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W szkole uczymy się życia
Jesienny numer pisma nie może obyć się bez artykułów z życia
szkół. To w nich wykształcenie zdobywają dzieci i młodzież – przyszłość gminy Bestwina. Szczególnym wydarzeniem był wrześniowy
jubileusz 50 lat szkoły w Janowicach i właśnie to wyjątkowe święto
całej janowickiej społeczności jest tematem okładkowym.

Decydowanie o edukacji oraz różnych innych aspektach życia
publicznego: komunikacji, gospodarce, ekologii, zdrowiu, kulturze,
należy do zadań wójta i rady gminy, a także organów innych jednostek samorządu terytorialnego. Wybory odbędą się już 16 listopada,
więc nie zmarnujmy swoich głosów i licznie pójdźmy do urn.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

w Bestwinie, ul. Janowickiej w Janowicach i w kilku punktach sołectwa Bestwina. Kiedy zafunkcjonują, zależy już
teraz tylko od przedsiębiorstwa energetycznego.

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy. Mimo że mamy już kalendarzową
jesień to dobra, jak na tę porę roku,
pogoda pozwala kontynuować rozpoczęte inwestycje. Pozwólcie, że przybliżę te najważniejsze:

• W ramach budowy kanalizacji rozpoczął się ostatni etap
inwestycji – podłączanie posesji do sieci kanalizacyjnej.
• Został zaasfaltowany odcinek ul. Jawiszowickiej w Kaniowie, który wymagał bezwzględnego remontu – od ul. Łabędziej do granic Gminy.

• W ramach programu „Radosna
Szkoła” zostały oddane do użytku
nowe, bezpieczne i funkcjonalne place zabaw. W Bestwince i Janowicach są one bezpośrednio przy szkole, a w Bestwinie na terenie pomiędzy przedszkolem, a ośrodkiem
zdrowia.

• W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Krakowskiej, wraz
z budową ronda w centrum Bestwiny.
• Jesteśmy na etapie tworzenia założeń budżetowych na
rok 2015. Odbyte zebrania wiejskie i wnioski na nich składane, interpelacje radnych na komisjach i sesjach, a także
wnioski mieszkańców składane do Urzędu Gminy to baza,
na podstawie której będzie tworzony budżet na rok przyszły i lata kolejne w zależności od możliwości finansowych
Urzędu, a także pilności spraw do wykonania.

• Przy boisku „Orlik 2012” w Bestwinie powstaje kolejna
w Gminie siłownia zewnętrzna.
• Została zakończona budowa chodników, na których realizację pozyskaliśmy środki z Lokalnej Grupy Rybackiej,
wzdłuż ul. Witosa, Krakowskiej, Kościelnej i przekładka
chodnika przy ośrodku zdrowia w Bestwinie.
• Rozpoczęło się planowane na ten rok oświetlanie kolejnych ulic. Lampy wiszą już przy ul. Kóski w Kaniowie,
a w najbliższym czasie zawisną przy ul. Pastwiskowej

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Sesja Rady Gminy zawsze stanowi dobrą okazję do wręczenia różnorakich nagród i wyróżnień. Tak też stało się na XLII
sesji w dniu 25 IX. Okolicznościową wizytę złożył w Urzędzie
Gminy wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Andrzej Kamiński. Samorządowiec w imieniu całego Sejmiku,
na wniosek wójta Artura Beniowskiego wręczył zasłużonemu
mieszkańcowi Kaniowa, panu Stanisławowi Kłodzie Srebrną
Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”.

długo. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej
i całe zawodowe życie poświęcił służbie wojskowej. Pracował
między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, osiągając
stopień podpułkownika. Pomimo tak poważnych zadań czynnie
uczestniczył w życiu swoich rodzinnych stron. W latach 1963 –
64 pracował społecznie przy budowie wodociągu w Bestwinie.
Stał także na czele Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola
Publicznego w Kaniowie, otwartego w roku 1988. Pan Stanisław
był również jednym z założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kaniów – w tym okresie wybudowano w sołectwie tereny sportowo – rekreacyjne. W latach 1994 – 1998 był
radnym gminy Bestwina, zaś w r. 1998 został wybrany do Rady
Powiatu Bielskiego. W pracę samorządową angażuje się nadal,
już jako emeryt.
Podczas sesji z rąk wójta akty nadania stopnia awansu
zawodowego na nauczyciela mianowanego odebrały cztery
panie nauczycielki z naszych placówek oświatowych: Lilla
Czernek (ZSP Bestwina), Dorota Borgieł (ZSP Bestwinka),
Kinga Firganek (ZSP Kaniów) i Ewelina Furczyk (ZSP Kaniów). Nauczycielom towarzyszyła dyrektor ZSP w Kaniowie
Krystyna Bryksa i dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli Arkadiusz Maj. Gratulujemy osiągnięcia kolejnego
szczebla oświatowej kariery i życzymy kolejnych awansów na
wyższe stopnie.

Stanisław Kłoda jest mieszkańcem, którego zasługi dla sołectwa Kaniów i całej gminy Bestwina można wymieniać bardzo

•
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XLII Sesja Rady Gminy Bestwina

Nauczycielskie awanse na kolejny stopień
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Aktualności

Odznaczenie otrzymuje Stanisław Kłoda

W części merytorycznej radni podejmowali uchwały, odbyła się
również dyskusja i wolne wnioski. Warto odnotować, iż przyjęto
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Rozpatrzono i przyjęto projekty uchwał w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina
z dnia grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina.
2. Zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013
roku w sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok.
3. Wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Zebrania wiejskie w gminie Bestwina
Zebrania wiejskie w gminie
Bestwina

Na Rzecz Rozwoju Gminy, KWW Rodzina Prawo Wspólnota;
KWW Nowa Inicjatywa jak i komitety poszczególnych partii
politycznych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kampania przed wyborami samorządowymi wkracza w decydującą fazę. Na jesiennych zebraniach wiejskich mieszkańców
naszej gminy zajmują jednak nie tylko nadchodzące wybory,
ale także sprawy bieżące, począwszy od dużych inwestycji, aż
po kwestie wodno – melioracyjne. Zebranie zwoływane przez
sołtysa daje możliwość spotkania się z przedstawicielami lokalnego samorządu – stałymi gośćmi tych spotkań są wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski, jego zastępca Stanisław Wojtczak,
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, radni
powiatu bielskiego i naszej gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, Spółki Wodnej Melioracyjnej, placówek oświatowych, klubów sportowych, OSP, KGW i innych
organizacji, kół czy stowarzyszeń.
Wrześniowe i październikowe zebrania poszerzono o dodatkowy element – prezentacje zarejestrowanych komitetów
wyborczych wystawiających swoich kandydatów na wójta, do
Rady Gminy Bestwina, Rady Powiatu Bielskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. Krótko przedstawiły kandydatów komitety
typowo lokalne: KWW Wspólnota i Postęp, KWW Porozumienie

Kaniów – 28 IX 2014

•

Już niemal tradycją staje się obecność na kaniowskim zebraniu
reprezentantów Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA – Dyrektora Departamentu Gospodarki Złożem Szymona Adameckiego
i Kierownika Oddziału Ochrony Terenu Górniczego Marioli Mizery. Goście złożyli raport z działalności kopalni w okresie, który
upłynął od ostatniego zebrania. Szymon Adamecki przypomniał,
iż pod Kaniowem trwa eksploatacja ściany 334 i jak do tej pory
zanotowano 450 m. postępu przy szybkości 3,5 – 4 m. na dobę.
Front ściany jest zlokalizowany pod ul. Batalionów Chłopskich,
zaś chodnik nadścianowy przebiega pomiędzy kościołem i szkołą. Chodnik podścianowy mieści się pod północną częścią boiska
piłkarskiego. PG SILESIA systematycznie monitoruje powstawanie szkód górniczych, które w razie zauważenia mieszkańcy
mogą zgłaszać do przedsiębiorstwa drogą tradycyjną bądź
elektroniczną. Ponadto nadzorowana jest pompownia przy ul.
Gawlików i od marca 2013 r. trwa czyszczenie rowów meliora-
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4. Zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina
5. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gmina Bestwina porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko
– Biała w sprawie powierzenia przez Gminę Bestwina
Gminie Bielsko-Biała realizację niektórych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
7. W sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina.
8. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
10. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
11. Zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Sławomir Lewczak
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Aktualności
Gminy Jerzy Zużałek. Oprócz nich przemawiali inni obecni na
sali w strażnicy OSP goście, w tym zaproszony na zebranie
poseł Jacek Falfus reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość.
Głos oddano wreszcie samym mieszkańcom, wskutek czego
wywiązała się wyjątkowo gorąca dyskusja, W znacznej mierze
jej tematem było czyszczenie rowów melioracyjnych przez
Spółkę Wodną – zdaniem wielu dyskutantów przebiega ono nie
dość sprawnie. Trzeba wszakże mieć na uwadze nawiedzające
naszą gminę nawałnice – trzy takie zdarzenia w ostatnim czasie
poczyniły znaczące szkody i szybkie zrealizowanie każdego
zaplanowanego zadania jest po prostu bardzo trudne. Niemniej
Spółka Wodna posiada harmonogram czyszczenia rowów, z którym będzie można zapoznać się tak u sołtysa, jak i w Referacie
Służb Technicznych Urzędu Gminy.
Wnioski z zebrania przyjęte przez Komisję Uchwał i Wniosków
dostępne są w protokole u sołtysa i w biurze Rady Gminy.

cyjnych. Zabezpieczono przed szkodami plebanię, szkołę, halę
sportową, dom gromadzki – będzie zabezpieczany także dom
katechetyczny. W sprawie drogi ekspresowej S1 PG SILESIA
popiera wariant „E”, najmniej „inwazyjny” dla gminy Bestwina.
Istotne dla Kaniowa kwestie poruszył wójt gminy Artur Beniowski. Od początku krótkiej kadencji wójta (2,5 roku) kadencji udało
się w tej miejscowości poczynić szereg dużych inwestycji, przy
czym należy je traktować jako inwestycje służące mieszkańcom
całej gminy, bez rozgraniczania na sołectwa. Jest to Ośrodek
Rekreacji i Sportów Wodnych, hala sportowa przy szkole,
remont ul. Czechowickiej i Krzywolaków, zagospodarowanie
Parku Wiejskiego, nowa salka w przedszkolu, współpraca ze
stowarzyszeniami i organizacjami. Wójt dodał, że w wielu z tych
inwestycji, zwłaszcza w drogowych, gmina partycypowała
w kosztach i był to wkład nawet 50 – procentowy, lecz jeśli
starosta daje możliwość przeprowadzenia remontu, nie można
z okazji nie skorzystać, gdyż po prostu pieniądze popłyną do
innej miejscowości. Jeśli Artur Beniowski pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję, będzie wraz ze współpracownikami
kontynuował inwestycje drogowe (ul. Jawiszowicka, Batalionów
Chłopskich, Ludowa, Młyńska, Olchowa), wymianę sieci wodociągowej, kanalizację, adaptację przedszkola.
Z zadań bieżących, czyli tych, które dotyczyły wniosków
z poprzedniego zebrania wójt wymienił zwiększenie ilości patroli
policyjnych, przyjęcie do realizacji przystanku autobusowego
„przy krzyżu”, planowane wykonanie nakładki na odcinku ul.
Jawiszowickiej, wprowadzenie do budżetu na r. 2015 remontu
budynku gminnego przy ul. Czechowickiej, zamontowanie
oświetlenia na ul. Jawiszowickiej (będzie wykonane po postawieniu punktów świetlnych na ulicy Nad Łękawką), wykonanie
przepustu pod ul. Łabędzią i zabezpieczenie rowu odwadniającego, podpisanie umowy na wykonanie przepustu pod ulicą
Kóski, wyczyszczenie rowu przy boisku. Będą czynione starania
dotyczące poprawy bezpieczeństwa przy ul. Łabędziej. Według
zapowiedzi wójta parking przy klubie sportowym zostanie wyasfaltowany w przyszłym roku, a dalsza część rowu w tamtym
rejonie będzie wyczyszczona przez PG Silesia.
Sprawozdanie z pełnionej funkcji i z działalności Rady Sołeckiej złożył sołtys Kaniowa Marek Pękala. Między innymi podziękował mieszkańcom za aktywny udział w dożynkach gminnych.
Obszerne sprawozdanie złożył również przewodniczący Rady

Bestwina – 5 X 2014
Aż cztery godziny trwało zebranie wiejskie w największym
sołectwie naszej gminy. Bez wątpienia było to związane z obecnością starosty bielskiego Andrzeja Płonki, który referował
stan zaawansowania najważniejszych inwestycji, jak również
odpowiadał na liczne pytania mieszkańców. Pytania te dotyczyły
zresztą rozmaitych spraw, począwszy od dróg, skończywszy na
szkolnictwie. Samorządowiec w pierwszym rzędzie nawiązał do
przebudowy ul. Krakowskiej, której to odcinki są finansowane
z różnych źródeł – Od Czechowic - Dziedzic między stawami
do tartaku ze środków tzw. powodziowych, zaś do piekarni
z popularnych „schetynówek” (środki dzielone pomiędzy gminę
i powiat). Starosta zauważył, iż poważnym problemem są niezabezpieczone brzegi stawów – sprawa wymaga rozmów z właścicielami. Zaapelował do mieszkańców o ograniczanie prędkości
w związku ze wzmożonym ruchem i obecnością transportu
ciężkiego – dotyczy to także ul. Witosa i innych ważniejszych
szlaków komunikacyjnych. Andrzej Płonka wysłuchał wniosków
mieszkańców zalewanych regularnie podczas nawałnic – są to
okolice ul. Witosa, Kościelnej, Gospodarskiej, Zaułek i innych
– w miarę możliwości będą czynione starania o zapobieganie
podtopieniom.

