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Mieszkańcom Gminy Bestwina
Składamy serdeczne życzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
I wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2015

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały...

Wójt Artur Beniowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
• Została położona nakładka asfaltowa na odcinku ul. Gandora w Bestwince.

Pod koniec roku, który był czasem
bardzo bogatym w inwestycje na terenie naszej Gminy przybliżę Państwu nasze ostatnie najważniejsze
działania.
• Została zakończona większość
prac związanych z kanalizacją półWójt Gminy Bestwina
nocnej części sołectwa Bestwina,
Artur Beniowski
trwają ostatnie prace podłączeniowe.
Dokumentacja całego zadania została złożona w instytucji
finansującej. Po zakończeniu całościowym zadania odbędzie się odbiór przy udziale wykonawcy, inspektorów nadzoru i pracowników Urzędu Gminy.
• Zostały zakończone na ten rok prace przy przebudowie ul.
Krakowskiej. Drobne poprawki m in. w obrębie chodników
będą wykonane w okresie wiosennym.

• Na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła budżet na 2015
rok.
• Zarządzeniem wójta został powołany jego zastępca – dotychczasowo funkcję tę pełnił Pan Stanisław Wojtczak.
Zastępcą wójta jest Pan Marcin Kanik, mieszkaniec Bestwiny. Ma 32 lata, jest żonaty, ma jedno dziecko. Posiada
wykształcenie wyższe, uniwersyteckie. Zawodowo pracuje od 2004 roku między innymi prowadząc swoją własną
działalność gospodarczą. Jest założycielem spółek prawa
handlowego zasiadając w ich zarządach. Przed podjęciem
pracy w Urzędzie Gminy zajmował kierownicze stanowiska w firmach polskich i koncernie międzynarodowym. W
Urzędzie Gminy będzie bezpośrednio odpowiadał za prace referatu Służb Technicznych i referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragnę Państwu złożyć z serca
płynące życzenia spokoju, ciepła rodzinnego
i wszelkiej pomyślności. Nowy Rok niech
przyniesie wiele pięknych dni zarówno
dla Waszych rodzin i całej Gminy Bestwina
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Radni podsumowali kadencję – XLIII Sesja
Rady Gminy Bestwina
Upłynęły cztery lata, podczas których w ławach sali sesyjnej
zasiadali radni gminy Bestwina szóstej kadencji. W dniu 6
listopada odbyła się ostatnia już, XLIII Sesja Rady Gminy podsumowująca działalność naszych reprezentantów wybranych
w 2010 r., a także wójta Artura Beniowskiego.
Oprócz podejmowania uchwał, kluczowym momentem sesji
było złożenie sprawozdań – sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Łukasz Furczyk, następnie sprawozdanie z prac Rady Gminy w latach 2010 – 2014
odczytał przewodniczący Jerzy Zużałek i wreszcie uczynił to
w swoim imieniu wójt Artur Beniowski sprawujący urząd w latach
2012 – 2014.
W sprawozdaniach obszernie omówiono inwestycje – zarówno zrealizowane jak i zaplanowane, ale nie zapomniano
także o podziękowaniach. Wójt i radni wyrazili wdzięczność śp.
Wójtowi Stefanowi Wodniakowi, inicjatorowi wielu przedsięwzięć
kontynuowanych przez obecnego wójta i radę. Podziękowano
za współpracę pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom i pracownikom jednostek samorządowych, członkom organizacji
i stowarzyszeń, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy
życzliwie wspomagali pracę samorządu gminnego.
Na forum Rady Gminy przemówił ponadto wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach Mirosław Szemla – złożył podziękowania

wójtowi i radzie za innowacyjne pomysły i działania, a zwłaszcza
za podejmowanie uchwał proekologicznych.

VI Kadencja Rady Gminy w pigułce
Oto garść najciekawszych informacji zawartych w sprawozdaniu Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Zużałka:
• W trakcie kadencji odbyły się 43 sesje i podjęte zostały 333

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy

•
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uchwały.
• Radni zasiadali w 4 komisjach stałych i w 3 komisjach doraźnych. Komisje stałe Rady Gminy pracowały zgodnie z przyjętymi własnymi planami pracy a także odbyły się 32 wspólne
posiedzenia komisji.
• Radni: Wioleta Gandor (Kałuska), Grzegorz Gawęda, Stanisław Nycz oraz Jerzy Stanclik pełnili funkcję członków Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
• Stuprocentową obecność na sesjach zanotowało 8 radnych.
Większość nieobecności spowodowana była chorobami
lub wyjazdami poza miejsce zamieszkania, czy też pracą
zawodową.
• W dniu 22 II 2012 podjęto uchwałę przy odczytywaniu której
łamał się głos, a oczy zasłaniały łzy. Nosi ona Nr XV/119/2012,
a dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta Stefana
Wodniaka. Gospodarza gminy pożegnano w sobotę 25 lutego
2012 r., odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku na
cmentarzu parafialnym w Bestwinie.
• Dzięki wysiłkom naszych wójtów, śp. Stefana Wodniaka

oraz Artura Beniowskiego i ich współpracowników udało się
rozwiązać poprzez realizację znaczących inwestycji wiele
problemów nurtujących i dokuczających mieszkańcom naszej
gminy. Inwestycje były na bieżąco prezentowane w „Magazynie Gminnym” oraz na stronie internetowej.
• Rada Gminy patronowała wielu konkursom i zawodom
sportowym, zapraszano na sesje sportowców, animatorów
kultury i inne osoby, które swoimi osiągnięciami rozsławiały
naszą gminę.
• Kilkoro Radnych dzieliło się swoją dietą z innymi, fundując,
co miesiąc obiady dzieciom z rodzin, których nie stać było
na opłacanie dziecku gorącego posiłku. Radni pomogli także
sfinansować Olimpiadę Przedszkolaków.
• Samorządowcy z gminy Bestwina wzięli z sukcesami udział
w różnorakich zawodach sportowych – turniejach piłki nożnej,
siatkówki, siatkówki plażowej.
Sławomir Lewczak

