Pala - Legutko

Sport

Ferie na sportowo – wyniki rozgrywek
W dniu 21 I 2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Bestwince odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina. Ogółem w turnieju wystąpiło 35 młodych zawodników, mieszkańców naszej gminy.
Oto najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach:
„Początkujący” klasy I-III SP: Mateusz Woźniak, SP w Bestwince. Chłopcy klasy I-III SP: Jakub Piątek, SP w Bestwince,
Chłopcy klasy IV - VI SP (zawodnicy zrzeszeni): Patryk Głąbek, SP w Bestwince. Dziewczęta klasy IV - VI SP: Zuzanna
Fluder, SP w Bestwince. Chłopcy klasy IV- VI SP (zawodnicy
niezrzeszeni): Tomasz Tlaga, SP w Janowicach. Dziewczęta Gimnazjum: Sandra Rączka, Gim. w Bestwince. Chłopcy
Gimnazjum (niezrzeszeni): Przemysław Wróbel, Gim. w Bestwinie. Chłopcy Gimnazjum (zrzeszeni): Damian Wydmański, Gim. w Bestwince.
Zdobywcy miejsc na podium otrzymali puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz słodycze z rąk Wójta Gminy Bestwina, Artura Beniowskiego.
Z kolei w dniu 23 stycznia na sali sportowej w Kaniowie miał
miejsce piłkarski „Turniej Dzikich Drużyn”.
Grupa Młodsza – szkoły podstawowe - zgłosiła się tylko

Turniej piłki nożnej

1 drużyna – Star Team: Artur Zelek, Michał Bieroński, Dawid
Waluszek, Kacper Kubala, Dawid Drozdek, Piotr Wydmański. Rozegrali dwa mecze sparingowe ze starszymi kolegami wspomagani przez sędziego i bramkarza w jednej osobie.
Grupa Starsza – szkoły gimnazjalne – zgłosiło się sześć
drużyn: FC Grube Lolki, Czorne Grzyby, LKS Bestwina
(nieklasyfikowani z powodu udziału zawodników spoza gminy), Stajnia Staszka, FC po nalewce, Besta Team. Drużyny te rywalizowały w dwóch grupach, a po zaciętej grze finał
rozegrały „FC po nalewce” i „Besta Team”. Mecz zakończył
się wynikiem 3:1 dla pierwszej drużyny.
Skład zwycięskiej ekipy: Kamil Pawłuszkiewicz, Damian
Wydmański, Sebastian Olek, Łukasz Staszek, Marcin Tomaszczyk, Marcin Stryczek, Amadeusz Golik.
Puchar, medale i dyplomy wręczali Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Dyrektor CKSiR w Bestwinie Grzegorz Boboń,
nauczyciele WF: Waldemar Fluder i Arkadiusz Czaja oraz sędzia zawodów Łukasz Wojsław.
Opracowanie – Ł. Wojsław.
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Najlepsi otrzymali nagrody z rąk wójta Artura Beniowskiego

Janusz Niemiec wędkarzem roku

26 stycznia na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym
spotkali się członkowie Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha, działającej przy LKS „Przełom” Kaniów. Kierownik Roman Sas zaprosił na to podsumowujące pracowity rok spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego – obecny był m.in. wójt Artur Beniowski,
przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek, radni powiatowi Józef Maziarz i Grzegorz Boboń oraz sołtys Kaniowa Marek Pękala. Oprócz omówienia istotnych spraw bieżących, złożenia wniosków i odczytania sprawozdań z działalności, członkowie Sekcji uhonorowali wyróżniających się członków – Wędkarzem Roku został Janusz Niemiec z wynikiem 154 punktów,
kolejne miejsca zajęli Ryszard Kotas (141), Paweł Pasierbek
(141) oraz Artur Niemiec (138). Arturowi Niemcowi przypadł
ponadto tytuł Młodzieżowego Wędkarza Roku. Gratulujemy!
Tekst: S. Lewczak, fot. T. Gibas, J. Zużałek

Pamiątkowa fotografia z najlepszymi wędkarzami w 2013 r.
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Przedsionek prawdziwych Igrzysk
1 Olimpiada Przedszkolaków Gminy Bestwina