Bestwina - stół prezydialny

•
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Kaniów - przedstawiciele PG SILESIA
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Aktualności
Nadkomisarz Ewa Bracha z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej pojawiła się na
zebraniu w związku z prośbami o zorganizowanie spotkania
z policjantem. Bolączką mieszkańców Bestwiny jest transport
ciężarowy, który zdaniem niektórych przejeżdża przez gminę
ze zdecydowanie zbyt dużą częstotliwością. Zarówno pani
komisarz jak i starosta, a także wójt Artur Beniowski zwrócili
uwagę, że o zezwoleniu na transport ciężki orzeka w powiecie
komisja ruchu drogowego, zaś starający się o nie przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków. Z jednej strony nie można
lekceważyć bezpieczeństwa, z drugiej zaś – odbierać legalnie
działającym firmom źródła zarobkowania. Jeśli chodzi o oznakowanie w gminie, ma ono swoich zwolenników i przeciwników.
Znaki ograniczające prędkość na ul. Witosa są krytykowane,
lecz alternatywne środki, jak np. fotoradar, byłyby zapewne dużo
większą uciążliwością. Natomiast dołożenie znaków skutkowałoby ich zbyt dużą gęstością na jednym obszarze i dezorientacją
kierujących. Niemniej Policja jeszcze raz przyjrzy się sytuacji
w najbardziej newralgicznych miejscach i będzie dążyć do
usprawnienia ruchu w gminie Bestwina, kierując się między
innymi wnioskami złożonymi na zebraniu.
Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej złożyła
sołtys Maria Maroszek. Jak zwykle nie zabrakło sprawozdania wójta Artura Beniowskiego, z uwagi na wielość inwestycji
w Bestwinie bardzo szczegółowego. Wójt podał do wiadomości
harmonogram październikowego asfaltowania ul. Krakowskiej.
Potwierdził, że postulat budowy rond na tej ulicy jest realizowany – jedno już powstaje, a drugie, przy piekarni, pozostaje
do wykonania w następnej kadencji samorządowej. Na ul.
Krakowskiej pozostanie sygnalizacja świetlna. Aby zwiększyć
ilość miejsc parkingowych powstała koncepcja zbudowania
parkingu wzdłuż boiska sportowego – planowo ma być to ok.
20 miejsc. Jakkolwiek – zgodnie ze słowami wójta i starosty kończą się środki unijne przeznaczone na drogi, zostaje jeszcze
możliwość sięgnięcia po pieniądze z tzw. „terenów wiejskich”
i „powodziówek”. Gmina złożyła kilkanaście wniosków z „powodziówek” i na część dróg fundusze przyznano. Jest to np. ul.
Braci Dudów w Bestwince, a w Bestwinie remont czeka w 2015
r. ul. Podzamcze. Dokona się to równolegle z uregulowaniem
przepływającej w tym rejonie rzeki.
W roku 2014 udało się wykonać ważne odcinki chodników.
Na terenie sołectwa Bestwina znajdują się one na ul. Witosa
(Bestwinka – Bestwina), ul. Krakowskiej (od Magówki w kierunku
ul. Pod Magówką), łącznik na ul. Kościelnej, przekładka wzdłuż
parkingu przy ośrodku zdrowia przy ul. Szkolnej. W planach jest
odcinek chodnika od ul. Pod Magówką do granic z Dankowicami,
remont ul. Janowickiej do piekarni i budowa chodnika, jak również dokończenie chodnika na ul. Witosa od ul. Gospodarskiej.
Na uwagę zasługuje fakt, że dotychczas nie zrealizowano żadnej
inwestycji nie pozyskując na nią środków zewnętrznych.
Inne poruszone przez wójta sprawy to m.in. czyszczenie rowów, odwodnienia ulic czy też nowo zbudowane przy szkołach
place zabaw. Częścią bestwińskiego zebrania była także prezentacja komitetów wyborczych, które wystawią swoich kandydatów

w nadchodzących wyborach samorządowych.

Bestwinka – 12 X 2014

Bestwinka - mieszkańcy i goście

•

Na ulicy Witosa został wykonany chodnik i sięga on aż do ul.
Młyńskiej, tzw. bocznej – w planie jest kontynuacja budowy tego
chodnika. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym powstał plac
zabaw (z programu „Radosna Szkoła”), zaś uzupełni go siłownia
zewnętrzna przeznaczona dla nieco starszych użytkowników.
O ile zostaną przyznane środki zewnętrzne, powstanie projekt
na termomodernizację szkoły. Z pomocy gminy skorzystała ponadto Ochotnicza Straż Pożarna uzyskując dotację do nowego
średniego wozu bojowego zakupionego na stulecie straży.
Mieszkańcy gminy, nie tylko w Bestwince, są bardzo aktywni
w sprawie rowów melioracyjnych i nic w tym dziwnego, gdyż
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Zebranie w Bestwince rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicieli komitetów wyborczych oraz prezentacji kandydatów
na radnych. Spośród przemawiających najobszerniej wypowiedziała się była poseł na Sejm Danuta Kubik, która przedstawiła
rozwój sołectwa Bestwinka od czasu wejścia w życie ustawy
o samorządzie gminnym z 1990 r. W tym okresie sołectwo wzbogaciło się nie tylko o kościół i szkołę, ale także o wiele nowych
domów, co świadczy o tym, że jest ono dobrym miejscem do
życia. Jak wszędzie nie brakuje jednak pewnych problemów –
wśród nich bolączką jest zwłaszcza brak wystarczającej ilości
miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.
Chociaż Bestwinka jest najmniejszym sołectwem w gminie
Bestwina, nie omijają jej inwestycje. W ciągu minionej kadencji
zrealizowano sporo zadań, co było tematem referowanym przez
wójta Artura Beniowskiego, a także radnych: Grzegorza Gawędę i Wioletę Kałuską. Przede wszystkim w Bestwince istnieje
dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna (ok. 98 – 99% sołectwa)
oraz wodociągowa – wymieniona w ostatnich latach. Natomiast
najdłuższą wyremontowaną ulicą jest ul. Braci Dudów: to ok.
2300 m. drogi, dodatkowo na tejże ulicy udało się na prośbę
mieszkańców wykonać trzy przepusty. W następnej kadencji do
remontu przewidziana jest ul. Magi, w dalszej kolejności Rzeczna, Pastwiskowa, Ślosarczyka. Na asfaltowanie ul. Gandora
(bocznej) umowa jest już podpisana. Ciągi dróg wzbogacą się
o kolejne punkty świetlne, według słów wójta prace ruszą za
kilka dni po zebraniu (m.in. ul. Pastwiskowa).
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Pisarzowicka – na to zadanie gmina ma podpisaną umowę
z Urzędem Wojewódzkim – będzie ono finansowane ze środków
tzw. powodziowych.
Inny temat to kanalizacja. Dzięki zgodzie Rady Gminy jest tworzona koncepcja skanalizowania południowej części Bestwiny,
Janowic, części Hałcnowa i Komorowic – odbywa się to wspólnie
z bielską „Aquą” w ramach umowy partnerskiej.
Do dofinansowania z tzw. programu subregionalnego z sołectwa Janowice zgłoszono budynek przedszkola. Planuje się
remont elewacji, dachu i termomodernizację. Natomiast przy
nowym placu zabaw przy ZSP ma powstać siłownia zewnętrzna przeznaczona dla nieco starszych mieszkańców. Strażacy
będą mogli liczyć na pomoc przy kupnie średniego samochodu
bojowego.

od ich stanu zależy bezpieczeństwo gospodarstw domowych
podczas gwałtownych opadów deszczu. Do newralgicznych
miejsc należy przykładowo rów i przepust w rejonie ul. Młyńskiej
i Olchowej, stąd żądania mieszkańców, by Spółka Wodna czyściła go częściej niż do tej pory. To samo dotyczy innych rowów
- pojawił się nawet wniosek by odtworzyć mapę ich położenia
– należy wszakże mieć na uwadze ograniczone możliwości
techniczne i gminy Bestwina i Spółki Wodnej – do oczyszczenia
jest kilkadziesiąt kilometrów rowów. W utrzymaniu ich stanu
mogą wydatnie pomóc sami mieszkańcy, od czasu do czasu
udrażniając rów w najbliższym sąsiedztwie. Niemniej odbyła
się już wizja terenowa w sprawie rowu przy ul. Magi, wykonano również rów przy ul. Sportowej (od Dworkowej w kierunku
mostka). Gmina planuje wykonać kanał ulgi w rejonie cegielni
w Bestwinie i stara się o dofinansowanie na ten cel. W planach
jest też wykonanie przepustu pod ul. Młyńską oraz odtworzenie
rowu wzdłuż Młynówki (ul. św. Floriana). Wójt poinformował, że
30 października o godz. 16.00 w budynku OSP w Dankowicach
odbędzie się zebranie z udziałem spółek wodnych i Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych m.in. w sprawie rzeki
Łękawka.
Wzmożony ruch przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych spędza
sen z powiek szczególnie rodzicom uczniów. Na chwilę obecną rozważane są różnorakie możliwości lokalizacji parkingu
i ewentualnego pozyskania działki na ten cel. Przyjęto wniosek,
by powołać komitet, który zajmie się monitorowaniem sprawy.

Janowice - mieszkańcy obecni na zebraniu

Duże emocje wzbudził wśród uczestników zebrania temat
sportu w Janowicach. Wójt przypomniał o planowanym projekcie i następnie budowie pełnowymiarowej sali przy szkole. Jest
to kwestia najbliższych kilku lat, a prędkość realizacji zależy
w głównej mierze od pojawienia się środków zewnętrznych.
Mieszkańcy wyrazili także pragnienie, by w Janowicach zaistniał
klub piłkarski – przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
zachęcił ich do powołania stowarzyszenia i tymczasowego
gościnnego skorzystania z boisk innych klubów – a być może,
jeśli znajdzie się ktoś, kto przekaże grunt, boisko piłkarskie
w Janowicach będzie mogło powstać.
Wójt Artur Beniowski po raz kolejny poruszył kwestię budowy
drogi ekspresowej S1 – gmina Bestwina popiera tzw. wariant
hybrydowy korzystny także dla Janowic. Sołectwo nie zostanie
przecięte tą drogą na pół jak planowano pierwotnie, a wyburzenia zostaną zredukowane do minimum – byłby to tylko jeden
budynek.
Na zebraniu nie zapomniano o uznaniu dla rozmaitych działających w Janowicach organizacji, na czele z Ochotniczą Strażą
Pożarną i Kołem Gospodyń Wiejskim obchodzącym w r. 2014
60 – lecie istnienia. Złoty jubileusz obchodziła ponadto szkoła
im. M. Konopnickiej, gdzie wójt ufundował z tej okazji szkolny
sztandar. Należy odnotować, że mieszkańcy Janowic chętnie
i licznie wzięli udział w gminnych dożynkach w Bestwinie.

Mieszkańcy Janowic spotkali się z władzami gminy i kandydatami do samorządu w odnowionej strażnicy OSP. Zebranie
było zatem również okazją do podziwiania nowoczesnej elewacji
budynku. Całość rozpoczęła się od wystąpienia sołtysa Jana
Stanclika, który podsumował swoją kadencję, wymienił najważniejsze inwestycje w Janowicach i podziękował za współpracę
wójtowi, radnym i pozostałym sołtysom. Szczególne słowa
uznania skierował pod adresem panów Władysława Niemczyka
i prezesa Kombestu Wacława Waliczka za wkład w akcję odcięcia wody od niecki przy kościele.
W tradycyjnym sprawozdaniu wójt Artur Beniowski również
odniósł się do sfinalizowanych zadań, a zwłaszcza tych dotyczących jego kadencji w przeciągu lat 2012 – 2014. Została
wyremontowana centralna część ul. Janowickiej z 750 – metrowym odcinkiem chodnika (z wkładem własnym gminy i dotacją
z powiatu), przebudowano także ul. Szkolną ze środków tzw.
powodziowych. W przedszkolu przy ul. Janowickiej 100, przejętym przez gminę przywrócono zajęcia dydaktyczne i oddano do
użytku salkę do ćwiczeń. Wójt przypomniał o elewacji strażnicy
sfinansowanej z pieniędzy OSP Janowice, środków Komendy
Wojewódzkiej oraz gminy Bestwina. Przy szkole podstawowej,
w ramach programu „Radosna Szkoła” wykonano plac zabaw.
Do planów na najbliższe miesiące oraz już na kolejną kadencję
Artur Beniowski zaliczył wykonanie przepustu na ul. Łanowej,
montaż oświetlenia na ul. Janowickiej i przede wszystkim dokończenie remontu tej ważnej drogi wraz z budową chodnika
– aż do piekarni. Kolejną wymagającą naprawy ulicą jest ul.

Sławomir Lewczak
Podziękowania za współpracę redakcja składa protokolantom
oraz członkom Komisji Uchwał i Wniosków

•
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Wybory Samorządowe 2014 –
okręgi i kandydaci

Zachęcając mieszkańców gminy Bestwina do wzięcia udziału w wyborach samorządowych prezentujemy listy kandydatów na radnych. Przypominamy, że z każdego okręgu do Rady Gminy zostanie wybrana
tylko jedna osoba.
Kandydat na Wójta Gminy Bestwina: Beniowski Artur Rafał
UWAGA: w przypadku tylko jednego kandydata wybieramy na karcie do głosowania opcję TAK albo NIE
Okręgi i kandydaci do Rady Gminy (w nawiasie po nazwisku kandydata numer okręgu)

OKRĘGI WYBORCZE
Bestwina:

Sportowa, Św. Floriana (numery nieparzyste), Tulipanów, Witosa, Zagrodnia

1 – ul. Dolna, Hallera, Gospodarska, Kościelna (parzyste: 34-50, 69-87), Młyńska, Plebańska, Podkępie,
Polna (18-49), Rzeczna, Widokowa, Wielodroga,
Witosa (nieparzyste: 69-93, 94-188), Zacisze, Zaułek

8 – Akacjowa, Braci Dudów, Dankowicka, Gandora,
Magi, Pastwiskowa, Rzeczna, Starowiejska, Ślosarczyka, św. Floriana (numery parzyste), św. Sebastiana, Wiśniowa

2 – Buczyna, Gołębnik, Graniczna, Janowicka (od 3
do końca numery nieparzyste), Kościelna (2-11, 1527 nieparzyste), Krakowska (2-94, 96-170 parzyste,
Ogrodnicza, Okrężna, Pod Magówką, Polna 3, Spokojna, Starowiejska

9 – Graniczna, Janowicka (139-172, 174-186A parzyste), Korczaka, Łanowa, Miodowa, Pszczelarska,
Targanicka, Famułkowa

3 – Kustronia, Sikorskiego, Godynia, Kościelna (12-28
parzyste, 29-61 nieparzyste, Krakowska (od 180 do
końca numery parzyste), Ludowa, Sucharskiego,
Sokołów, Witosa (1-68, 70-90 parzyste)

10 – Borowa, Janowicka (2-138), Kubika, Podlesie,
Prusa, Szkolna
11 – Gajowa, Górska, Janowicka (139-189 nieparzyste,
od 190 do końca), Łąkowa, Pisarzowicka

4 – Bialska, Chabrowa, Cyprysowa, Krakowska, (od
133 do końca numery nieparzyste), Kwiatowa, Maków, Wydrzyniec