Tak wybierali mieszkańcy
Wyniki wyborów samorządowych
w roku 2014
16 listopada przy urnach wyborczych wybieraliśmy na lata
2014 – 2018 naszych przedstawicieli w organach samorządu
terytorialnego: wójta gminy, radnych gminnych, radnych powiatu i radnych sejmiku wojewódzkiego. Wybory odbywały się
według zasad ustalonych w Kodeksie Wyborczym, a co za tym
idzie, zmienił się nieco sposób ich przeprowadzania. Radnych
Rady Gminy Bestwina mieszkańcy wybierali w 15 okręgach
jednomandatowych.
W wyborach Wójta Gminy Bestwina kandydowała tylko jedna
osoba – obecny wójt Artur Beniowski zgłoszony przez KW
„Wspólnota i Postęp”. Wyborcy oddając 3289 głosów na „Tak”
z ogólnej liczby 3914 opowiedzieli się w 84% za pozostawieniem
Artura Beniowskiego na stanowisku wójta.
Bardzo ciekawie prezentują się wyniki wyborów do Rady Gminy Bestwina. Swoich kandydatów wystawiły trzy komitety: KWW
„Wspólnota i Postęp”. KWW „Porozumienie Na Rzecz Rozwoju
Gminy” i KW „Prawo i Sprawiedliwość”. Jak się okazało, w każdym z okręgów zwyciężył kandydat „Wspólnoty i Postępu”, tak
więc Rada Gminy przez najbliższe cztery lata będzie składała się
w całości z radnych z tego jednego komitetu. Oto radni wybrani
w poszczególnych okręgach.

Kandydaci, którzy znaleźli się w Radzie Powiatu Bielskiego to:
Gawęda Grzegorz Ryszard - Komitet Wyborczy PSL (518
głosów); Kubik Jerzy - KWW - Bezpartyjni - Rodzina Prawo
Wspólnota (741); Stanclik Jan - KW Prawo i Sprawiedliwość
(661); Stolarczyk Bogusław Kazimierz - KW Platforma Obywatelska RP (667); Nikiel Dorota Beata - KWW - Bezpartyjni
- Rodzina Prawo Wspólnota (532)
Wytłuszczeni zostali wybrani kandydaci z gminy Bestwina.
W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego gmina Bestwina znajdowała się w okręgu wyborczym nr 1. W jego skład
weszło miasto na prawach powiatu Bielsko – Biała oraz powiaty:
bielski, cieszyński i żywiecki. Z okręgu do Sejmiku dostało się
7 kandydatów, są to:

1 – Maroszek Maria (221 głosów) 2 – Pacholska Barbara
Anna (203) 3 – Stanclik Jerzy Stanisław (134) 4 – Solich
Mariusz Józef (150) 5 – Wodniak – Foksińska Magdalena
Agata (128) 6 – Pasierbek Marcin (143) 7 – Wróbel Krzysztof
Józef (196) 8 – Greń Łukasz Piotr (152) 9 – Nycz Stanisław
(115) 10 – Borutka Jerzy Tadeusz (122) 11 – Szymański Marek Tomasz (82) 12 – Kołodziejczyk Grzegorz Henryk (146)
13 – Pacyga Roman Józef (155) 14 – Owczarz Grzegorz
Włodzimierz (244) 15 – Furczyk Łukasz Piotr (176)

Szemla Mirosław Stanislaw – KW PSL (9818 głosów); Kamiński Andrzej – KW Prawo i Sprawiedliwość (22919); Kawulok
Jan – KW Prawo i Sprawiedliwość (8808); Matuszny Kazimierz
Władysław – KW Prawo i Sprawiedliwość (8009); Cieślar Sylwia
– KW Platforma Obywatelska RP (14813); Kolon Maciej Paweł
– KW Platforma Obywatelska RP (12352); Idzik Magdalena
Sylwia – KW Platforma Obywatelska RP (7756).

•

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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Radnych Rady Powiatu Bielskiego mieszkańcy gminy Bestwina wybierali w okręgu nr 3, wspólnie z gminą Wilamowice. Do
obsadzenia z tego okręgu było 5 mandatów na ogólną liczbę
27. Kandydatów w okręgu wystawiły komitety: KW PSL, KW
PiS, KW PO RP, KKW SLD Lewica Razem, KW Stowarzyszenie
Nowa Inicjatywa, KWW Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota.

3

Aktualności

Pierwsza i druga sesja nowej Rady Gminy

Początek urzędowania wójta i Rady Gminy posiada za każdym
razem podniosłą i uroczystą oprawę. Pierwszego grudnia do
sali sesyjnej przybyło więc wielu gości, w tym księża proboszczowie naszych parafii, honorowy obywatel gminy Bestwina dr
Franciszek Maga, dyrektorzy szkół, kierownicy i pracownicy
jednostek organizacyjnych, nowo wybrani radni powiatu bielskiego, sołtysi i inni.
Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Jerzy Stanclik. Po
przywitaniu nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i wójta gminy Bestwina – dokonał tego zastępca gminnego
komisarza wyborczego Mateusz Kuboszek. Zgodnie z ustawą,
wójt Artur Beniowski i radni złożyli również ślubowanie.
W celu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy została powołana komisja skrutacyjna – wybory
w jednym i w drugim przypadku odbywały się w głosowaniu
tajnym. Decyzją radnych na stanowisko przewodniczącego
został wybrany Jerzy Stanclik, zaś na wiceprzewodniczącego
Stanisław Nycz.
Radni Rady Gminy poza
udziałem w sesjach pracują
także w komisjach stałych. Rada
obligatoryjnie powołuje Komisję Rewizyjną, a według
potrzeby także inne komisje. W gminie Bestwina
wzorem lat ubiegłych powołano cztery komisje. Na
sesji w dniu 1 XII ukonstytuował się ich skład, wybrano
ponadto przewodniczących
komisji.

Nowo wybrani radni

na ręce Danuty Kubik, przewodniczącej komitetu wyborczego
„Wspólnota i Postęp” z ramienia którego zostali wybrani wójt
i radni. Wójt przedstawił również nowego zastępcę – jest nim
Marcin Kanik. Sekretarzem gminy pozostaje Stanisław Wojtczak a skarbnikiem – Anita Kubik.