• Magazyn gminny styczeń - luty 2014

Podczas gdy polscy sportowcy na czele z Kamilem Stochem rek spadających z sufitu.
i Justyną Kowalczyk rywalizują na arenach igrzysk w Soczi, haW klasyfikacji łącznej zwyciężyło przedszkole z Kaniowa, lecz
sło „szybciej, wyżej, mocniej” wzięli sobie do serca najmłodsi. tak naprawdę mistrzami olimpijskimi zostali wszyscy, którzy wzięPrzedszkolaki z Bestwiny, Bestwiny, Janowic i Kaniowa wzięły li udział. Zgodnie z ideą barona de Coubertina sport nie jest boudział w „1 Olimpiadzie Przedszkolaków Gminy Bestwina” zorga- wiem celem samym w sobie ale środkiem do rozwoju osobistenizowanej 9 lutego na sali sporgo i wyrobienia szlachetnych potowej w Kaniowie. Patrząc na
staw. I głównie to przyświecało
frekwencję wśród publiczności
organizatorom.
można powiedzieć, że była rzeNa tym nie koniec – Olimpiadę
czywiście „olimpijska”. Transpauświetnił bowiem pokaz magii w
renty, doping, ceremoniał sportowykonaniu Don Carlosa (Karewy i dodatkowe atrakcje – te elela Kriża) z Czech, a także pomenty złożyły się na ponad trzy
kaz żonglerki piłką zaprezentogodziny wielkich emocji.
wany przez rekordzistę GuinesImpreza zorganizowana przez
sa – Andrzeja Kuklę. Wszyscy
Samorząd Uczniowski przy Zespragnieni wrażeń smakowych
spole Szkolno – Przedszkolnym
mogli natomiast zaspokoić głód
w Kaniowie oraz Klub Honorokupując ciasta na kiermaszu.
wych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina naślaWielkie i z serca płynące poJedna z konkurencji sprawnościowych
dowała prawdziwą Olimpiadę
dziękowania organizatorzy kiei posiadała wszystkie elemenrują do sponsorów: Firmy BUty obecne w Soczi, Londynie czy Pekinie: Została podniesiona DRIS pana Romana Szkorli, Leszka Kosmatego – „Bud – Tor”,
flaga olimpijska, zapalono znicz, odczytano przysięgę, zaś chór Ireny i Marka Głąb –„Dom dla każdego”, Edwarda Wyciśloka
„Divertimento” prowadzony przez p. Urszulę Szkucik – Jagiełkę – „Nicromet”, PG SILESIA, Barbary i Adama Gawędów, Grzegoodśpiewał hymn. Reprezentacje przeszły w uroczystej defiladzie, rza Boboń, Tadeusza Wróbla – Dewro, Edyty Janik, Jacka Mara każdą z ekip symbolizował inny kolor pochodzący od kół olim- kiel, Jarosława Gwóźdź, Adama Mikołajczyka, Bogusława Stopijskich. Kaniów- czerwony, Bestwina – zielony, Janowice – nie- larczyka, Adama Rezika – Rezbud, Ubojni Drobiu „Hybro”, GS
bieski, Bestwinka – żółty. Sędziowie przywdziali koszulki czarne. „Samopomoc Chłopska”, Andrzeja Konarskiego - P.P.H.U. POOtwarcia dokonał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wspól- LAN, Danuty Żak – sklep Roll. Sp. z o.o. w Bestwinie, Damiana
nie z dyrektor ZSP Krystyną Bryksą. Konkurencje prowadził na- Maroszka - PHU AUTO SERWIS, Sławomira Fajfer, Ewy Kucztomiast przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek. mierczyk - FPHU PLASTECHNOBUD, Józefa i Arkadiusza KęA były one bardzo ciekawe: należało trafić do wiaderka worecz- dzior - P.H.U. Jammak, HEWALEX-u Spółka z o.o., Joanny i Roberta Ochal, Banku Pocztowego, Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej. Organizację Olimpiady wsparli także nasi samorządowcy: Artur Beniowski, Stanisław Wojtczak, Anita Kubik, Grzegorz Kołodziejczyk, Jerzy Stanclik, Maria Maroszek, Jan Stanclik,
Jarzy Borutka, Stanisław Nycz, Anatol Faruga, Andrzej Wojtyła,
Wioleta Kałuska, Mateusz Grygierzec, Edward Jonkisz, Grzegorz Gawęda, Teresa Lewczak, Łukasz Furczyk. Firma Axiom
- hurtownia zabawek i pluszaków z Bielska – Białej udostępniła maskotkę Reksia, a hurtownia Raven z Bielska – Białej stroje Kubusia Puchatka, Liska Chytruska i Osiołka. Firma Axiom
zaprasza na swoją stronę www.pluszakizklasa.pl i jeśli ktoś będzie chciał dokonać zakupów z jej oferty, to na hasło OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW W BESTWINIE otrzyma 10% rabatu na wszystkie wzory pluszowych maskotek Reksia. Oferta ta
Wręczenie pucharu
ważna jest do 24 lutego. Firma Danone z Bierunia Starego oraz
firma Maspex z Tychów przekazały natomiast swoje wyroby, to
kiem, toczyć piłkę, czołgać się na ławeczce lub też zrobić prze- jest danonki, gadżety reklamowe i soczki.
wrót na materacu. Może to wydawać się łatwe dla postronneWyrazy wdzięczności należy skierować w stronę nauczycieli i
go widza, lecz dla 3,4,5 latka tego typu zadania stanowią spo- młodzieży pomagającej, a także rodziców, którzy upiekli i przere wyzwanie. Wykazać mogli się zresztą również dorośli – pa- kazali ciasto na kiermasz.
nie dyrektorki i nauczycielki musiały z zawiązanymi oczami i za
Galerię ponad 200 zdjęć z imprezy można oglądać klikając w
pomocą miotły rozbić kolorowa piniatę – dzieci zbierały następ- link znajdujący się na oficjalnej stronie gminy Bestwina.
Sławomir Lewczak, Jerzy Zużałek
nie rozsypane cukierki. Podobna konkurencja to zbieranie figu-
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Ogłoszenia