Kaniów:
12 – Batalionów Chłopskich, Dworska, Firganka, Furczyka, Gawlików, Hamerlaka, ks. Wieczorka, Kóski,
Rogowa, Rybacka

5 – Janowicka (od 8 do końca numery parzyste), Konopnickiej, Krakowska (95-121 nieparzyste), Leszczynowa, Leśna, Odległa, Ofiar Wojny, Podzamcze,
Pogodna, Prusa, Sienkiewicza, Studziennik, Szkolna,
Świerkowa, Zielona

13 – Czechowicka, Dębowa, Jagodowa, Krzywolaków,
Ludowa, Malinowa, Młyńska, Modra, Myśliwska,
Olchowa, Poziomkowa, Żwirowa

6 – Akacjowa, Bestwińska, Brzozowa, Górska, Groszkowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kąty, Lipowa,
Obca, Podleska, Sosnowa

14 – Bażancia, Bociania, Głębokie, Grobel Borowa,
Jawiszowicka, Jemioły, Łabędzia, Mirowska, Nad
Łękawką, Sarnia, Słoneczna, Stawowa, Wiślana

Bestwinka:

15 – Dankowicka, Podpolec, Sosnowicka, św. Floriana,
Torowa, Witosa, Zgody

•

7 – Bławatków, Dworkowa, Jarzębinowa, ks. Adamaszka, Ładna, Młyńska, Olchowa, Podpolec, Polna,
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KWW Prawo i Sprawiedliwość

Janowice: Nycz Stanisław (9), Borutka Jerzy Tadeusz
(10), Szymański Marek Tomasz (11)

Bestwina: Wala Bożena Zdzisława (1), Wróbel Krzysztof Jan (2), Nycz Teresa Maria (5), Ochman Szeliga
Wiesława Maria (6)

Kaniów: Kołodziejczyk Grzegorz Henryk (12), Pacyga
Roman Józef (13), Owczarz Grzegorz Włodzimierz (14),
Furczyk Łukasz Piotr (15)

Bestwinka: Gawęda Władysław Antoni (7), Chmielniak
Piotr Paweł (8)

KWW Porozumienie Na Rzecz
Rozwoju Gminy

Janowice: Ochman Tadeusz Adam (9), Jordanek
Katarzyna Elżbieta (11)
Kaniów: Rosner Tadeusz (12), Wieczorek Grzegorz
Józef (13), Kołodziejczyk Mirosław Paweł (14), Ochman
Urszula (15)

Bestwina: Waluś Mateusz Adrian (1), Wojtyła Andrzej
Mariusz (3), Klimczak Maria (4), Rezik Tomasz Piotr (5),
Byrski Krzysztof Jan (6)

KWW Wspólnota i Postęp

Bestwinka: Kędzior Paweł Józef (8)

Bestwina: Maroszek Maria (1), Pacholska Barbara
Anna (2), Stanclik Jerzy Stanisław (3), Solich Mariusz
Józef (4), Wodniak – Foksińska Magdalena Agata (5),
Pasierbek Marcin (6)

Janowice: Mynarski Dariusz Stanisław (9), Ślósarczyk
Stefan Edward (10), Kubik Bogusław Andrzej (11)
Kaniów: Wróbel Władysław Alojzy (13), Zużałek Jerzy
Andrzej (14)

Bestwinka: Wróbel Krzysztof Józef (7), Greń Łukasz
Piotr (8)

UWAGA: Głosujemy na tylko jednego kandydata
KWW Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota:
Kubik Jerzy, Nikiel Dorota Beata, Ozimina Jan, Nycz Teresa, Kal Urszula Anna, Jarosz Wiesław Ludwik, Faruga
Maria, Maziarz Józef Władysław, Puda Dominik Paweł

KWW Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa: Olek Mirosław Antoni, Wandor Anna Stefania, Szypuła Agata
Aleksandra, Lis Maria Leonarda, Moś Roman Jan, Maroszek Czesław, Borecki Kazimierz Stanisław, Korczyk
Agata Teresa, Lech Ryszard Krzysztof

KWW SLD Lewica Razem: Durtan Tomasz, Kubica
Agata, Kulczyk Jadwiga, Sobik – Pierlak Beata Anna,
Misiewicz Józef Michał

KW Platforma Obywatelska RP: Stolarczyk Bogusław
Kazimierz, Mleczko Łukasz Jakub, Kasperek – Matejko
Ewa Zofia Sobecka Bernadeta, Musur Jan, Mika Adriana
Magdalena

Komitet Wyborczy PSL: Gawęda Grzegorz Ryszard,
Wójcik Jacek Michał, Jaromin Bożena Zofia, Haczek
Stefan Grzegorz, Dziubek Grażyna Genowefa, Pękala
Marek Józef, Mynarska Anna, Świątek Łukasz Tadeusz,
Foks Paweł Jan, Norymberczyk Krystyna Zofia

KW Prawo i Sprawiedliwość: Stanclik Jan, Foks
Barbara, Jurczyk Małgorzata Maria, Micor Władysław,
Grygierzec Jolanta Maria, Kozieł Tadeusz, Tomanek –
Mieszczak Anna Bernadeta, Gajda Stanisław, Handzlik
Barbara, Olszyk Witold

Na jednego kandydata z jednej listy głosujemy także w wyborach do Sejmiku
Województwa Śląskiego

•
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Kandydaci z gmin Bestwina i Wilamowice
do Rady Powiatu Bielskiego
(okręg wyborczy nr 3)
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Informacja na temat działalności spółek wodnych melioracyjnych na terenie powiatu bielskiego – część 1.
nie są w stanie usuwać wszystkich awarii, nie mówiąc już o modernizacji sieci .
Mimo, że składki członkowskie nie są wysokie to ich ściągalność
jest niska – średnio ok. 50-70% .
W tutejszym Starostwie odnotowuje się interwencje mieszkańców
dotyczące niewłaściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych, bądź
jej braku w danym roku.

Na zebraniach wiejskich w gminie Bestwina wiele pytań i wniosków kierowanych jest w stronę przedstawicieli Gminnej Spółki
Wodnej Melioracyjnej. Czym właściwie jest owa spółka i jakie
ma zadania? Na te pytania odpowiada w przesłanym tekście
wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. Publikujemy pierwszą,
wprowadzającą część artykułu.
Co jakiś czas w mediach daje się zauważyć zainteresowanie
działalnością spółek wodnych. Powody są różne – czasem wynikają
ze skargi mieszkańca lub mieszkańców na spółki, na konieczność
opłacania składek członkowskich w kontekście małych efektów
działania. Innym razem zainteresowanie to wynika z troski o
dalszy byt spółek wodnych, chodzi głównie o spółki melioracyjne,
gdyż to ich działalność na terenie naszego powiatu budzi czasem
kontrowersje.
W wyniku zmian systemowych ilość spółek wodnych w Polsce w
ostatnich latach uległa zmniejszeniu. Wiele spółek zostało rozwiązanych lub same się rozwiązały, głównie z powodów finansowych.
Dopiero upływ czasu pokazał, że rozwiązanie lub likwidacja
spółek wodnych doprowadziły do zniszczenia, rozpadu lub zaniku
wielu urządzeń wodnych – właśnie z uwagi na brak administratora.
Dziś wielokrotnie słyszy się sygnały o podejmowaniu działań wójtów
gmin lub grupy osób w celu reaktywacji rozwiązanych spółek lub
powołaniu nowych celem poprawy istniejącej sytuacji w zakresie
stosunków wodnych. Odbywa się to niestety z różnym skutkiem.
Na szczęście na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje nadal
8 spółek melioracyjnych działających w Czechowicach – Dziedzicach, w Bestwinie, w Buczkowicach, w Jasienicy, w Kozach, w
Porąbce, w Wilamowicach, w Wilkowicach i 3 spółki powołane do
eksploatacji Młynówki Komorowicko – Czechowickiej, Młynówki
Międzyrzecko – Ligockiej i Młynówki Czanieckiej .
Spółki te administrują siecią drenarską, wykonaną w większości w
latach 60 — tych i 70 – tych. Ze względu na zły stan tych urządzeń,
występują częste awarie. Spółki utrzymujące się prawie wyłącznie
ze składek członkowskich (które są bardzo niskie), wielokrotnie

Wielokrotnie też z ust interweniujących w tutejszym Starostwie
padają informacje o wystąpieniu ze spółki. Można to zrobić – zgodnie z jej statutem. Lecz wystąpienie nie zwalnia osoby z partycypacji
w kosztach utrzymania urządzeń wodnych administrowanych przez
spółki. W przypadku korzystania z urządzeń spółki Starosta ustala
osobie fizycznej lub prawnej wysokość świadczenia na rzecz danej
spółki - w drodze decyzji administracyjnej.
CDN.
Wicestarosta Bielski
Grzegorz Szetyński

Chleba naszego powszedniego...
II Dożynki Gminne – Bestwina 2014
Tegoroczna aura nie była łaskawa dla rolników. O ile z dawien
dawna ambicją bestwińskich gospodarzy było zebranie plonów

przed 15 sierpnia, o tyle tym razem to się nie udało. Ulewne
deszcze częstokroć uniemożliwiały wjazd maszynami na pole.
Mimo to, dziękczynienie za zbiory odbyło się w zaplanowanym
terminie – 7 września, zaś zaszczyt zorganizowania dożynek
przypadł największemu w naszej gminie sołectwu – Bestwinie.
Udział w uroczystościach wzięli oczywiście nie tylko rolnicy, lecz
również sadownicy, pszczelarze, myśliwi, hodowcy karpia – ludzie którzy żyją w harmonii z przyrodą i czerpią z niej bogactwa
trafiające na nasze stoły.
Przed godziną 11.00 spod kościoła Wniebowzięcia NMP
wyruszył ulicami gminy korowód jeźdźców na koniach, wozów
drabiniastych, kolasek, wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych
i wozów bojowych Straży Pożarnej. Honorowe miejsce zajmował
powóz konny powożony przez radnego Stanisława Nycza – jechał w nim wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i starostowie
dożynek – Małgorzata i Janusz Ślósarczyk.
Msza św. dziękczynna została odprawiona na polowym ołtarzu

•

Pokaz ratownictwa technicznego
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W prawie każdym przypadku pada argument ze strony interweniującego, że skoro płaci składki, to urządzenie musi być sprawne.
Jednakże środki finansowe spółek nie pozwalają na coroczną
konserwację wszystkich urządzeń. W pierwszej kolejności spółki
usuwają awarie, następnie pozostałą część zebranych składkę
członkowskich przeznacza na utrzymanie sieci.
W tym miejscu chciałbym poinformować, że zarządy spółek
tworzą mieszkańcy, pracujący społecznie – bez żadnych wynagrodzeń. Ludzie ci poświęcają swój własny czas wspólnej sprawie
– zabezpieczeniu naszych gruntów przed zalewaniem. Apeluję o
włączenie się do działalności spółek – cenna jest każda pomoc,
każda porada czy też propozycja rozwiązania problemu. Spółki
corocznie wiosną mają walne zebrania i zachęcam do udziału w
obradach i włączanie się do dyskusji, zgłaszanie uwag i propozycji.
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Ruch i zabawa to wspaniała sprawa!
Otwarcie nowych placów zabaw
Skaczą, zjeżdżają, wspinają się, huśtają... – a to wszystko
w kolorowej scenerii i na miękkiej, bezpiecznej nawierzchni. Place
zabaw zrealizowane w ramach programu „Radosna Szkoła” są już
w gminie Bestwina i cieszą naszych uczniów oraz przedszkolaków.
Obiekty znajdują się przy zespołach szkolno – przedszkolnych
w Janowicach, Bestwince i Bestwinie (za Ośrodkiem Zdrowia) –
uroczyste otwarcia miały miejsce w dniach 6, 17 i 18 września.

•
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Wręczenie odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”

pod urzędem gminy. Liturgię sprawowano bardzo uroczyście.
Głównym celebransem był dziekan dekanatu wilamowickiego,
ks. prał. Michał Boguta, a koncelebrowali księża proboszczowie
z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa: ks. Cezary Dulka, ks. Józef
Baran i ks. Janusz Tomaszek. Wójt, starostowie i reprezentanci
wszystkich sołectw złożyli dary ofiarne takie jak wieńce, chleb,
masło, ser, miód i inne produkty. Śpiewy liturgiczne prowadził
Zespół Regionalny „Bestwina”, z kolei poczty sztandarowe wystawili strażacy, górnicy, pszczelarze, myśliwi oraz członkowie
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W homilii ksiądz dziekan
nawiązał do codziennego trudu rolnika, nie przekładającego się
niestety na jego sytuację ekonomiczną. Okazując szacunek dla
chleba, wyrażamy także solidarność z rolnikami, wylewającymi
wiele potu by zapewnić nam pożywienie – „chleb powszedni”.
Część oficjalna na terenach rekreacyjnych w Bestwinie została poprzedzona koncertem Orkiestry Dętej Gminy Bestwina
z siedzibą w Kaniowie. Schodzący się goście podziwiali piękną
bramę wjazdową, słomiane figury „chłopa i baby”, dekorację
sceny oraz wystawę ogrodniczo – sadowniczą państwa Kubera,
Solich, Kopeć, Jonkisz i Greń. Na boisku treningowym za estradą
odbywała się inna wystawa, na którą sprowadzono zabytkowe
maszyny rolnicze – ciągniki pamiętające lata dwudzieste ubiegłego wieku.
Galę dożynkową poprowadził w lokalnej gwarze Sławomir
Ślósarczyk z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.
Zaprosił na scenę starostów, którzy wręczyli wójtowi bochen
chleba. Zaraz potem do głosu zostali dopuszczeni zaproszeni
goście. Przemawiał wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a zarazem wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL Mirosław Szemla, sołtys
Bestwiny radna Maria Maroszek, prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie Jadwiga Ozimina, członek zarządu Powiatu
Bielskiego Stanisław Pięta, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
była poseł i przedstawicielka Gminnego Koła PSL Danuta Kubik.
Na dożynkach obecni byli ponadto: członek zarządu Powiatu
Bielskiego Renata Franasik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Józef Maziarz i Grzegorz
Boboń, zastępca wójta gminy Bestwina Stanisław Wojtczak, radni gminni i powiatowi, sołtysi, honorowy obywatel gminy Bestwina
dr n. med. Franciszek Maga, prezesi OSP, KGW, dyrektorzy
placówek oświatowych, kierownicy jednostek administracyjnych,
prezesi klubów sportowych i innych organizacji z terenu gminy.
W obecności tak wielu VIP – ów szczególne wyróżnienie
spotkało gospodarzy z Bestwiny – panią Marię Maroszek i pana
Józefa Wróbla, którzy z rąk przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej otrzymali odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”
nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O godz. 15.00 komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz
zaprosił wszystkich do obejrzenia pokazu ratownictwa technicznego w wykonaniu druhów z OSP Bestwina i OSP Kaniów
(warto przy okazji wiedzieć, że odpowiednio przeszkoleni strażacy są we wszystkich gminnych jednostkach). Upozorowany
został wypadek drogowy, w którym konieczne stało się rozcięcie
karoserii samochodu, udzielenie pomocy osobom rannym oraz
wezwanie śmigłowca ratunkowego. Strażacy pracowali bardzo
sprawnie, używając specjalistycznego sprzętu i demonstrując
wysoki poziom wyszkolenia.
Występy artystyczne rozpoczęły śpiewy i tańce zespołu „Cepelia-Fil” z Wilamowic, prezentującego unikalny folklor wilamowski
wywodzący się z terenu Niderlandów. Zespół jest w Bestwinie
doskonale znany, występował już bowiem na tutejszej scenie.
Po tym ludowym akcencie miał miejsce występ gwiazd dożynek
– kabaretu „Kopydłów” z programem „Tak jest panie komendancie”. Kabaret wywodzi się z telewizyjnych „Spotkań z Balladą”
i postacie Komendanta, Nauczyciela, Policjanta, Wikarego, Miśki
w dalszym ciągu cieszą się popularnością w całej Polsce. Nie
inaczej było u nas – widownia raz po raz zanosiła się gromkim
śmiechem.
Mieszkańców i gości zaprosił do tańca zespół „Kryptonim”
wykonujący bardzo żywiołowe utwory. A ponieważ – mimo
sobotniego deszczu – niedziela była ciepła i słoneczna, parkiet
szybko zaroił się od par. Kto zaś odczuł głód, mógł skorzystać
z zaplecza gastronomicznego prowadzonego przez zespół
regionalny „Bestwina”, Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich. Swoje stoiska miały ponadto na terenach
rekreacyjnych Śląska Izba Rolnicza i Lokalna Grupa Rybacka
„Bielska Kraina”.
Dożynki nie odbyłyby się, gdyby nie bezinteresowna pomoc
i zaangażowanie państwa Krystyny i Jana Wróbel, Tomasza
Oziminy, Marcina Jonkisz, Agaty i Józefa Jonkisz, pani sołtys
Bestwiny Marii Maroszek, druhów z OSP Bestwina i członkiń
KGW Bestwina z prezes Jadwigą Oziminą na czele. Dziękujemy także sołtysom Grzegorzowi Gawędzie, Janowi Stanclikowi
i Markowi Pękali za przygotowanie delegacji sołeckich, jak również rolnikom za udostępnienie i przystrojenie swoich maszyn.
A już za rok spotkamy się na dożynkach w Kaniowie!
Sławomir Lewczak