Druga sesja odbyła się niedługo później – 12 grudnia.
Najważniejszym punktem obrad stało się głosowanie nad
uchwałą w sprawie
budżetu gminy wraz
z towarzyszącą jej
uchwałą w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała budżetowa
jest efektem wielogodzinnej pracy Radnych w komisjach,
zwłaszcza dyskusji
na wspólnym posieZastępca wójta Marcin Kanik
Komisja Budżetu i Fidzeniu komisji stanansów: Przewodniczący
łych Rady Gminy
– Maria Maroszek, członkowie – Stanisław Nycz, BarBestwina. Wójt Artur
bara Pacholska, Marek Szymański, Marcin Pasierbek,
Beniowski poinforWójt Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy
Magdalena Wodniak – Foksińska.
Jerzy Stanclik
mował, że planowane dochody będą
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska: Przewodniczący – Grzegorz Owczarz, człon- kształtować się w kwocie 33 856 463 zł. 24 gr, zaś wydatki
kowie – Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Łukasz Greń, Grze- 28 551 294 zł. 29 gr. Radni w głosowaniu poparli zaproponogorz Kołodziejczyk, Roman Pacyga, Mariusz Solich, Jerzy wany projekt. Oczywiście w miarę potrzeb, na kolejnych sesjach
podejmowane będą uchwały zmieniające uchwałę budżetową.
Stanclik, Marek Szymański, Krzysztof Wróbel.
Jak widać z przedstawionych kwot, budżet posiada nadwyżkę
– będzie ona wykorzystana na pokrycie zobowiązań finansowych
zaciągniętych na inwestycje. W głównej mierze pożyczki z Banku
Gospodarstwa Krajowego na wykonanie kanalizacji północnej
części Bestwiny, ale także po z innych źródeł, choćby pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W roku 2015, pomimo oszczędności, zastoju inwestycyjnego nie będzie. Na zadania przeznaczono ok, 2,5 – 2,7 mln.
zł. Pieniądze te pozwolą realizować wnioski zgłaszane przez
radnych, członków rad sołeckich a także mieszkańców na zebraniach wiejskich. Gmina Bestwina przygotowuje się ponadto

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego: Przewodniczący – Magdalena Wodniak – Foksińska, członkowie – Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz,
Marcin Pasierbek, Mariusz Solich, Jerzy Stanclik, Krzysztof
Wróbel.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Łukasz Furczyk,
członkowie – Jerzy Borutka, Łukasz Greń, Grzegorz Kołodziejczyk, Maria Maroszek, Barbara Pacholska, Roman
Pacyga.
Podczas sesji padło wiele ciepłych słów życzeń i podziękowań.
Szczególne wyrazy wdzięczności wójt Artur Beniowski złożył

•
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Zaprzysiężenie wójta i radnych – wybór prezydium Rady
– ukonstytuowanie komisji stałych –
uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2015
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uchwała dotyczyła określenia na 2015 rok stawek podatku od
środków transportowych.
Pełen zapis obrad dostępny będzie w biurze Rady Gminy
oraz na stronie internetowej www.bestwina.pl
Sławomir Lewczak

do następnego naboru na dotacje ze środków Unii Europejskiej.
Co prawda dyskusja nad budżetem zdominowała sesję, ale
radni podjęli także szereg innych uchwał, m.in. określili wysokość
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 roku, podobna

I żyli długo i szczęśliwie

Wspomnienia, wzruszenia, duma z odchowanych dzieci i wiele
życzeń na dalsze lata – niczego z tych elementów nie brakowało
13 grudnia na dorocznej uroczystości Złotych i Diamentowych
Godów w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Pary jubilatów
z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa spotkały się z wójtem
Arturem Beniowskim, przewodniczącym Rady Gminy Bestwina
Jerzym Stanclikiem, skarbnik gminy Anitą
Kubik, księżmi proboszczami: Cezarym
Dulką, Józefem Baranem, Józefem
Walusiakiem i Januszem Tomaszkiem,
a także Urszula Smalcerz i Brygida
Jankowska z Urzędu Stanu Cywilnego.
Wójt w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 26
parom, które zawarły związek małżeński
w roku 1964. Diamentowych Godów
czyli 60 – lecia pożycia doczekało 7 par
z rocznika 1954.
Oto lista tegorocznych jubilatów
60 lat małżeństwa – Diamentowe Gody:
Dekoracja jubilatów
Z Bestwiny: Tadeusz i Maria Duraj, Emil

96 urodziny Rzeczypospolitej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w gminie Bestwina
Sto lat temu zabrzmiały pierwsze salwy pierwszej wojny
światowej – konfliktu kończącego definitywnie erę dziewiętnastowiecznego „starego porządku” na kontynencie europejskim.
Po wojnie na gruzach imperiów narodziły się nowe państwa,
a jeszcze inne odrodziły się po okresie niewoli – tak właśnie było
z Polską. Dzień 11 listopada, który dla innych państw oznacza
dzień rozejmu, dla Polaków jest Narodowym Świętem Niepodległości. Wspominamy podczas tego święta tych, którzy o wolną
Ojczyznę i jej granice walczyli z bronią w ręku w powstaniach
i wojnach, na mównicach, na salonach dyplomatycznych i na
różne inne sposoby. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Jan Paderewski to tylko niektórzy z ojców naszej niepodległości
– oni pomogli ją wywalczyć, ale za losy ojczyzny odpowiedzialne
jest każde kolejne pokolenie. Suwerenność to nie jest termin

Złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy
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i Irena Nycz
Z Bestwinki: Adolf i Zofia Szczepaniak
Z Janowic: Emil i Augustyna Słowik, Stanisław i Weronika
Ochman
Z Kaniowa: Józef i Eleonora Góra, Władysław i Franciszka
Konarski
50 lat małżeństwa – Złote Gody:
Z Bestwiny: Zygmunt i Janina Ciesielski, Czesław i Eugenia
Czana, Wincenty i Krystyna Gajda, Erwin i Helena Gizicki,
Józef i Zofia Kucharski, Bronisław i Wiktoria Rosner, Józef i Janina Stanclik, Władysław i Kazimiera Stanclik, Jan
i Zofia Tyrcha
Z Bestwinki: Eligiusz i Emilia Cofała, Tadeusz i Stanisława
Kędzior, Zygmunt i Maria Stanclik
Z Janowic: Józef i Józefa Grygiel,
Bronisław i Zofia Jonkisz, Aleksander
i Stanisława Kubik
Z Kaniowa: Stanisław i Władysława
Hamerlak, Jan i Renata Janeczko,
Józef i Halina Kastelik, Kazimierz
i Maria Korczyk, Jerzy i Wiesława
Kosmaty, Jan i Anna Mikoda, Antoni
i Anastazja Olek, Ryszard i Anna
Stolarski, Jan i Aniela Szwed, Jan
i Zofia Wilczek, Władysław i Genowefa Wróbel.
Uroczystość uświetnił swoim koncertem Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Bestwina”
Sławomir Lewczak