Kronika policyjna
Grudzień 2013
• 16 grudnia o godz. 7.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Brzeszcz, który w stanie nietrzeźwości (0,47 mg/l.) kierował samochodem.
• 16 grudnia o godz. 8.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Bielska – Białej, który w stanie nietrzeźwości (0,21 mg/l.) kierował samochodem.
• W nocy z 16 na 17 grudnia w Janowicach nieznani sprawcy dokonali kradzieży 500 m. napowietrznej linii telekomunikacyjnej na szkodę TP S.A.
• 17 grudnia o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej mieszkaniec Czechowic – Dziedzic znajdujący się w stanie
nietrzeźwości (1,28 mg/l.) kierując samochodem spowodował wypadek, potrącając rowerzystę.
• 19 grudnia o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Dankowic, który w stanie nietrzeźwości (0,22 mg/l.) kierował samochodem.
• 30 grudnia o godz. 6.00 w Bestwinie, na ul. Witosa policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który w stanie nietrzeźwości (o,59 mg/l.) kierował samochodem, ponadto naruszył sądowy zakaz kierowania samochodem.

Styczeń 2014

• W nocy z 6 na 7 stycznia w Kaniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich nieznani sprawcy dokonali kradzieży 300 m. kabla telekomunikacyjnego o wartości 4500 zł. na szkodę firmy Orange.
• 30 grudnia nieznany sprawca na portalu internetowym „Allegro” oszukał mieszkańca Bestwinki na kwotę 200 zł.
• 6 grudnia nieznany sprawca na portalu internetowym „Allegro” oszukał mieszkańca Kaniowa na kwotę 200 zł.
• 20 stycznia o godz. 20.00 w Bestwince, na ul. Dworkowej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Bestwinki, który w stanie nietrzeźwości (0,98 mg/l.) kierował samochodem.
• W nocy z 24 na 25 stycznia w Bestwinie, na ul. Bialskiej nieznany sprawca po wejściu na ogrodzony teren posesji, a
następnie po pokonaniu zabezpieczeń zbiornika paliwa dokonał kradzieży 250 l. oleju napędowego o wartości 1250
zł. na szkodę mieszkańca Bestwiny.
• 30 stycznia o godz. 21.00 w Kaniowie na ul. Parkowej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości (1,31 mg/l.) kierował samochodem.

Luty 2014
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• 5 lutego mieszkaniec Kaniowa powiadomił komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach, że został oszukany na
kwotę 550 zł. podczas zakupów na portalu internetowym „Allegro”.
Franciszek Owczarz

Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach przypomina, że punkt
przyjęć dzielnicowych znajduje się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 123. Dyżury w każdy piątek od 10:00 do
12:00.
- asp. Piotr Majcherek - dzielnicowy Sołectwa Bestwina i Janowice
- asp. Tomasz Chromik - dzielnicowy Sołectwa Kaniów i Bestwinka

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
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 kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl.
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
nasiona Orkiestry
traw i warzyw
Dętych połączona z XV – leciem
Dętej
środki owadobójcze
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.
Impreza
nawozy ogrodowe odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
-

Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicowego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
od 10.00 do 12.00.
Telefon kontaktowy:
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,
aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36
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Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku
przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Czwartek – 8.00 – 17.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt:

tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług

 fryzjerskich  kosmetycznych  piercing  solarium
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PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym
z całego serca podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
przyczynili się poprzez swoją bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika
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STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

Jasełka, przedstawienia, koncerty...

W gminie Bestwina nie brakuje osób uzdolnionych aktorsko, muzycznie i wokalnie. Okazją do zaprezentowania swoich umiejętności były grudniowe i styczniowe imprezy związane
ze świętami Bożego Narodzenia, ale nie tylko. Wiele
z nich prezentujemy na naszych łamach, zaś okładkowa galeria pozwoli jeszcze
raz powrócić do tych niezapomnianych wydarzeń.

reklama