Przecięcia wstęgi i oddania placu do użytku dokonał we wszystkich przypadkach wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wspólnie
z paniami dyrektor – Urszulą Kal, Danutą Tekieli - Herman i Agatą
Rak. Obecny był także dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli Arkadiusz Maj wraz z pracownikami oświaty. Bogatą
oprawę artystyczną zapewnili uczniowie. W Janowicach powtórzono program wystawiony po raz pierwszy w dniu 50 – lecia szkoły,
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ponentów. Różnorodność atrakcji sprawia, że użytkownicy bawiąc
się ćwiczą takie cechy jak koordynacja ruchowa, współdziałanie
obu półkul mózgowych, kreatywność, wyobraźnia, komunikacja,
równowaga i inne aspekty konieczne do prawidłowego rozwoju.
Po spędzeniu przerwy na nowym placu wiedza będzie „wchodziła
do głowy” łatwiej a wychowanie fizyczne nie będzie kojarzyło się
z nudą. 				
Sławomir Lewczak

Plac zabaw w Janowicach

rozegrano mecz dorośli – młodzież i obejrzano występ Sławomira
Ślósarczyka z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.
Z kolei w Bestwinie uczniowie przygotowali wiersze i piosenki
nawiązujące do tematyki sportowej – przekonywali, że z każdego
może wyrosnąć jeśli nie przyszły olimpijczyk to na pewno zdrowy
i sprawny człowiek. W Bestwince wszyscy zgromadzili się na sali
gimnastycznej – tam również występujący pochwalili się różnymi
talentami.
Elementy placu zabaw składają się z najwyższej jakości kom-

Bestwina - przecięcie wstęgi

Zatroszcz się o siebie już od dziś!

Wykładowcy zaproszeni na gminną konferencję

Nieco inny temat poruszył nadkomisarz Wiesław Mizia z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Policjant skoncentrował się na bezpieczeństwie osób starszych –
zaznaczył, iż wiele włamań, napadów i sytuacji niebezpiecznych
nie miałoby miejsca, gdybyśmy nie „kusili losu”, na przykład nie
pozostawiali w samochodzie przedmiotów wartościowych. Z kolei poruszając się po drogach publicznych, szczególnie pieszo,
powinniśmy korzystać z odblasków poprawiających widoczność.
Dobrze mieć pod ręką alarmowe numery telefonów, a tzw. numer
ICE zapisany w komórce pozwoli na szybki kontakt z naszymi
bliskimi w razie wypadku.
Iwona Deperas z firmy „Vega” opowiedziała o zasadach
zdrowego odżywiania, przedstawiając produkty posiadające
najbardziej wartościowe składniki odżywcze. Wiele z nich możemy bez trudu wyhodować w ogródku. Spożywane regularnie
jabłka, maliny, czarna porzeczka i inne dostępne w Polsce owoce
i warzywa sprawią, że w okresie jesienno – zimowym odporność
na choroby znacząco się poprawi. Pani Iwona przygotowała
dla uczestników spotkania degustację potraw wegetariańskich,
łatwych do przyrządzenia w każdym domu.
Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych, kół i stowarzyszeń.
Otwarcia dokonali członek zarządu powiatu bielskiego Renata
Franasik, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz naczelnik
Wydziału Zdrowia Lucyna Majewska. Przybyli również zastępca
wójta Stanisław Wojtczak, radny Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz Boboń, kierownik SP ZOZ w Bestwinie Bożena Kaźmierczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie
Jadwiga Ozimina.
W trakcie spotkania istniała możliwość wykonania badania
ciśnienia krwi, pomiaru cholesterolu i poziomu cukru oraz
zapoznania się z materiałami informacyjnymi w postaci ulotek
i broszur.			
Sławomir Lewczak

•

Wraz z postępem cywilizacyjnym ludzkie życie znacznie się
wydłużyło. Nie oznacza to jednak, że pozbyliśmy się chorób.
Wręcz przeciwnie, musimy zmagać się z dolegliwościami właściwymi przede wszystkim dla wieku 50+, takimi jak osteoporoza,
cukrzyca, choroba wieńcowa i zawał serca, nowotwory, otyłość.
Wielu z nich można by uniknąć dzięki zmianie trybu życia i sposobu odżywiania. Mieszkańcom gminy Bestwina przyszedł w tym
zakresie z pomocą Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Bielsku – Białej organizując spotkanie konferencyjne pod hasłem „Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce”. W dniu 26 sierpnia
w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wystąpiło trzech prelegentów. Jako pierwszy wygłosił swój wykład lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej Rafał Mrózek, znany zwłaszcza
pacjentom Ośrodka Zdrowia w Kaniowie. W wystąpieniu pt.
„Problemy zdrowotne wieku dojrzałego” podkreślił, że o zdrowie po pięćdziesiątce najlepiej zadbać już przed pięćdziesiątką
korzystając z badań profilaktycznych, uprawiając sport i zdrowo
się odżywiając. Nie można zwlekać z wykonaniem badań, gdyż
w przypadkach niektórych chorób, szczególnie nowotworów ich
wczesne wykrycie to sprawa życia i śmierci.
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Konferencja „Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce”
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Mistrzowski poziom naszych strażaków – ratowników
Potwierdza się opinia, że wyszkolenie ratownicze strażaków
z gminy Bestwina należy do najlepszych w naszym regionie. Druhowie
dali temu wyraz podczas I Otwartych Mistrzostw Śląska w Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników, podczas których drużyna
złożona z członków OSP Kaniów i OSP Bestwina zajęła drugie miejsce!
Mistrzostwa te trwały od 9 do 11 października w Bystrej, chociaż
niektóre konkurencje miały miejsce w Wilkowicach, zaś finał i podsumowanie całych zawodów – na lotnisku w Kaniowie. Zadania wykonywano
zarówno w dzień jak i w nocy, odbyło się ponadto szkolenie z przyjmowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W skład srebrnej drużyny weszli druhowie: Szymon Płachno, Dawid
Konopka, Kamil Owczarz, Mateusz Kubik, Wojciech Sobik, Krzysztof
Lis. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Sławomir Lewczak

Nasza „srebrna” drużyna w komplecie

Akcja krwiodawstwa
w Bestwince
W akcji honorowego krwiodawstwa, która odbyła się 7 września w Bestwince przy kościele św. Sebastiana zarejestrowały
się 24 osoby, a krew oddało 21 krwiodawców, dzięki czemu do
Banku Krwi pojechało 9 450 ml tego bezcennego leku. Po raz
pierwszy cząstką siebie zdecydowały się podzielić trzy osoby,
a wśród dawców było osiem kobiet. Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Bestwinie składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji,
a OSP Bestwina za zabezpieczenie miejsca postoju ambulansu.
Jerzy Zużałek

•
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Ambulans do pobierania krwi

Bądź widoczny na drodze!
Nie ryzykuj życiem i zdrowiem!
Okres jesienno – zimowy to czas, gdy zmrok zaczyna zapadać dużo
wcześniej niż w lecie. Dodatkowo mamy do czynienia z mgłą, deszczami
a nierzadko śniegiem i to wszystko znacznie utrudnia poruszanie się po
drogach. Doskonale wiedzą to kierowcy, którzy zmagają się z gorszą
widocznością. W ekstremalnych warunkach, w ciemności, trudno dojrzeć
pieszego czy rowerzystę, który porusza się w ciemnym ubraniu, często
bez elementu odblaskowego, albo źródła światła. Dlatego też Policja
prowadzi intensywną kampanię na rzecz poprawienia bezpieczeństwa
i używania odblasków. Idą za tym również rozwiązania prawne: Od
31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu
odblaskowego grozi mandat – od 20 do 500 zł.
Użytkownicy dróg gminnych i powiatowych w gminie Bestwina
problem znają z własnego doświadczenia. Niebezpieczne sytuacje
występują zwłaszcza w pobliżu kościołów i cmentarzy. O wypadek nietrudno, kiedy zajęci rozmową będziemy szli poboczem „ramię w ramię”
z przyjacielem albo przechodzili przez ulicę w miejscu nieoznakowanym.
Odblaskowa opaska założona na ramię kosztuje symboliczne „grosze”
a może okazać się cenniejsza od złota ratując życie. Przypominali o tym
policjanci podczas gminnej konferencji o zdrowiu oraz występując po
mszach w naszych kościołach.
Kilka ważnych faktów, które należy mieć na uwadze (podaję za
stroną internetową Policji, tam też znajdują się bardziej szczegółowe
wskazówki):
• O zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast
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osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się
widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Stopień obrażeń potrąconego pieszego jest uzależniony od
prędkości jadącego pojazdu. PRĘDKOŚĆ NAPRAWDĘ ZABIJA!
Pieszy potrącony przez samochód jadący z prędkością 60 km/h
ma 15% szans na przeżycie a z prędkością 50 km/h około 40%.
Nawet, jeśli przeżyje często zostaje osobą niepełnosprawną do
końca życia.
Co 51 minut w Polsce dochodzi do wypadku z udziałem osób
pieszych, a co 7 godzin pieszy traci życie w wypadku drogowym.
Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli
widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to
i oni są widziani przez kierującego pojazdem. To błąd!
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest
dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów.
Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej
niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest
dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
Zabrania się przebiegania przez jezdnię, przechodzenia przez
jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię.
Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać
(z powodu zabłocenia, zaśnieżenia, oblodzenia itp.) pieszy może
korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak
najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu
pojazdowi.
Sławomir Lewczak

Edukacja

50 lat jak jeden dzień – Jubileusz szkoły
w Janowicach
Wśród pagórków zielonych, wśród ukwieconych łąk,
Tam, gdzie wiosną na drzewach wyrasta świeży pąk
Tam stanęła przed laty, by służyć do dziś,
Szkoła, w której codziennie uczymy się żyć
/Z hymnu szkolnego/