Tytułowym tekstem zazwyczaj kończą się piękne bajki. Ale
żadna z tych historii nie wyjaśnia, co właściwie oznacza to długie
i szczęśliwe życie. Nikt jeszcze nie napisał baśni o zwyczajnym
losie małżonków, a szkoda, gdyż dla dwojga kochających się
ludzi każdy nowy dzień przeżyty wspólnie jest wart więcej niż
spektakularne, niemalże filmowe opowieści.
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Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina

tylko historyczny. Najnowsze wydarzenia na Ukrainie pokazują, iż granice państw są nie są niezmienne – naród powinien
poczuwać się do ich utrzymania i obrony.

została odprawiona Msza św. za Ojczyznę, a następnie pochód
przemaszerował pod pomnik obok Urzędu Gminy. W uroczystym
przemarszu udział wzięły władze samorządowe: wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski i jego zastępca Stanisław Wojtczak,
skarbnik Anita Kubik, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, radni gminni i powiatowi, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych. Nie zabrakło pocztów sztandarowych strażaków, górników, pszczelarzy, myśliwych, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Bestwina”, placówek oświatowych. Ponadto przybyli księża
proboszczowie naszych parafii, honorowy obywatel gminy
dr Franciszek Maga, reprezentanci poszczególnych sołectw,
przedstawiciele kół i stowarzyszeń i mieszkańcy gminy. Delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty, a honorową wartę wystawili
harcerze ze szczepu „Bratnie Żywioły”. Hymn narodowy i pieśni
patriotyczne odegrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą
w Kaniowie.

Szkolne poczty sztandarowe

Za wolność i niepodległość dziękowano 11 listopada także
w gminie Bestwina. W kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie

Sławomir Lewczak

Kiedy inni śpią i wypoczywają – oni wyjeżdżają do akcji lub uczestniczą w szkoleniach. Strażacy – ochotnicy należą do mieszkańców
najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną i choć
piszemy o nich często, warto dokonać także całorocznego podsumowania pracy naszych druhów. Dzięki informacjom uzyskanym
od komendanta gminnego Grzegorza Owczarza przekonujemy się,
że straż nie zmarnowała ostatnich 12 miesięcy, a wręcz przeciwnie
– dynamicznie się rozwija.
W całej gminie Bestwina ze
strażą pożarną związanych jest ok.
500 osób – jako członkowie czynni, wspierający bądź wchodzący
w skład Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Spośród nich, w akcjach bojowych może brać udział
ok. 150 strażaków. W roku 2014 do
końca listopada wozy strażackie
wyruszyły do 107 zdarzeń – 8 pożarów i 98 zagrożeń miejscowych.
Jeden alarm okazał się fałszywy.
Jak widzimy, w porównaniu z rokiem 2013 zdarzeń, zwłaszcza
pożarów, zaistniało dużo mniej, co Gminne ćwiczenia OSP w Kaniowie
nie znaczy że było łatwo. Dwa razy
przez gminę przeszły duże ulewy i nawałnice, mowa tutaj o przełomie lipca i sierpnia oraz sierpnia i września. Powódź za każdym
razem oznacza dla druhów wiele ciężkiej pracy i nieprzespane
noce spędzone na ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i dobytku.
Największe akcje typowo gaśnicze to walka z pożarem przedsiębiorstwa „Nicromet” w Bestwince (30 VIII), jak również gaszenie
budynków mieszkalnych w Bestwinie – ul. Sokołów i ul. Krakowska.
Rzeczą godna wzmianki jest fakt braku pożaru traw, z czym w latach
ubiegłych bywały duże problemy.
Szkolenie podstawowe, czyli dające prawo udziału w akcji gaśniczej ukończyło w 2014 r. 22 strażaków. 1 osoba odbyła kurs

•
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naczelników, 3 – operatorów sprzętu, a uprawnienia do przyjmowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nabyło 27
druhów. Tyle samo ukończyło kwalifikowany kurs pierwszej pomocy.
Trzy osoby uczestniczyły w kursie wychowawców dzieci i młodzieży
na koloniach i obozach.
Największe ćwiczenia na terenie gminy miały miejsce w dniu 10
czerwca na terenie starej oczyszczalni przy ul. Mirowskiej w Kaniowie oraz pobliskich stawów. Poszczególne jednostki przeprowadzały swoje ćwiczenia także
na mniejszą skalę. Za akcję ćwiczebną można uznać również
pokaz ratownictwa technicznego zaprezentowany podczas
gminnych dożynek w Bestwinie.
W dniu Święta Gminy Bestwina
odbył się interesujący Powiatowy Pokaz Sikawek Ręcznych
i Konnych z wykorzystaniem
dawnego sprzętu gaśniczego.
Strażacy z gminy Bestwina
z sukcesami brali udział w zawodach. Drużyna OSP Bestwina
zajęła I miejsce w V Manewrach
Maltańsko – Strażackich w Kętach (19 – 21 IX). Z kolei drużyna złożona ze strażaków z Kaniowa
i Bestwiny stanęła na drugim stopniu podium Otwartych Mistrzostw
Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników (Bystra, 9 – 11 X). Sekcja Ratownictwa Wodnego z Kaniowa
wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym.
Sukcesem równie ważnym, choć nieco innego rodzaju, okazały
się wysokie miejsca gminnych jednostek w plebiscycie na najlepszą
jednostkę OSP w powiecie bielskim. W głosowaniu internautów
zwyciężyła OSP Bestwina, zaś Kaniów uplasował się na miejscu
trzecim, Bestwinka i Janowice także znalazły się wysoko. Nagrodą

Aktualności
modernizacji poddano Dom Strażaka w Janowicach i (częściowo)
w Bestwinie. Zwłaszcza w Janowicach wiele prac wykonali samodzielnie i nieodpłatnie druhowie. Z zakupów sprzętowych do Kaniowa pozyskano – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - łódź
pontonową, natomiast do Bestwiny dozowarkę materiałów sypkich,
przydatną szczególnie przy napełnianiu worków z piaskiem. Pozyskano również piły, pompy, agregaty prądotwórcze. Aż 200 000
zł. na inwestycje pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania.
Wydatnie pomógł również Urząd Gminy w Bestwinie.
W roku 2014 strażacy odbyli w swoich jednostkach walne zebrania sprawozdawcze. W Janowicach uroczyste spotkanie miała
Komisja Historyczna Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bielsku
– Białej. W Bestwince druhowie spotkali się na akademii gminnej
z okazji Dnia Strażaka. W ciągu roku przyznano wiele odznaczeń,
z których najważniejsze, Medal honorowy im. Bolesława Chomicza
– otrzymał dh Jan Janeczko z OSP Kaniów.
Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gminy Bestwina
nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący za akcję.

dla strażaków z Bestwiny był obszerny reportaż zamieszczony
w „Dzienniku Zachodnim”.
Chlubę gminie Bestwina przyniósł Kacper Głąb, członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kaniowa. Kacper zajął piąte
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej, pomyślnie przechodząc wcześniejsze etapy i osiągając wysoki wynik na
szczeblu centralnym.
Jednostki z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa zorganizowały sporo zawodów i turniejów. W Bestwinie odbyły się w dniu
28 czerwca Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których
zwyciężyła ekipa OSP Bestwinka. Strażacy rozegrali dwa turnieje
piłki nożnej – jeden na hali sportowej w Kaniowie, a drugi na obiektach KS Bestwinka. Na sali OSP Kaniów rozgrywany był strażacki
turniej tenisa stołowego.
Jak zawsze można było liczyć na strażaków podczas gminnych
imprez i uroczystości. Podczas świąt narodowych wystawiali poczty
sztandarowe, przygotowywali Dzień Dziecka, Dni Radości, festyny
strażackie. Wielu druhów należy do Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi, dzieląc się cząstką siebie z potrzebującymi.
Praktycznie co roku jednostki wzbogacają się w nowy sprzęt,
bądź dokonywane są prace modernizacyjne. Tym razem termo-

Sławomir Lewczak

Wolontariusze pomagający w przeprowadzeniu
zbiórki

W dniach 5 - 6 grudnia 2014 r. w supermarketach „Delikatesy Centrum” w  Bestwinie, Supermarket „MAX „w Kaniowie i Supermarket „EURO” w Bestwince
odbywała się coroczna Gminna Świąteczna Zbiórka Żywności. W tę szlachetną
inicjatywę licznie włączyli się mieszkańcy naszych sołectw, ofiarowując łącznie
835 kg artykułów żywnościowych: cukru, produktów mącznych, oleju, konserw,
słodyczy, itp. Zebrane produkty trafią do świątecznych paczek, które zostaną
przekazane osobom potrzebującym z terenu naszej gminy, zwłaszcza osobom
starszym i samotnym.
W akcję zaangażowali się wolontariusze z różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, w szczególności radni gminy Bestwina, członkowie Rady Sołeckiej,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”,
Ochotnicza Straż Pożarna oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik GOPS składa serdecznie podziękowania wszystkim ofiarodawcom za hojność,
a wolontariuszom za poświęcony czas.
Kierownik GOPS Beata Szypka

Szansa na dobry start w życie
Bestwińskie Targi Pracy 2014

Pracę można definiować na wiele sposobów – jest jednym z praw
człowieka, ale również towarem. Co prawda specyficznym, lecz
także rządzi się prawami popytu i podaży. W czasach kryzysu
ekonomicznego zapotrzebowanie na pracę nie maleje, szczególnie
wśród młodych, stojących przed wyborem zawodu. Absolwenci
szkół, wchodzący dopiero na rynek pracy spotykają się z o wiele
większym wyzwaniem niż osoby już doświadczone. Kolejną grupą
wymagającą pomocy są osoby w wieku 50+. W powiecie bielskim
być może bezrobocie nie jest tak wysokie jak w innych regionach
kraju, ale nadal stanowi spory problem – aby z nim walczyć, organizowane są różnego rodzaju targi pracy. Nasze bestwińskie targi
odbyły się w tym roku w dniu 28 października w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.
Zgromadzonych gości w imieniu organizatorów – Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Urzędu Gminy w Bestwinie

Otwarcie Targów Pracy

•

przywitał inicjator targów Andrzej Wojtyła. Ponadto zabrali głos
parlamentarzyści: Mirosława Nykiel i Stanisław Szwed, po nich zaś
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pracy, mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Dla uczniów zorganizowane zostały zajęcia przygotowujące do aktywnego szukania
pracy, prowadzone przez Wiesława Klisia. Można było skorzystać
z konsultacji z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy czy też
indywidualnych porad doradcy zawodowego.
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania dla Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz dla pani Agnieszki
Rusin i Moniki Dziedzic z CEiPM OHP, jak również dla wszystkich
obecnych na targach samorządowców, posłów, radnych gminy
Bestwina i powiatu bielskiego, wystawców i odwiedzających.
Sławomir Lewczak

dyrektor CEiPM OHP Bogusław Kanik i dyrektor filii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach Katarzyna Juraszek. Otwarcia dokonał
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, życząc młodzieży przemyślanego wyboru zawodu, a wszystkim gościom targów – znalezienia
wymarzonej pracy.
Duża liczba stoisk zlokalizowanych w sali widowiskowej pozwala żywić nadzieję, że być może chociaż niektórzy mieszkańcy
odwiedzający targi znajdą zatrudnienie na stałe, bądź chociaż na
jakiś czas. Wśród oferentów znalazł się Wojewódzki Urząd Pracy,
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Bielsku – Białej, agencje pracy tymczasowej, lokalne zakłady