Historia janowickiego szkolnictwa rozpoczyna się pod koniec
XIX wieku. Aby dzieci nie musiały chodzić do Bestwiny, pierwszą
izbę na zajęcia lekcyjne udostępnił Józef Ślosarczyk. Natomiast
sala szkolna z prawdziwego zdarzenia powstała na parceli podarowanej przez Antoniego Kubika. Z czasem edukacyjne ambicje
wzrastały: W 1913 r. rozpoczęto budowę drugiego obiektu, tzw.
nowej szkoły z dwiema salami lekcyjnymi, która przetrwała do
czasu wybudowania obecnej placówki. Szkołę, którą podziwiamy dzisiaj zawdzięczamy staraniom m.in. wizytatora kuratorium
w Katowicach Stanisława Papli oraz Władysława Papli odstępującemu grunt pod budowę. W półtora roku postawiono szkołę
– pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, noszącą podówczas
imię XX – lecia PRL. W 1991 r. patronką została Maria Konopnicka. We wrześniu 2001 r. po przyłączeniu przedszkola powstał
Zespół Szkolno – Przedszkolny, a w r. 2004 przeprowadzono
generalny remont.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. w kościele
św. Józefa Robotnika, sprawowaną przez dwóch janowickich proboszczów – poprzedniego, ks. Eugeniusza Stopkę i obecnego,
ks. Józefa Walusiaka. Poświęcony został nowy sztandar szkolny,
ufundowany przez wójta gminy Bestwina dla uczczenia 50 – lecia
szkoły. W poczcie sztandarowym znalazł się wójt Artur Beniowski,
sołtys Janowic radny Jan Stanclik oraz naczelnik OSP Janowice
Krzysztof Wróbel. W przygotowanie liturgii aktywnie włączyli się
uczniowie, zaś księża modlili się o Boże błogosławieństwo dla

dzieci, nauczycieli, rodziców oraz wieczny spoczynek dla zmarłych osób związanych z janowicką „alma mater”.
Z kościoła do szkoły wszyscy przemaszerowali w pochodzie
i już w szkolnych murach rozpoczęła się część oficjalna – wójt
uroczyście przekazał sztandar pani dyrektor Urszuli Kal, a ona
wręczyła go uczniom wypowiadającym słowa ślubowania. Krótko
przypomniała także historię szkoły i podziękowała tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania i rozwoju –
mieszkańcom Janowic, budowniczym, władzom samorządowym,
dawnym i obecnym nauczycielom,oraz absolwentom. Ten sam
wdzięczny ton brzmiał w przemówieniach zaproszonych gości –
oprócz wyżej wymienionych przybyła członek zarządu Powiatu
Bielskiego Renata Franasik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bogusław Stolarczyk, radny powiatowy Józef Maziarz, radni
gminy Bestwina Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Jerzy Stanclik,
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele
OSP, KGW, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz
innych organizacji działających w Janowicach oraz całej gminie
Bestwina.
Swoje różnorodne talenty pokazali uczniowie i absolwenci
szkoły w Janowicach – zatańczył zespół mażoretek, zaprezentowali się członkowie koła tanecznego, zespół „Po – tworek”,
grano na instrumentach i przedstawiono skecze kabaretowe
w wykonaniu trzecioklasistów. Na korytarzach wystawione zostały
prace uczniów i fotografie z dawnych lat. Wszyscy chętni mogli
wpisać się do szkolnej księgi pamiątkowej.
Nie ma chyba miesiąca, w którym szkoła im. Marii Konopnickiej
nie przypomniała o sobie – uczestników z całej gminy i spoza jej
granic przyciąga w czerwcu Janowicki Rajd Rowerowy. W miesiącach zimowych wystawiane jest przedstawienie – z reguły
klasyczna baśń wzbogacona o elementy muzyczno – taneczne.
Placówka bierze udział w różnorodnych programach – m.in.
eTWINNING, Szkoła Zdrowego Widzenia, Owoce w Szkole,
Pola Nadziei, Góra Grosza, Szkoła Bezpiecznego Internetu czy
Cała Polska Czyta Dzieciom. Współpracuje z wieloma lokalnymi
instytucjami czy organizacjami, zaś dzieci mogą rozwijać swoje
pasje w kołach zainteresowań.
Jeżeli czegoś jeszcze w szkole brakuje to jest to z pewnością
długo oczekiwana pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Nie ma
takiej jeszcze tylko w Janowicach i od wielu lat o jej wybudowanie
proszą mieszkańcy, radni, sołtys i Rada Sołecka. Po sali przyjdzie
czas na parking, gdyż ten obecny nie jest w stanie pomieścić
przyjeżdżających samochodów, zwłaszcza podczas szkolnych
uroczystości. Na razie szkoła może pochwalić się najnowszym
nabytkiem – placem zabaw zbudowanym w ramach programu
„Radosna Szkoła”.
Sławomir Lewczak
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Poświęcenie szkolnego sztandaru

Występ mażoretek

•

Pierwszy dzwonek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowicach zabrzmiał w tym roku bardziej uroczyście niż zazwyczaj
– bo po raz pięćdziesiąty. Minęło pół wieku odkąd w mury nowo
postawionej siłami mieszkańców szkoły „wprowadzili się” pierwsi
uczniowie. Ich śladami kroczą tegoroczne pierwszaki – ale czy
to rok 1964 czy 2014 – przejęcie na twarzach dzieciaków i rodziców jest zawsze takie samo. Mogą zmienić się realia, systemy
polityczne, lecz emocje nie. Pierwszy września to odwieczne
pytania: Jak to będzie? Czy będę dobrze czuł się w klasie wśród
nowych kolegów, koleżanek? Na szczęście szkoła w Janowicach
jest placówką wyjątkowo przyjazną, dbającą o to, by cała społeczność czuła się jak jedna, wielka rodzina.

Edukacja

Uczniowie z Bestwinki zwiedzili Urząd
Gminy
8 października 2014 r. klasa 2b wraz z wychowawczynią
P. Iwoną Pala - Legutko odwiedziła Zamek Habsburgów

Grupa z Bestwinki pod zamkiem Habsburgów

w Bestwinie. Celem wycieczki było zapoznanie z historią zamku
oraz zwiedzenie jego wnętrz. Dzieci poznały także współczesną
funkcję zamku- siedzibę władz Gminy Bestwina. Uczniowie
spotkali się z wójtem - Panem Arturem Beniowskim i zadali mu
kilka przygotowanych przez siebie pytań. Pan wójt oprowadził nas po zamku. Pokazał nam Salę Ślubów oraz tzw. salę
kominkową - dzisiaj miejsce posiedzeń Rady Gminy. Historię
zamku przedstawiła nam Pani Dorota Surowiak z Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Poznaliśmy „Legendę o Czarnej
Damie” oraz losy partyzanta II wojny światowej, Władysława
Niemczyka ps. „Lis” dzięki scenkom odegranym przez uczniów
z gimnazjum w Bestwinie. Uczniowie klasy 2b wraz ze swoją
wychowawczynią realizują program autorski „Poznajemy naszą
małą Ojczyznę”. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tej wycieczki.
ZSP Bestwinka

Przez dwa lata trwała europejska przygoda gimnazjalistów
z Bestwiny. Poznając różne kraje, kultury, języki obce i szkoły
przemierzyli kontynent od Wielkiej Brytanii po Turcję, od Finlandii po Włochy. Nawiązali kontakty i przyjaźnie, które zapewne
przetrwają jeszcze przez wiele lat. Umożliwił to międzynarodowy
projekt pod nazwą „U r Unique” przeprowadzony w ramach
programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”. W piątek
26 września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym miało miejsce
uroczyste podsumowanie projektu.
Szkoły, które nasi uczniowie odwiedzili to: Bill Quay Primary
School (Wielka Brytania), Ylöjärven Yhtenäiskoulu (Finlandia),
Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi (Turcja), Istituto comprensivo „A. Manzoni” (Włochy). Natomiast w dniach 30 IX – 4 X
2013 odbyła się wizyta studyjna zagranicznych gości w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie, o czym szczegółowo pisała
koordynatorka projektu z naszej szkoły, pani Urszula Kraus
(„Magazyn Gminny” 9-10/2013). Pobyt w każdym kraju był dla
gimnazjalistów niezwykłym doświadczeniem – musieli posługiwać się językiem angielskim w codziennych kontaktach, poznali
zwyczaje, kulturę, kuchnię poszczególnych krajów, zwiedzili
miejsca o znaczeniu historycznym. Wszędzie zostali
przyjęci z wielką gościnnością, choć warunki, w których przyszło im przebywać
znacznie się różniły – od
bardzo bogato wyposażonej placówki w Finlandii po
nieco skromniejsze w Turcji
czy we Włoszech. Kwestie
materialne nie są jednak
Uczestnicy projektu
najważniejsze, bo wszędzie

•
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Finał międzynarodowej przygody
można było poszerzyć swoje horyzonty i zarazem promować
własną „małą Ojczyznę”.

Prezentacja potraw z całej Europy

Podczas akademii podsumowującej młodzi podróżnicy
pokazali „plon” całego projektu. Na stoiskach piętrzyły się
charakterystyczne potrawy,
a przebrani w narodowe
stroje aktorzy prezentowali
tańce czy elementy tradycji typowe dla danego
państwa. Wyświetlono interesującą prezentację
multimedialną okraszoną
ciekawym komentarzem
– materiały zostały nagrane również na płyty DVD
i wręczona gościom. Wy-
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drukowano ponadto kalendarze ze zdjęciami z pobytu uczniów
w zagranicznych szkołach oraz wizyty w Bestwinie.
Dyrektor Agata Rak serdecznie pogratulowała uczniom udziału
w projekcie, złożyła także wyrazy uznania dla pani Urszuli Kraus
i pozostałych nauczycieli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do organizacji wyjazdów za granicę i pobytu w Bestwinie.
W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj. Na podsumowaniu
obecny byli również radny gminy Bestwina Andrzej Wojtyła,

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, przedstawiciele Rady Rodziców i inni goście – każdy z nich mógł
poczęstować się smakołykami z kuchni włoskiej, angielskiej,
tureckiej, fińskiej i polskiej przyrządzonymi oczywiście przez
gimnazjalistów. Cieszymy się, że słowo „Bestwina” będzie kojarzyło się w tylu krajach z sympatycznymi, roześmianymi twarzami
naszych młodych ambasadorów. Życzymy kolejnych sukcesów!
Sławomir Lewczak

Przeleżał w szkolnej piwnicy całe dziesięciolecia
do czasu, gdy zupełnie przypadkowo wyciągnięto
go ze zniszczonej reklamówki – to stary sztandar
szkoły w Bestwinie, noszącej kiedyś nazwę Zbiorczej
Szkoły Gminnej im. gen. Karola Świerczewskiego.
W dniu 14 października podczas akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i święta patronów szkoły
dyrektor ZSP Agata Rak przekazała tenże sztandar
na ręce Andrzeja Wojtyły do Muzeum Regionalnego
im. ks. Zygmunta Bubaka. Chorągiew stanie się
eksponatem pełniącym rolę świadectwa minionych
Nagrody dla nauczycieli
czasów.
już dorosłych uczniów i tego okresu nie da się wymazać z kart
Chociaż Karol Świerczewski był postacią, która nie
szkolnej
kroniki.
zapisała się najlepiej w historii Polski, należy mieć na względzie
Akademię
połączono ze ślubowaniem pocztu sztandarowego,
uwarunkowania polityczne okresu PRL. Na pewno trzeba doceślubowaniem
uczniów klas pierwszych gimnazjum, przedstawienić fakt, że sztandar przekazany szkole w 1977 r. ufundowano
niem
teatralnym
o św. Janie Kantym, jak również wręczeniem
ze składek społeczeństwa Bestwiny i aż do r. 1990 służył on
nagród
dla
wyróżniających
się nauczycieli, czego dokonali
kolejnym rocznikom. Przysięgę na niego składało wielu dzisiaj
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i dyrektor Agata Rak.
Życzenia pracownikom szkoły – dydaktycznym i technicznym
złożyli ponadto wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
Bogusław Stolarczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli Arkadiusz Maj, radni gminy Bestwina Maria Maroszek, Benedykt Kohut, Jerzy Stanclik, Andrzej Wojtyła, księża
proboszczowie Cezary Dulka i Józef Walusiak. Nie zabrakło
podziękowań dla dobroczyńców i przyjaciół Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego.
Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich pozostałych
placówkach oświatowych naszej gminy. Ich pracownikom składamy ze strony władz samorządowych gminy Bestwina oraz
redakcji „Magazynu Gminnego” najserdeczniejsze życzenia
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Przekazanie starego sztandaru
Sławomir Lewczak

Czyta Polska, czyta Bestwina
swoje słownictwo, co procentuje w szkole, na studiach i w życiu
codziennym.
W roku 2014 prezydent zaproponował wspólne sięgnięcie po
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Na to wezwanie odpowiedzieli
między innymi uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Bestwinie, zachęceni przez panią Magdalenę Piekarską.

•

„Narodowe Czytanie” to akcja zainicjowana przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego mająca na celu popularyzację
czytelnictwa, odkrycia na nowo bogatego świata książek. W erze
cyfrowych mediów warto oderwać się od klawiatury, ekranu,
portali społecznościowych i chłonąć historie spisane na papierze.
Czytając, rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy pamięć, poszerzamy
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Dawny sztandar znalazł miejsce
w muzeum
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W dniu 5 września fragmenty powieści „Pan Wołodyjowski” czytali dla klas IV – VI dyrektor ZSP Agata Rak, dyrektor Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji i radny powiatowy Grzegorz Boboń,
przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Dorota Surowiak, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie ks. Jacek Moskal, a także niżej podpisany redaktor
„Magazynu Gminnego”. Podczas czytania wyświetlana była
ciekawa prezentacja multimedialna.
W gminie Bestwina nie brakuje okazji do zaprzyjaźnienia się
z książkami. Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie posiadają
bogaty księgozbiór, wiele nowości, audiobooki, wydawnictwa
specjalne – wystarczy przyjść, wypożyczyć coś na miarę swoich
zainteresowań i poprawić smutne statystyki, które mówią, że ok.
60% Polaków w ciągu roku nie przeczytało ani jednej książki.
Sławomir Lewczak

Uczniowie słuchają fragmentów Trylogii

Rekord Guinnessa pobić mogą nawet kilkulatki! A jeśli bicie dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym
rekordu łączy się zarazem z promocją zdrowia, pomysł można „robaczkiem – próchniaczkiem”. Program nie ominął również
jedynie chwalić. 30 września polskie przedszkolaki wzięły udział gminy Bestwina – dzięki uprzejmości pań z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Kaniowie
w ogólnokrajowym szczotkomiałem okazję obserwowaniu zębów – przez dwie
wać jak przebiegała akcja
minuty o godzinie 12.00 dziew tej właśnie placówce. Mali
ci od Tatr po Bałtyk chwyciły
uczestnicy dzielnie szorowali
za szczoteczki i powiedziały
na przedszkolnym tarasie
próchnicy: „nie dzisiaj”.
swoje zęby, wyrabiając w soAkcję organizowała w Polbie zdrowe nawyki. Stali się
sce Akademia Aquafresh.
częścią oszałamiającej liczby
Nauczyciele w przedszko313 328 dzieci, która będzie
lach realizowali zajęcia
wpisana do słynnej księgi
edukacyjnie na podstawie
rekordów. Poprzedni rekord
scenariuszy zajęć i materiawynosił 177 000 i został
łów multimedialnych, w któustanowiony w Indiach.
rych bohaterowie programu
Sławomir Lewczak
„Pastusie” i „Barney” uczą Przedszkolaki dobrze wiedzą, że o zęby trzeba dbać!

Kiedy do logopedy?