ściciele nie informują spółek o nowych nabywcach. Często nabywcami
działek są osoby, które nie chcą być członkami spółek i płacić składek
członkowskich. Właśnie kwestia następstwa prawnego członka spółki
budzi kontrowersje i często jest tematem skarg mieszkańców.
Kwestie te reguluje zapis art.165 ust.7 ustawy - prawo wodne, który
mówi , że następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego
prawa i obowiązki. Członkostwo w spółce w tym przypadku nabywa
się więc automatycznie i spółka ma prawo obciążać taką osobę
składką członkowską.
Większość spółek melioracyjnych z terenu naszego powiatu jest
zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Bielsku –
Białej, a 1 spółka z terenu gminy Wilamowice - w Rejonowym Związku
Spółek Wodnych w Oświęcimiu. Związki te prowadzą całość spraw
związanych z obsługą finansową i administracyjną spółek. Jak wynika
z dotychczasowych kontroli tych jednostek – w zakresie obsługi spółek
wodnych , funkcje te sprawują dobrze.
Nadzór i kontrolę nad działalnością wszystkich spółek wodnych(czyli
wodociągowych i melioracyjnych)sprawuje Starosta na mocy art. 178
ustawy - prawo wodne .
Obecne rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania spółek
wodnych nie są dostosowane do istniejącej rzeczywistości.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy – prawo wodne, m.in. w zakresie funkcjonowania spółek wodnych. W tym miejscu chciałbym
podkreślić znaczącą rolę i aktywność Pana Ryszarda Wójcika – Przewodniczącego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku – Białej w pracach nad nowelizacją ustawy. Ostatnia jego propozycja zmian
została przyjęta do wykorzystania przez Kancelarię Prezydenta RP.
Miejmy nadzieję, że uwagi te znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej
wersji zmiany ustawy.
Miejmy również nadzieję, że ostateczna wersja będzie pomocna
spółkom i mieszkańcom w realizacji zadań.
Działalność spółek wodnych to sprawa ważna dla wielu mieszkańców, nie tylko rolników - którzy być może wielokrotnie nie zdają sobie
sprawy jak ważną funkcje dla ich środowisk wypełniają te organizacje.
Spółki wodne tworzą właściciele zmeliorowanych gruntów – czyli
to nikt inny - tylko właśnie my mieszkańcy. Dbajmy więc o to nasze wspólne dobro - na przykład poprzez aktywne włączenie się
w działalność spółek wodnych.

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 drugą część artykułu.
Zgodnie z art. 77 ustawy - prawo wodne, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli
te urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.
W przypadku rozwiązania spółki, każdy właściciel nieruchomości
musi dbać o drożność urządzeń, a zaniedbanie nawet jednej osoby
grozi zalaniem sąsiednich gruntów. Zaniechanie tego obowiązku może
wynikać z różnych przyczyn zależnych i niezależnych od właścicieli
gruntów. Wiele osób nabywa grunt w różnym celu i przez wiele lat nie
są zainteresowane jego użytkowaniem i prowadzeniem racjonalnej
gospodarki wodnej. Osoby te często mieszkają w znacznym oddaleniu - nawet za granicą i nie ma z nimi praktycznie rzecz biorąc
kontaktu, a tym samy egzekwowania obowiązków właściciela gruntu
, w tym udrażniania urządzeń melioracyjnych. W przypadku awarii
urządzenia istnieje konieczność podjęcia natychmiastowych działań,
w celu uniknięcia zniszczeń o znacznym rozmiarze.
Do problemów, z którymi spółki borykają się najczęściej, należą
również:
- Włączanie ścieków do sieci drenarskiej. Jest to problem występujący od wielu lat, praktycznie rzecz biorąc na terenie każdej gminy.
- Brak partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracyjnych
jednostek korzystających z urządzeń spółki. Zarówno osoby fizyczne,
jak również podmioty prawne włączają wody do urządzeń spółki, nie
będąc jej członkiem i nie ponosząc żadnych kosztów związanych
z eksploatacją tych urządzeń.
- Urbanizacja terenów zmeliorowanych, co prowadzi często do
wyłączania terenów z działalności spółek.
- Uszkodzenia ciągów drenarskich w trakcie realizacji inwestycji.
Starostwo podjęło działania w celu zapobiegania skutkom takich
sytuacji , zobowiązując inwestorów do dokonywania uzgodnień
ze spółkami wodnymi i w każdej decyzji o pozwoleniu na budowę
umieszczany jest zapis zobowiązujący do prowadzenia inwestycji
z zachowaniem wszystkich warunków podanych w uzgodnieniach
jednostek opiniujących .
Problemem jest również sprawa aktualizacji wykazów członków,
gdyż wiele gospodarstw się dzieli na działki budowlane, przechodzą
w drodze dziedziczenia na spadkobierców, bądź są sprzedawane i wła-

Wicestarosta Bielski
Grzegorz Szetyński

•
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Aktualności

Podziękowanie
Komitet Wyborczy Wspólnota i Postęp składa podziękowanie wszystkim mieszkańcom
Gminy Bestwina, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób, które oddały głos na kandydatów
z naszego komitetu.
Uzyskany wynik w wyborach do Rady Gminy oraz na wójta Gminy Bestwina jest wyrazem zaufania
ale tym bardziej będzie nas wszystkich motywował do pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.

		
		
		
		
		

Pełnomocnik KWW Wspólnota i Postęp – Danuta Kubik
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina – Jerzy Stanclik
Wójt Gminy Bestwina – Artur Beniowski
Bielsko-Biała, 24 XI 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bestwina

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa za udział w wyborach
samorządowych i udzielenie poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy startowali z list PiS za ich zaangażowanie, osiągnięte wyniki,
a wybranym radnym gratuluję i życzę dobrej pracy na rzecz mieszkańców naszych małych Ojczyzn.
			
		

Stanisław Szwed						
Jan Stanclik
Prezes PiS, okręg 27				
Radny Powiatu Bielskiego

KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Bestwina za udział w wyborach samorządowych i oddane głosy na zgłoszonych
przez Komitet kandydatów na radnych. Niestety, tym razem nasz program i nasi kandydaci nie
uzyskali Państwa akceptacji, co przyjmujemy z wielką pokorą. Gratulujemy wybranym radnym
i życzymy realizacji wszystkich zamierzeń oraz dalszego rozwoju naszej gminy.

Kandydaci z listy PSL – Grzegorz Gawęda, Bożena Jaromin, Marek Pękala, Krystyna Norymberczyk

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję mieszkańcom gminy Bestwina za poparcie mojej kandydatury do Rady Powiatu Bielskiego. Cieszę się, że moja działalność w Radzie została zauważona, doceniona i będę mógł
sprawować swój mandat przez kolejne cztery lata. Będę zabiegał o dynamiczny rozwój naszej gminy na
polu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i wszędzie tam, gdzie nadarzy się taka możliwość. Życzę
wszystkim wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku 2015.
Radny Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk
Platforma Obywatelska RP
Jako Radny mijającej kadencji (2010 - 2014) pragnę złożyć podziękowania Radzie Gminy Bestwina
na czele z Przewodniczącym Jerzym Zużałkiem
oraz Wójtowi Gminy Bestwina Arturowi Beniowskiemu za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Pozostaję w przeświadczeniu, że była to dobra i owocna kadencja.
Nowym władzom życzę powodzenia w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego.
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Anatol Faruga
Radny Gminy Bestwina

•

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za liczny udział w wyborach samorządowych.
W imieniu wszystkich kandydatów PSL pragniemy gorąco i serdecznie podziękować za poparcie, jakie
uzyskaliśmy z Państwa strony. Wyrażamy wdzięczność za każdy oddany głos na naszego kandydata do
Sejmiku Województwa, Rady Powiatu. Uczynimy wszystko, by spełnić oczekiwania Państwa związane
z rozwojem naszej małej ojczyzny. Dziękujemy również naszym Koleżankom i Kolegom, których uzyskane od Państwa głosy przyczyniły się do otrzymania przez nich mandatów. Tak duża liczba kandydatów świadczy
o tym, że dobro naszych gmin i dobro ich mieszkańców jest dla nas ważne. Gratulujemy osobom, które w tych wyborach
uzyskały mandat. Życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Bestwina i Wilamowice, Powiatu Bielskiego
i Województwa Śląskiego.
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Gdzie krąży orzeł wśród obłoków...
XV Przegląd Pieśni Patriotycznej

Jest was z każdym rokiem coraz więcej – tak do uczestników
Przeglądu Pieśni Patriotycznej zwrócili się organizatorzy imprezy.
Zainteresowanie najnowszą, jubileuszową edycją faktycznie było
spore, sala OSP Kaniów wypełniła się w dniu 22 listopada w całości
– zarówno wykonawcami jak i publicznością. Pieśni i piosenki poświęcone naszej Ojczyźnie nie odchodzą więc do lamusa – tradycja żyje
i ma się w bardzo dobrej kondycji, przynajmniej w gminie Bestwina.
Na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bestwinie
odpowiedziały zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, chóry,
duety i soliści z wszystkich gminnych placówek oświatowych oraz
spoza nich. Wykonawcy oceniani byli przez Jury, w którego skład
weszli: ks. Cezary Dulka, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP
w Bestwinie, instruktorzy nauki gry na instrumentach Patrycja Broda
i Kamil Strojek, oraz kierownik muzyczny Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca „Bestwina” Mariusz Mika”.
Od prostych piosenek typu „Krakowiaczek jeden” czy „Płynie Wisła
płynie” do poważnych refleksji o Powstaniu Warszawskim czy Żołnierzach Wyklętych – tak można podsumować prezentowany repertuar.
Wójt Artur Beniowski w krótkiej refleksji powiedział, że cieszy się, iż
wokaliści zauważają fakt prześladowania i mordowania Polaków nie
tylko w czasie wojny, ale również po niej. Oprócz wójta na widowni
zasiedli m.in. prezes POAK Franciszek Owczarz, proboszcz parafii
Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie ks. Janusz Tomaszek, radni
gminy Bestwina i powiatu bielskiego. Rolę konferansjerki przeglądu
pełniła p. Magdalena Wodniak – Foksińska.
Oto oficjalne wyniki Przeglądu:

Kategoria klasy I – III szkoła podstawowa - zespół powyżej 6 osób,
chór:
I – „Tworek” – Janowice
II – „Małe Nutki” – Bestwina
III – „Rozśpiewane pierwszaki” – Bestwina
Kategoria klasy IV – VI szkoła podstawowa – solo, duet, zespół
do 6 osób:
I – Patryk Głąbek – Bestwinka
II – Julia Pawłowska - Bestwinka
Kategoria klasy IV – VI szkoła podstawowa - zespół powyżej 6
osób, chór:
I – „Cantata” – Bestwina
II – „Divertimento” – Kaniów
III – „Po-tworek” - Janowice
IV – „Złote Nutki” – Bestwinka
Kategoria gimnazjum – solo, duet, zespół do 6 osób:
I – Adriana Kozłowska – Bestwina
Kategoria gimnazjum – chór:
I - „Andante” – Bestwina
Kategoria młodzież innych placówek:
I – Natalia Wróbel, Dagmara Świerkot – POPP Art Czechowice –
Dziedzice

Organizatorzy serdecznie dziękują wykonawcom, opiekunom
muzycznym, jurorom, zarządowi OSP w Kaniowie, wspaniałej
publiczności i wszystkim, dzięki którym Przegląd mógł się odbyć
w nowej, atrakcyjnej formule.
Sławomir Lewczak
Chór „Andante” - zdobywcy Grand Prix

Kategoria przedszkola – solo, duet, zespół do 5 osób:
I – „Trzy plus jeden” – Bestwina
II – Ryszard Krywult – Bestwina
III – „Przedszkolne Nutki” – Bestwina
Kategoria przedszkola – zespół powyżej 6 osób, chór:
I – „Liski” – Kaniów
II – „Sówki” – Janowice
Kategoria klasy I – III szkoła podstawowa – solo, duet, zespół do
6 osób:
I – Antonina Foksińska – Bestwina

Występy przedszkolaków

„Praise the Lord”

czyli II Janowicki Konkurs Pieśni Gospel
Pieśni gospel, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie są tylko
domeną Amerykanów. Co prawda ten gatunek muzyczny ze Stanów
Zjednoczonych się wywodzi, lecz już dawno rozpowszechnił się na
innych kontynentach. Teraz szturmem zdobywa Polskę. Gospel jest
muzyką o charakterze chrześcijańskim, zresztą angielskie „gospel”
oznacza także ewangelię. Zazwyczaj gospel wykonują chóry, lecz
spotyka się również znanych solistów.