Często zastanawiamy się: czy nasze dziecko mówi poprawnie?
Czy rozwój jego mowy przebiega prawidłowo? Moment pójścia
do przedszkola to zwykle pierwsza okazja do zwrócenia uwagi
na sposób i poziom komunikowania się dziecka z otoczeniem.
Następuje konfrontacja dziecka z rówieśnikami, porównywanie do
innych dzieci. Ulegamy również obiegowym, nierzadko powtarzanym opiniom mówiącym: „do trzeciego roku życia dziecko może nie
mówić” albo „chłopcy mówią później”. Pamiętajmy, że do momentu
sprawdzenia czy nasze dziecko dobrze słyszy, czy jest sprawne
ruchowo, czy nie przejawia żadnych zaburzeń neurologicznych,
trudno wyrokować. Aby ocenić, czy dziecko „dobrze” mówi lub
w jaki sposób można mu pomóc, by mowa się wykształciła warto
udać się na konsultacje do logopedy.
Wobec tego, jeżeli dziecko w wieku 6. miesięcy nie gaworzy, po
ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych
słów; podejrzewasz, że dziecko nie rozumie wydawanych przez
Ciebie poleceń, później rozpoczęło siadanie, chodzenie, w wieku
2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada; między
2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań, podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby, ma poważniejsze wady

•

Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2014

Przedszkolaki biją rekordy... i dbają o zęby

organiczne, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wcześniactwo, zaburzenia neurologiczne, wady genetyczne, obciążenia
okołoporodowe zgłoś się do logopedy. Zbyt długie, tzn. powyżej 1,5
roku życia picie z butelki ze smoczkiem, podawanie papkowatych
pokarmów, wada zgryzu, wada słuchu, przekręcanie wyrazów,
nieprawidłowa budowa lub mała sprawność warg, języka, podniebienia, np.: krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczepy wargi
i podniebienia, to również powód, aby zasięgnąć opinii specjalisty.
Warto wiedzieć:
Sześciolatek powinien mieć opanowane już wszystkie głoski
i technikę mówienia. Pięciolatek ma prawo mówić jeszcze „lyba”
zmiast „ryba”, a zaczyna wymawiać już sz, ż, cz, dż. Czterolatek
będzie poprawnie wymawiał głoski s, z, c, dz, k, g. Trzylatek może
cechować się wieloma nieprawidłowościami artykulacyjnymi: może
mówić np. tula zamiast kura, może brzmieć „dziecinnie”, opuszczać
sylaby w wyrazie, ale potrafi już podnieść czubek języka do podniebienia podczas wypowiadania l i opanowuje wymowę głosek f, w.
Na podstawie tego, jak dziecko mówi, oceniamy jego rozwój
intelektualny, emocjonalny, jego dojrzałość szkolną. Powinniśmy
pamiętać o tym, iż dziecko z wadą wymowy może błędnie pisać,
nieoprawnie czytać, może mieć trudności z nawiązaniem kontaktu
z rówieśnikami, a nawet niechęć wypowiadania się.
K. Przewoźnik, ZSP Bestwina
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Poznaj Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji
Część VI – Zajęcia plastyczne
Nie tylko utalentowani muzycy mogą rozwijać zdolności w naszym Centrum Kultury. Sekcja plastyczna to grupa dzieciaków
– niekoniecznie tych wybitnie uzdolnionych, ale wykazujących

zainteresowanie pracami manualnymi. Kontakt ze sztuką jest
w rozwoju dziecka bardzo ważny, wyrabia koordynację ruchowo
– wzrokową, poczucie ładu, ekspresję, zmysł estetyczny. Stąd
trudno się dziwić, że dzieci biegają na te zajęcia tak chętnie,
poza godzinami zajęć szkolnych. Po prostu kochają tworzyć.
Sekcja jest grupą 15 – osobową, która spotyka się w każdą
środę. Pod kierunkiem pań instruktorek Katarzyny Czany i Karoliny Żurowskiej młodzi twórcy wyczarowują prawdziwe cuda
z bardzo różnych materiałów. Często wykorzystują materiały
sezonowe, na jesień są to na przykład kasztany lub opadłe liście.
Do poznawanych technik należy rzeźba, malarstwo, grafika,
malowanie na szkle, papierowa wiklina, bibułkarstwo, szycie.
To duża satysfakcja, gdy można zabrać do domu samodzielnie
wykonany prezent albo kartkę, podarować mamie albo po prostu
postawić na półce i pochwalić się przed domownikami.
Sławomir Lewczak

Zajęcia plastyczne w Centrum Kultury

Zapomniana obrona Śląska

Browning wz. 28

miłośnik historii i militariów opowiedział publiczności o bitwie
wyrskiej – okazją stało się otwarcie okolicznościowej wystawy
„Zapomniana obrona Śląska - Bitwa wyrska w pasie fortyfikacji
śląskich”.
Specjalnością stowarzyszenia „Pro Fortalicium” jest ochrona
i odnowa polskich i niemieckich obiektów fortecznych, schronów
bojowych pozostałych po drugiej wojnie światowej. Po stronie
polskiej umocnienia wchodziły w skład Obszaru Warownego
„Śląsk” i było to aż 180 obiektów. Niestety do wybuchu wojny
nie wszystkie zostały ukończone. Analogiczną rolę po stronie
niemieckiej spełniały umocnienia o zbiorczej nazwie „Oberschlesien-Stellung”. Pan Dawid omówił rolę schronów podczas kampanii wrześniowej
i całej wojny.
Jako ciekawostkę przytoczył fakt,
że niemieckie
doświadczenia
z minami kumulacyjnymi
zdobyte na Śląsku pozwoliły
spadochroniarzom zająć belgijski fort Eben
– Emael uważany za nie do
Fragment ekspozycji
zdobycia. Gość

•

Różnie ocenia się dzisiaj wojnę obronną Polski w 1939 roku.
Niektórzy widzą ją jako szybki „Blitzkrieg” Niemców i decydujące
zwycięstwo nad Polakami. Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się całej
kampanii wrześniowej, okazuje się, że w wielu miejscach nasze
wojsko broniło się dość skutecznie i poważnie nadszarpnęło
siły najeźdźcy. Dotyczy to także Śląska, choć przez wiele lat
pokutował mit o stosunkowo słabym oporze na tym terenie.
W dniach 1 – 3 września w rejonie miejscowości Wyry pod Mikołowem rozegrała się zwycięska dla Polaków bitwa, w której
brało udział kilkanaście tysięcy żołnierzy. Bitwa ta, choć największa na Górnym Śląsku, przez lata była zapomniana, nie trafiła
do podręczników historii. Dziś przybliżają ją różnorakie grupy
rekonstrukcyjne i stowarzyszenia. Jednym
z nich jest Stowarzyszenie na
Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro
Fortalicium”, do
którego należy
Dawid Mikołajczyk z Kaniowa.
W dniu 9 września w budynku
Muzeum Regionalnego im. ks.
Zygmunta Bu- Dawid Mikołajczyk prezentuje karabin
baka ten młody
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Spotkanie historyczne w Muzeum Regionalnym
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z dużym znawstwem przedstawił przebieg bitwy wyrskiej, nie
zabrakło również szczegółów dotyczących używanej broni
i wyposażenia – na wystawie znalazła się np. replika słynnego
polskiego karabinu przeciwpancernego wz. 35, rkm-u Browning
wz. 28 czy też polskiego hełmu wz. 31. Zdjęcia na wystawie
przedstawiają fortyfikacje, w których odnowę zaangażowało
się stowarzyszenie „Pro Fortalicium”, można również zapoznać
się ze specjalistycznymi wydawnictwami, a goście obecni na
spotkaniu obejrzeli film z rekonstrukcji bitwy wyrskiej.
Spotkanie poprowadził Andrzej Wojtyła, a wśród gości obecny
był wójt Artur Beniowski, przewodnicząca Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak, prezes Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Bestwinie Franciszek Owczarz,
była poseł Danuta Kubik, pan Kazimierz Ryszka którego ojciec
brał udział w omawianych działaniach zbrojnych, działacz NSZ
Zbigniew Chmielniak oraz inni pasjonaci historii. Zgromadzone
materiały i bardzo wysoki poziom wiedzy prelegenta wywarły na
słuchaczach duże wrażenie – zapewne niejeden z nich zechce
zatrzymać się na dłużej nad wojennym epizodem tak mało
jeszcze znanym, a tak bliskim.
Sławomir Lewczak

1 października na spotkaniu w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej dokonano podsumowania I edycji interaktywnej gry terenowej
„Poznajemy Gminę Bestwina”. Gry tego typu są bardzo popularne
w wielu miejscach naszego globu, dostarczając graczom wielu
godzin zabawy a przy okazji przyczyniając się do promocji jakiegoś
miasta czy kraju. Również nasza gra równocześnie bawi i uczy i to
nie tylko najmłodszych. Udział mógł wziąć każdy, bez względu na
wiek. Wystarczyło jedynie zalogować się na stronie internetowej
i rozwiązać podane zadania.
Jakie wyzwania czekały na graczy? Jak powiedział zdobywca
głównej nagrody, nie były one specjalnie ciężkie, na dobrą sprawę
dało się z wszystkimi rozprawić w jeden dzień. Zrobienie zdjęcia na
tle wozu bojowego OSP Bestwinka lub przeprowadzenie wywiadu
z kajakpolistą to tylko niektóre z dziesięciu zadań – na dostarczenie
rozwiązań uczestnicy mieli dwa miesiące.
Chociaż zalogowało się około pięćdziesięciu osób, do końca
wytrwały jedynie trzy, oddając wypełnione karty wyników. Ponieważ cała trójka podeszła do sprawy z wyjątkową starannością
i bardzo dobrze poradziła sobie z kolejnymi próbami, nagrodę
główną przyznano w drodze losowania – zdobywcą roweru został
Kamil Gandor, zaś aparaty cyfrowe otrzymali Barbara Chmielniak
oraz Daniel Brzeźniak. Atrakcyjne nagrody zostały sfinansowane

przez sponsorów – Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice –
Bestwina i radcę prawnego pana Mariusza Borucha. Organizatorzy
serdecznie dziękują za okazaną hojność. Patronat honorowy nad
grą objął wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, zaś patronat medialny – „Magazyn Gminny”.
Dodatkowa atrakcja czekała na tych, którzy w dniu rozstrzygnięcia przybyli do biblioteki w przebraniu – „stroju wiejskim”. Dotyczyło
to nie tylko uczestników gry, ale wszystkich chętnych. Jury w składzie pani Agata Dąbrowska – dyrektor Banku Spółdzielczego oraz
Kamil Gandor – zwycięzca Gry Wiejskiej zadecydowało, że nagroda
za strój – tablet multimedialny – przypadnie pani Karolinie Ubych
wraz z dzieckiem. Natomiast wyróżnienie otrzymała grupa dzieciaków z Bestwiny, czyli rodzeństwo Litwinek. Docenić trzeba jednak
wszystkie przebrania, a konkurs stał na bardzo wysokim poziomie.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w kolejnych edycjach gry
weźmie udział większa liczba uczestników. Porównując naszą grę
z podobnymi imprezami, należy stwierdzić, że bestwińska wyróżnia
się ciekawymi zadaniami i naprawdę cennymi nagrodami – to gra
warta już nie świeczki ale sprzętu sportowego, multimedialnego
i fotograficznego.
Sławomir Lewczak

Karolina Ubych - nagrodzona za najlepszy strój

Zwycięzcy Gry Wiejskiej

Co brzęczy w ulu? –
spotkanie pszczelarskie w bibliotece
Ile właściwie wiemy o pszczołach? Jeżeli nie zajmujemy się
nimi na co dzień to raczej niewiele. Bo czy zastanawiamy się
nad tym dlaczego w ulu rządzą robotnice a królowa właściwie
ogranicza się do składania jaj? Ile ich właściwie składa? Albo

•
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I Gra Wiejska rozstrzygnięta!

z jakich faz składa się życie pojedynczej pszczoły? Kto chciał
poznać odpowiedź na te i inne ciekawe pytania, mógł uczestniczyć w spotkaniu z pszczelarzami, które odbyło się w dniu
17 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie.
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Spotkanie połączono z otwarciem wystawy przygotowanej we
współpracy z Gminnym Kołem Pszczelarzy.
Jako gość specjalny, z prelekcją „O rodzinie pszczelej i
miodzie” wystąpił mistrz pszczelarski Włodzimierz Małysiak.
Posiłkując się prezentacją multimedialną, doświadczony pszczelarz objaśnił m.in. cykl życia pszczoły miodnej, zaznajomił publiczność z budową plastra oraz wskazał na korzyści płynące z
korzystania z produktów pszczelich. Informacje te uzupełnił prezes Gminnego Koła Pszczelarzy Kazimierz Wojtyła, pokazując
zgromadzone na wystawie ule, wirówki, separatory i inny sprzęt
używany zazwyczaj w pasiece. Ze strony widowni padały liczne
pytania, na które panowie pszczelarze chętnie odpowiadali.
W bibliotecznej czytelni wystawiono także liczne publikacje
przeznaczone dla miłośników pszczół, zdjęcia, medale czy
inne pamiątki będące w posiadaniu pszczelarzy z naszej gminy.
Atrakcją spotkania była degustacja różnego rodzaju miodów
oraz pyłku kwiatowego. Miód to uniwersalne lekarstwo, poprawia
samopoczucie, zwiększa odporność, jest polecany zarówno
przy niskim jak i wysokim ciśnieniu. Trzeba jednak uważać na
supermarketowe „miody”, często pochodzenia chińskiego, nie
mające wiele wspólnego z naszym rodzimym produktem.
Obecni na spotkaniu pszczelarze i ich goście – w tym radni
Anatol Faruga i Jan Stanclik, prezes KGW Janowice Krystyna
Norymberczyk i pozostali słuchacze z zaciekawieniem oglądali

Prezes Koła Pszczelarzy Kazimierz Wojtyła

wystawę i wzięli udział w dyskusji. Wiedzy o pszczołach nigdy
dosyć – może się ona przyczynić np. do pojawienia się w naszych
ogrodach roślin miododajnych. Iglaki i równo skoszona trawa
wyglądają pięknie, ale niestety nie są pożytkiem dla pszczół zapylających drzewa owocowe. Jeśli chcemy zachować w przyrodzie równowagę ekologiczną, zatroszczmy się o pszczoły, owady
fascynujące, lecz delikatne, wrażliwe na niekorzystne zmiany.
Sławomir Lewczak

Wyjątkowy gość dał się ongiś poznać szerszej publiczności
jako „Pan Tik – Tak” i „Profesor Ciekawski”. Jest autorem programów telewizyjnych, scenarzystą i twórcą piosenek – napisał ich
ponad 500, a spośród najbardziej znanych wymieńmy Kulfon,

co z ciebie wyrośnie?, Witaminki czy Kropelkę złotych marzeń.
Wraz z Ewą Chotomską zakładał zespół „Fasolki”, redagował
pismo „Ciuchcia”. Przez jedenaście lat tworzył program „Budzik”.
Osobną gałąź twórczości pana Andrzeja stanowią książki. Wydał
ich już dziesięć, a najnowsza w zabawny sposób uczy dzieci
odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
Pierwszo – i drugoklasiści bawili się dzięki p. Andrzejowi równie dobrze jak ich rówieśnicy sprzed dwóch czy trzech dekad.
Wysłuchali opowieści o piesku, mieli możliwość spotkania „na
żywo” bohaterów znanych z „Budzika” oraz samego Kulfona.
Śpiewali piosenki i bawili się w aktorów ćwicząc wymowę trudnych słów. Chętni otrzymali autografy na książkach – te można
wypożyczyć również z naszych bibliotek. Wizyta Andrzeja M.
Grabowskiego najmłodszym dała wiele radości, zaś starsi spotkali kultową postać ze swoich własnych dziecięcych lat.
Sławomir Lewczak

Andrzej M. Grabowski czyta jedną ze swoich książek

Spotkanie z Kulfonem
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Wszystkie dzieci lat osiemdziesiątych, obecnie mające około
trzydziestki bezbłędnie kojarzą takie programy jak „Tik – Tak” lub
„Ciuchcia”. Po powrocie ze szkoły obejrzenie przygód Kulfona
i żaby Moniki bądź występów zespołu „Fasolki” było niemal
obowiązkowym punktem programu dnia. Liczne fora w internecie poświęcone tamtym wspominanym z nostalgią czasom są
dowodem na to, że dawne programy dla dzieci i młodzieży realizowano na wysokim poziomie i przede wszystkim ciekawie. Stali
za nimi ludzie tacy jak Andrzej Marek Grabowski, który w dniu
30 września w kaniowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej
spotkał się z uczniami najmłodszych klas szkoły podstawowej.
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„Profesor Ciekawski” i Kulfon w Kaniowie
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Złoto i srebro Mistrzostw Polski w Kajak Polo

Po dekoracj finalistów

sobie równych na pozycji bramkarza, a często również włączał
się do akcji ofensywnych i zdobywał bramki.
Złote dziewczęta grały w składzie: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak,
Aleksandra Ciupak, Klaudia Gryz i Krystyna Krępska. W meczu
finałowym zawodniczki UKS Set Kaniów pokonały MOSW

•
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Wrześniowy weekend 13 – 14 IX będzie wspominany przez
zawodników i kibiców UKS „Set” Kaniów bardzo długo. Drużyna
kobiet sięgnęła po złoto i zdobyła tytuł mistrzyń Polski, a mężczyźni, po niezwykle zaciętej walce i dogrywce, zdobyli medal
srebrny. W obu finałach przeciwnikami naszych drużyn były
drużyny MOSW Choszczno. Właściwie to można byłoby napisać
drużyna dziewcząt, ponieważ 2 tygodnie temu te same zawodniczki zdobyły złote medale w Mistrzostwach Polski Juniorów
i dzisiaj udowodniły, że są bezwzględnie najlepsze w Polsce
i że to właśnie Kaniów jest stolicą polskiego, kobiecego kajak
polo. Nie mniejsze słowa uznania należą się mężczyznom. Tak
walczących naszych zawodników, z taką determinacją i wolą
zwycięstwa nie oglądaliśmy już dawno. Dawali z siebie wszystko. Arkadiusz Pilarz został królem strzelców, a w czasie jednej
z przerw można było usłyszeć słowa: „Nie możemy strzelać tak
sobie na bramkę, każdy rzut musi być przygotowany, bo Beny
wszystko łapie”. Te słowa odnosiły się do bramkarza UKS Set
Kaniów, Bartka Dawidka, który w tych mistrzostwach nie miał

Choszczno 4:3, a po dwie bramki zdobyły Sandra Pilarz i Monika
Pacyga. Drugie miejsce przypadło MOSW Choszczno, a trzecie
KS Powiśle Warszawa.
W czasie przerwy podsłuchałem, co mówił trener Dariusz
Pilarz swoim zawodniczkom, a trzeba dodać, że na przerwę
schodziły przy stanie 2:2. Były to mniej więcej słowa: „Nie macie
nic do stracenia. Zostało 10 minut i musicie dać z siebie wszystko … jeszcze tylko przez te 10 minut …. Musicie i dajcie, i to
wszystko na dzisiaj”….. I posłuchały - dały z siebie wszystko.
A po ostatnim gwizdku trener uradowany wspiął się na bramkę
i skoczył w ubraniu do wody i ze łzami w oczach cieszył się ze
swoimi zawodniczkami ze złotego medalu. Jak sam stwierdził,
czekał na to 7 lat.
Wśród mężczyzn w meczu finałowym pomiędzy MOSW
Choszczno a UKS Set Kaniów padł wynik 6:5, przy czym szósty
gol dla MOSW był „złotym golem” i padł w dogrywce. Dla UKS
Set bramki zdobywali: Paweł Michalec – 2, Arkadiusz Pilarz – 2
i Łukasz Pilarz. Srebrne medale zdobyli: Łukasz Pilarz, Arkadiusz
Pilarz, Borys Zubczewski, Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek,
Piotr Bajerski, Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Kornel Szkatulski.
Trzecie miejsce przypadło KS Powiśle Warszawa.
Aby wyłonić mistrzów Polski konieczne było rozegranie 49
meczów. Zawody rozpoczęły się w sobotę, 13 września, o godzinie 9 i mecze eliminacyjne zakończyły się o 19, a w niedzielę
pierwszy mecz rozegrano o 8.30, a finał mężczyzn zakończył
się w okolicach 16.00.
Nad całością czuwał Bartosz Okrasiński – sędzia główny mistrzostw, a biuro zawodów prowadziła, jak zawsze niezawodna,
Pani prezes UKS „Set” Kaniów, Halina Błaszkiewicz. W sobotnim
uroczystym otwarciu uczestniczyli: starosta bielski Andrzej Płonka, wójt Artur Beniowski, sołtys Marek Pękala, wiceprezes PZKaj.
Grzegorz Kotowicz oraz przewodniczący Kolegium Klasyfikacji
i Ewidencji PZKaj. Tomasz Kosiak.
Dekoracji zawodników w niedzielę dokonali: członek zarządu
PZKaj. Piotr Książek, wójt Artur Beniowski i sołtys Marek Pękala.
W czasie zawodów na trybunach można było dostrzec sekretarza gminy Stanisława Wojtczaka i radnego Jerzego Stanclika.
Nagłośnienie zapewnił Jacek Gruszka, a funkcję ratownika
medycznego i ratownika wodnego pełnił Jerzy Kisza.
Jerzy Zużałek

Złote juniorki UKS „Set” Kaniów
W tym roku gmina Bestwina ze swoim Ośrodkiem Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie jest gospodarzem dwóch imprez
o randze Mistrzostw Polski. W dniach 30 – 31 sierpnia odbywały
się XIV Mistrzostwa Polski Juniorów i XI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Kajak Polo, a w dniach 13 – 14 września
Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo. Świadczy to o tym,
że pozycja UKS Set Kaniów oraz gminy Bestwina jest bardzo
wysoka i Polski Związek Kajakowy docenia starania władz klubu
i gminy w zakresie rozwoju kajak polo, jak również infrastruktury
do uprawiania sportów wodnych.
W r. 2014 padło kilka rekordów. W mistrzostwach wzięła udział
rekordowa ilość zawodników, klubów i drużyn, a najbardziej
cieszy fakt, że w kategorii juniorek młodszych rywalizowało ze
sobą aż 14 drużyn. Jest to przecież przyszłość naszego kajak
polo, a ich sukcesy mogą być przyczynkiem do dalszego rozwoju
tej dyscypliny oraz poparciem dla starań, aby kajak polo stało
się dyscypliną olimpijską.

Szczęśliwe zawodniczki UKS „Set” Kaniów

Aby wyłonić Mistrzów Polski w tegorocznej edycji konieczne było rozegranie aż 74 meczów – w sobotę 44,
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Trofea wręczał wójt Artur Beniowski

a w niedzielę 30. Po godzinie 15.00 odbyło się w niedzielę
podsumowanie i zakończenie Mistrzostw, a w tej ceremonii
udział wzięli: wójt Artur Beniowski i sołtys Marek Pękala oraz
prezes Śląskiej Federacji Sportu Krzysztof Koniusz. Cały
czas na terenie ORiSW przebywał członek zarządu PZKaj.
Piotr Książek, a funkcję sędziego głównego pełnił Leszek
Dąbrowski. Na trybunach pojawił się i obserwował zmagania
kajakpolistów Czesław Pszczółka ze starostwa powiatowego.
UKS Set Kaniów może poszczycić się zdobyciem tytułów
mistrzowskich w dwóch kategoriach wiekowych, a zdobyły je
juniorki i juniorki młodsze. Chłopcy, niestety, wyraźnie ustępują
swoim koleżankom. Juniorzy zdobyli srebrne medale, a juniorzy
młodsi zajęli 4 miejsce.
Z tytułów mistrzowskich mogą się cieszyć juniorki: Klaudia
Sachmerda (król strzelców w swojej grupie), Natalia Pacyga,

Justyna Płachno, Katarzyna Krępska, Anna Babińska, Martyna
Mrozowska, Agnieszka Pawlaczek. Srebrne medale przypadły
UKS 4 Katowice, a brązowe MOS Wrocław. Juniorki młodsze
wcale nie chciały być gorsze i mimo rekordowej konkurencji
aż 13 innych drużyn koncertowo pokonywały swoje rywalki,
a w finale zwyciężyły MOSW Choszczno 4:2.
Mistrzyniami Polski w grupie juniorek młodszych zostały zawodniczki UKS „Set” Kaniów: Sandra Pilarz, Monika Pacyga,
Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Klaudia Gryz. Drugie
miejsce przypadło MOSW Choszczno, a trzecie UKS 4 Katowice. Sandra Pilarz została bezsprzecznie królową strzelców, bo
zaliczyła na swoim koncie aż 36 bramek.
Juniorzy w składzie: Bartłomiej Ryba, Kornel Szkatulski, Jacek Szary, Kacper Powideł, Maciej Pryłowski, Jakub Kamiński,
Robert Podufalski zdobyli srebrne medale, a Bartłomiej Ryba
z dorobkiem 27 bramek odebrał z rąk wójta Artura Beniowskiego
puchar dla króla strzelców. Mistrzami Polski zostali zawodnicy
MOSW Choszczno.
W kategorii juniorów młodszych gospodarze nie zdobyli żadnego medalu, bowiem w meczu o 3 miejsce ulegli Kwisie Leśna
4:8 i ostatecznie zakończyli rozgrywki na czwartym miejscu.
Nasi zawodnicy występowali w składzie: Dawid Wizner, Gabriel
Litwiński, Mateusz Jonkisz, Karol Szary, Michał Wypiórkiewicz,
Igor Hałas. Tutaj królem strzelców został również zawodnik UKS
Set Kaniów, Dawid Wizner, zdobył 20 bramek.
Ten rok okazał się łaskawy dla organizatorów, pogoda dopisała, wszystko przebiegało zgodnie z planem. Mistrzostwa
współfinansowane były ze środków budżetowych województwa
śląskiego, gminy Bestwina oraz Polskiego Związku Kajakowego
Jerzy Zużałek

Grzegorz Wawoczny i Bogusław Maciocha zwyciężyli w Turnieju
Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, który
odbył się w sobotę, 20 września, w Ośrodku Rekreacji i Sportów
Wodnych w Kaniowie. Turniej został zorganizowany przez UKS
Set Kaniów. Wydawało się, że pogoda przeszkodzi zawodnikom
- o godzinie 9.00, kiedy miał się rozpocząć Turniej lunął rzęsisty
deszcz. Po chwili jednak przestało padać i zawodnicy przystąpili
do rywalizacji.
Drugie miejsce zajęła para Marcin Kanik i Marek Kubik, a trzecie
Bartłomiej Kopaczka i Przemysław Wróbel. Zwycięzcy odebrali
z rąk przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Zużałka, medale,
statuetki i nagrody rzeczowe.

Nasi mieszkańcy
na „Silesia Marathonie”

Reprezentujący gminę Bestwina i sołectwo Janowice Tomasz Jędrzejko nie miał sobie równych podczas
Otwartych Mistrzostw Polski Studentów i Pracowników Naukowych w Maratonie, które odbyły się w dniu
5 października w Katowicach w ramach imprezy
„Silesia Marathon”. Wszechstronnie uzdolniony grafik, wykładowca, biegacz i triathlonista zwyciężył na
„królewskim dystansie” w kategorii „Pracownik naukowy – mężczyźni”, osiągając czas 03:17:46. Tomasz

Jędrzejko to nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Śląskiego i Wyższej Szkoły Technicznej; w biegach
i w triathlonie startuje w barwach „Sidor Team”.
Warto dodać, iż w kategorii „Student” czwarte miejsce zajął inny mieszkaniec gminy - Tomasz Janusz
z Kaniowa reprezentujący KZ AZS AWF Katowice.
Pomimo kontuzji pan Tomasz uzyskał świetny czas
- 03:10:22.
Sławomir Lewczak
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Tomasz Jędrzejko na trasie

•

Jerzy Zużałek

Śladami Ignaczaka i Wlazłego!

Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2014

Turniej Siatkówki Plażowej

ogólnodostępnym
korcie
na terenach
rekreacyjnych
gramie m.in. koncert
zespołu
„Baciary”.
Impreza odw
Kaniowie.
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.
- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W programie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

aspirant
Tomaszpełniony
Chromik będzie
723 642 w
240,
wego. Dyżur
piątki w godzinach

od 10.00Piotr
do 12.00.
aspirant
Majcherek 32 215 32 36
Telefon kontaktowy:
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,

Ogłoszenia
Ogłoszenia

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Ogłoszenia

Straty 2600 zł. na szkodę GS w Bestwinie.
STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

Kronika Policyjna

• 9 października o godz. 10.00 w Bestwince
na ul. Olchowej policjanci z WRD Bielsko –
• 8 września o godz. 13.00 na ul. Krakowskiej
Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który
w Bestwinie zderzyły się dwa pojazdy –
kierował samochodem po użyciu alkoholu
koparka z samochodem Renault. Sprawcę
• 18 sierpnia o godz. 18.00 w Kaniowie na
– 0.12 mg/l.
Z wielką
przyjemnością
zaprasza do nowo otwartego budynku
ukarano
mandatem.
ul. Batalionów Chłopskich nieznany spraw• W nocy z 8 na 9 października w Janowiprzy
ul. 16.00
Dworkowej
Bestwince.
• 11 września
o godz.
w Kaniowie na9a wcach
ca dokonał z bagażnika roweru kradzieży
przy ul. Górskiej nieznany sprawca
ul. Ludowej kierujący
samochodem z
Merplecaka z telefonem komórkowym – straty
(przenosiny
ul. Gandora)
z posesji skradł 31 tui – straty 600 zł. na
cedes wjechał do nieoznakowanej wyrwy
750 zł. na szkodę mieszkańca Kaniowa.
szkodę mieszkańca Janowic.
Z wielką
przyjemnością
zaprasza
do nowo otwartego budynku
w jezdni
uszkadzając koło.
• 18 sierpnia o godz. 23.00 w Bestwinie
Godziny
otwarcia:
• 10 października o godz. 6.00 w Bestwinie
• 12 września
o godz.
8.00 w Janowicach9a wnaBestwince.
przy
ul. Dworkowej
na ul. Pod Magówką nieznany sprawca
ul. Krakowskiej
doszło
do wypadku
Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Czwartek
– 8.00
– 17.00
na ul. Korczaka zderzyły
się dwa samodokonał z garażu kradzieży elektronarzę(przenosiny
z ul. Gandora)
drogowego
––zderzyły
się
dwa samochody
Wtorek
–
8.00
–
17.00
Piątek
8.00
–
17.00
chody – Renault i Skoda, sprawcę ukarano
dzi – straty 650 zł. na szkodę mieszkańca
– Seat
Ibiza i 7.00
Fiat Bravo,
w wyniku czego
Środa – 8.00 – 17.00
Sobota
– 14.00
mandatem.
Bestwiny.
Godziny otwarcia:
dwie osoby zostały ranne.
• 20 sierpnia o godz. 20.00 na ul. Szkolnej • 16 września o godz. 20.00 w Kaniowie na
• WCzwartek
nocy z 10DOGODNYCH
na8.00
11 października
w Ka– USTALENIU
15.00
– 19.00
–
– 17.00
LUB PO Poniedziałek
WCZEŚNIEJSZYM
TELEFONICZNYM
DLA KLIENTA.
ul. Słonecznej
nieznany
sprawca
dokonał W GODZINACH
w Bestwinie policjanci z KP Czechowice
niowie
przy ul.
Parkowej
sprawca włamał
Wtorek
8.00––straty
17.00
Piątek
– 8.00
– 17.00
kradzieży –roweru
o
wartości
1500
– Dziedzice zatrzymali mieszkańca BeKontakt: tel. 501-096-071
się do
lokalu Arkadia,
następnie dokonał
Środa
– 8.00
– 17.00
Sobota
7.00 –a14.00
zł.
na szkodę
mieszkańca
Kaniowa.
stwiny, który w stanie nietrzeźwości (0,62
uszkodzenia maszyn do gier zręcznościo• 18 września o godz. 10.00 w Kaniowie na
mg/l.) kierował samochodem.
W ofercie pełen zakres
usług
wych
– stratyDOGODNYCH
w toku ustalania.
LUB PO WCZEŚNIEJSZYM
USTALENIU
DLA KLIENTA.
ul. Nad Łękawką
policjanciTELEFONICZNYM
z SPPP Bielsko W GODZINACH
• W nocy z 19 na 20 sierpnia w Janowicach
•
14
października
o godz.
w Bestwinie

fryzjerskich

kosmetycznych

piercing
 8.00
solarium
– Biała zatrzymaliKontakt:
mieszkańca
Kaniowa
na ul. Pszczelarskiej nieznany sprawca
tel.
501-096-071
na ul. Witosa policjanci z WRD Bielsko –
w celu doprowadzenia do zakładu karnedokonał kradzieży samochodu Fiat CiBiała zatrzymali mieszkańca Czechowic –
PODZIĘKOWANIE
go, zgodnie z nakazem Sądu Rejonowego
nquecento.
W ofercie pełen zakres
usług który w
Dziedzic,
stanie po
użyciu alkoholu
Korzystając
z okazji
chciałabym
w Pszczynie.
• 21 sierpnia w Bestwinie na ul. Krakowskiej
(0,20
mg/l.)
kierował
samochodem.
z całego
serca
podziękować
wszyst fryzjerskich
 kosmetycznych

piercing

solarium
• 19 września o godz.
6.00 w Bestwinie na
policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali
• kim
W nocy
z 14 na 15 października
w Bestwiprzyjaciołom,
znajomym,
ul. Bialskiej zderzyły się dwa pojazdy – Fiat
mieszkańca Czechowic – Dziedzic, który
kolegom
koleżankom,
którzy
PODZIĘKOWANIE
nie przy ul.i Ofiar
wojny nieznany
sprawca
z motorowerzystą. Skierowano wniosek
w stanie nietrzeźwości (0,57 mg/l.) kieroprzyczynili
się budynku
swoją
bez- skąd
Korzystając
zpoprzez
okazji chciałabym
o ukaranie sprawcy do Sądu Rejonowego
włamał
się do
w
budowie,
wał samochodem.
interesowną
pomoc dooraz
budowy
z
całegoelektronarzędzia
serca podziękować
wszystw Pszczynie.
• 24 sierpnia w Janowicach na ul. Janoskradł
przewody
mojego
lokalu.
kim
przyjaciołom,
znajomym,
wickiej nieznany sprawca włamał się do • 22 września w Janowicach na ul. Janoelektryczne
na
szkodę
mieszkańca
BestwiRedaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Z poważaniem:
kolegom
którzy
wickiej policjanci z WRD Bielsko – Biała
pomieszczenia gospodarczego, skąd
ny – straty iwkoleżankom,
toku ustalania.
Wydawca:
Centrum
Kultury
Sportu
Bestwina,mieszkańca Janowic, który
Sylwia
przyczynili się poprzez
swojąMika
bezzatrzymali
skradł rower
o wartości
500
zł., nai Rekreacji,
szkodę 43-512
Franciszek
Owczarz
ul.
KrakowskaJanowic.
123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215
89. po użyciu alkoholu (0,14 mg/l)
interesowną pomoc do budowy
w 75
stanie
mieszkanki
mojego lokalu.
rowerem.
• Komentarze
25 sierpniai uwagi
w Janowicach
na ul. Janoprosimy kierować
na adreskierował
internetowy:
redakcja@bestwina.pl.
Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Z poważaniem:
24 wrześniaul.
o godz.
23.00
wickiej
nieznany
sprawca „Prasa
włamałBeskidzka”
się do •Bielsko-Biała,
Skład
i druk:
Wydawnictwo
Dubois
4 w Bestwinie na
Wydawca:
Centrum
Kultury
Sportuprzewody
i Rekreacji, 43-512
Bestwina, mieszkaniec Bielska – Białej
Sylwia Mika
ul. Podleskiej
garażu, skąd
skradł
spawarkę,
Redakcja
zastrzega
sobie
prawo
korekty,
edycjimarki
nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
ul.
Krakowska
123,inne
tel. (032)
214
13
65, do
fax (032)
215
75 89. skrótów,
dokonał
uszkodzenia
samochodu
zasilające
oraz
rzeczy
o
wartości
5dokonywania
publikacji
w dogodnym
dlana
redakcji
czasie– istraty
kolejności
oraz
2 tys. zł.
na niepublikowania
szkodę miesz- materiałów bez podania przyczyny.
tys. zł., namateriałów
szkodę
Janowic.
Komentarze
i uwagimieszkańca
prosimy
kierować
adresMazda
internetowy:
redakcja@bestwina.pl.
kanki
Bestwiny.
• Skład
25 sierpnia
o
godz.
12.00
w
Bestwinie
i druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
informuje
na ul. Krakowskiej pojazdy
wyjeżdżające • 24 września ok. godz. 20.00 w Janowicach
Redakcja
zastrzega
sobie
prawo
do dokonywania
skrótów, korekty,
edycji
nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
na ul. Pisarzowickiej
nieznany
sprawca
z budowy zanieczyściły jezdnię,
w wyniku
23
Przedszkole
„Tęczowy
Zakątek”
w rower
Janowicach
skradł
– stratyoraz
600 niepublikowania
zł. na szkodę materiałów bez podania przyczyny.
czego wywrócił
się motorowerzysta.
Kiepublikacji
materiałów
w dogodnym
dla
redakcji
czasie
i kolejności
mieszkańca Janowic.
rownika budowy
mandatem.
w ukarano
lipcu
po raz ostatni
• 26 sierpnia w Janowicachinformuje
na ul. Janowicrganizuje bezpłatne
zajęcia
dlaAlfa
dzieci
z terenu Gminy23
Bestwina,
kiej zderzyły się dwa
samochody:
RoPrzedszkole
„Tęczowy
Zakątek” w Janowicach
meo i Fiat – sprawcę
ukarano mandatem.
które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach
• 26 sierpnia w
w Kaniowie
przy ul.ostatni
• 2 października o godz. 15.00 w Bestwinie
wnocy,
lipcu
po raz
organizowanych
Parkowej nieznani sprawcy przez
włamali sięto przedszkole.
na ul. Leszczynowej policjanci z SPPP Bielrganizuje bezpłatne
zajęcia
dla dzieci
zsko
terenu
Gminy
Bestwina,
dojeszcze
lokalu Arkadia
– zostali
spłoszeni
przez i warto
– Biała
zatrzymali
mieszkańca
Bestwiny
Pozostało
kilka
miejsc
wolnych
z tego
skorzystać,
alarm i nie dokonali kradzieży.
w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego
któregdyż
do liczne
tej pory
niewyjazdy
uczestniczyły
w
zajęciach
atrakcje,
do
zagrody
żubrów,
• 30 sierpnia w Kaniowie na ul. Krzywolaków
zgodnie z nakazem Sądu Rejonowego
organizowanych
zderzyły
się dwa samochody
–przez
Seat
Leonto przedszkole.
spektakl
teatralny
i figlosalka
pozwolą
w Pszczynie.
i Opel
Vectra, kilka
sprawcęmiejsc
ukarano mandatem. i •warto
2 października
godz. 19.00 w Bestwince
Pozostało
jeszcze
z tegoo skorzystać,
dzieciom wwolnych
ciekawy sposób
na ul. Sportowej policjanci z SPPP Bielsko
gdyż liczne atrakcje,
wyjazdy w
dolipcu.
zagrody żubrów,
spędzić wakacje
– Biała zatrzymali mieszkańca Bestwinki
spektakl
teatralny
i
figlosalka
pozwolą
w celu
doprowadzenia do Zakładu KarneDzieci skorzystają z bezpłatnych
zajęć
nasiona traw i warzyw
• 6 września o godz. 17.00 w Kaniowie na ul.
go
zgodnie
z nakazem Sądu Rejonowego
dzieciom wrytmiki
ciekawyi sposób
z
j.
angielskiego,
garncarstwa
środki owadobójcze
Dankowickiej policjanci z KP Czechowice –
w Pszczynie.
nawozy ogrodowe
spędzić
wakacje
w lipcu.
Dziedzice zatrzymali
mieszkańca
Bestwiny,
• W nocy z 5 na 6 października w Bestwinie
rozwijając swoje umiejętności.
który będąc
w stanie
nietrzeźwości
(1,24
na ul. Prusa
Dzieci
skorzystają
z bezpłatnych
zajęćnieznany sprawca włamał się
mg/l) kierował rowerem.
do budynku będącego w budowie, skąd
z j. angielskiego,
rytmiki
• 7 września
o godz. 18.00 policjanci
z KP i garncarstwa
Wszelkich
informacji
udziela
usiłował
skraść elektronarzędzia – straty
Czechowice – Dziedzice ujawnili 14 – let600
zł. na
szkodę mieszkańca Bestwiny.
koordynator
rozwijając
swoje projektu
umiejętności.
niego mieszkańca Bestwiny, który w stanie
• W nocy z 5 na 6 października w Bestwinie
Sobik na ul. Konopnickiej nieznany sprawca właupojenia alkoholowegoKonrad
leżał na chodniku.
Nieletniego
przekazano
sprawą
605
217rodzicom,
000,
33 476 mał
13się76,
Wszelkich
informacji
udziela
do budynku w budowie, skąd skradł
zajmie się Sąd Rodzinny w Pszczynie.
kosiarkę,- piłę spalinową i elektronarzędzia
konrad.sobik@gmail.com.
koordynator
projektu
• 7 września o godz. 15.00 w Kaniowie
na szkodę mieszkańca Bielska – Białej.
Konrad
Sobik
przy ul. Batalionów Chłopskich
nieznany
• W nocy z 6 na 7 października w Bestwinie
sprawca 605
skradł ze
schowka
w autobusie
217
000,
33 476 przy
13ul.76,
Krakowskiej nieznany sprawca
20
dokumenty i pieniądze – straty 1500 zł. na
włamał
się do sklepu, skąd skradł pieniądze.
konrad.sobik@gmail.com.
szkodę mieszkańca Kaniowa.
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
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•
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Ogłoszenia
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BESTWINA
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
W związku z przystąpieniem Urzędu Gmiinformuje
ny w Bestwinie do przygotowania Programu
- Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu
rowerków wodnych.

Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2015

zwracam
się do Państwa
z uprzejmą
prośbą
- 29 VI odbędzie się
Międzygminna
Rewia
Orkiestr
o
wypełnienie
ankiety
dotyczącej
sposobu
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej
ogrzewania budynku i wykorzystywanego
Gminy Bestwina z siedzibą
w Kaniowie. Impreza odźródła ciepła.
będzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

-

- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
w Kaniowie.
- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W programie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

Dane zawarte w ankiecie posłużą do

opracowania
Programu
oraz oszacowania
Od 1 czerwca 2013
r. został
w budynku
CKSiR
stopnia zainteresowania mieszkańców
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicoudziałem w nim poprzez wymianę starego
wego. Dyżur pełniony
będzie
w godzinach
źródła
ciepławlubpiątki
zastosowanie
rozwiązań
od 10.00 do 12.00.opartych na odnawialnych źródłach energii,
Telefon kontaktowy: np. montaż kolektorów słonecznych.

aspirant Tomasz ChromikAnkieta
723 642
240, się na stronie internetoznajduje
wej Urzędu Gminy:www.bestwina.pl

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

Ogłoszenia

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

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

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.
Komentarze
Komentarzei iuwagi
uwagiprosimy
prosimykierować
kierowaćna
naadres
adresinternetowy:
internetowy:redakcja@bestwina.pl.
Skład
i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
redakcja@bestwina.pl.

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

Skład i druk:
Wydawnictwo
Bielsko-Biała,
ul. Dubois
4
Redakcja
zastrzega
sobie„Prasa
prawoBeskidzka”
do dokonywania
skrótów,
korekty,
edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
Redakcjamateriałów
zastrzega wsobie
prawodla
doredakcji
dokonywania
edycji nadesłanych
a niezamówionych
materiałów, a także
publikacji
dogodnym
czasie i skrótów,
kolejnościkorekty,
oraz niepublikowania
materiałów
bez podania przyczyny.
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
informuje

23

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
23
w lipcu po raz ostatni
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reklama

Zapraszamy również na stronę internetową
www.bestwina.pl, gdzie można obejrzeć więcej
fotografii z różnych wydarzeń.

Masz dość
wielu rat?
Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placówki

reklama

CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Kolejowa 1, tel. (32) 214-94-54
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