•
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Chór „Andante” poza zwycięstwem w swojej kategorii decyzją Jury
otrzymał Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego. Nagroda została wręczona w niedzielę,
23 listopada w kościele parafialnym w Bestwinie. Laureaci wszystkich
pierwszych miejsc wystąpią w diecezjalnym etapie konkursu.

W Janowicach już od dwóch lat organizowany jest przegląd
konkursowy pod nazwą „Praise the Lord” organizowany przez
ZSP im. Marii Konopnickiej. Tegoroczny konkurs odbył się w dniu
5 grudnia w kościele parafialnym św. Józefa Robotnika, a zaprosiły
na niego panie nauczycielki Marlena Niemczyk – Handzlik, Anna
Marek, Dorota Pollak, Ilona Wójtowicz wraz z p. dyrektor Urszulą
Kal i księdzem proboszczem Józefem Walusiakiem. Łącznie udział
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Kultura
wzięło ok. 115 uczestników w różnym wieku – od najmłodszych
klas po gimnazjum. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem śpiewali
żywiołowe pieśni wyrażające radość z bycia chrześcijaninem.
Konkursowe Jury: Ewa Biłas – Pleszak, Daniel Stanclik i Barbara
Korczyk nie miało łatwego zadania. Ostatecznie jednak udało się
wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach, przyznać
nagrodę Grand Prix (Chór „Andante”) oraz nagrodę specjalną
(Mateusz Pollak).
Pełna lista zdobywców poszczególnych miejsc znajduje się
na stronie internetowej www.bestwina.pl
Śpiewają dziewczyny z gimnazjum w Bestwince

Sławomir Lewczak

Nagroda Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym osobom i instytucjom
szczególnie zasłużonym na polu kultury, sztuki czy też działalności
samorządowej. 7 listopada została wręczona po raz szesnasty –
uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie

Tym razem nagroda powędrowała do Wilamowic. Otrzymała ją
Barbara Tomanek, emerytowana burmistrz miasta, działaczka koła
gospodyń wiejskich, założycielka Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Wilamowice, miłośniczka folkloru i badaczka lokalnej historii. Medal

z wizerunkiem ks. Józefa Londzina wręczył starosta Andrzej Płonka
wraz z przewodniczącą Kapituły Aliną Świeży – Sobel. Obecny był
również biskup ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej Roman
Pindel, a także biskup ewangelickiej diecezji cieszyńskiej Paweł
Anweiler.
Już sama nominacja do nagrody wiąże się z dużym uznaniem.
Z gminy Bestwina wysunięto kandydaturę Orkiestry Dętej Gminy
Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Jak już wielokrotnie pisaliśmy,
orkiestra działa od 1998 r. zrzeszając ponad 40 członków. Jest
związana z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Od
początku jej istnienia jej prezesem jest Stanisław Hamerlak, a kapelmistrzem najpierw Józef Maziarz, a od 2000 r. Urszula Szkucik
- Jagiełka. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie. Jest organizatorem Międzygminnej Rewii
Orkiestr Dętych w Kaniowie. Koncertuje poza granicami kraju, zdobywa wiele nagród, przywiązuje dużą wagę do szkolenia młodych
adeptów muzyki. Z okazji dziesięciolecia orkiestra wydała własną
płytę. Odznaczona została Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony
dla Województwa Śląskiego” i innymi wyróżnieniami. Mieszkańcy
gminy Bestwina w ostatnim czasie mieli okazję posłuchać Orkiestry
podczas Dożynek Gminnych czy też Narodowego Święta Niepodległości. Poczynania muzyków można śledzić zapoznając się ze
stroną internetową albo profilem Orkiestry na Facebooku.
Sławomir Lewczak

Małgorzata Sikora i jej droga

Małgorzata Sikora - autorka obrazów i gość spotkania
w Muzeum Regionalnym
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z malarstwem rozpoczęła 4 lata temu. Swoistym preludium stała się poważna choroba
i możliwość całkowitej utraty wzroku. Nie
potrafiąc odnaleźć spokoju wewnętrznego,
zawierzyła swoje życie Panu Bogu, mając
nadzieję, iż tylko On jest w stanie uzdrowić
jej ciało i ducha. „Gdy Bóg zamyka drzwi,
to otwiera okno”. Dla pani Małgorzaty tym
oknem stało się malarstwo. To ono sprawiło, iż zaczęła spoglądać na świat innymi
oczami, zaczęła widzieć więcej i piękniej.
Pan Bóg poprowadził ją do Pracowni Sztuk
Pięknych w Bielsku - Białej i tam spotkała
wielu cudownych ludzi. Owa pracownia to
fenomen na Podbeskidziu - jak mówił na
spotkaniu jej opiekun dr Krzysztof Dadak
- założona została 13 lat temu i miała być
swoistą terapią dla osób, które straciły

•

17 października w Muzeum Regionalnym
w Bestwinie odbył się wernisaż wystawy
„W drodze” autorstwa Małgorzaty Sikory
- artystki, która doskonali swój warsztat
w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej
przez opiekuna artystycznego dr sztuki
Krzysztofa Dadaka. Twórczyni dotychczas
prezentowała swoje prace na wystawach
indywidualnych i zbiorowych na terenie
Bielska-Białej i okolic, a także trzykrotnie
w ogólnopolskim Konkursie Malarstwa
Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka. Podczas
wernisażu przybyli goście mieli możliwość
zobaczenia prac, które niosą niezwykłe
bogactwo i głębię przeżyć duchowych,
dotykają pytań o sens ludzkiej egzystencji
oraz świata uniwersalnych wartości.
Pani Małgorzata Sikora swoją przygodę
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Orkiestra nominowana do Nagrody
Starosty Bielskiego

Kultura
pracę, miała motywować na nowo. Dziś uczęszczają do niej osoby,
które pracy nie szukają, ale za to chcą doskonalić swój warsztat
i rozwijać się artystycznie. Tak też było z panią Małgorzatą, choć jej
droga przebiegała nieco inaczej niż pozostałych podopiecznych. Już
od początku było widać, iż ma jakiś przekaz, coś chce powiedzieć,

przekazać jakąś informacje, emocje. Jej marzeniem malarskim jest
utrwalenie na płótnie tych wartości, którymi żyje, tego, co jest dla
niej cenne, co odnalazła – czyli drogi do Boga.
Andrzej Wojtyła

Niecodzienne spotkanie w TMZB
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej 5
listopada uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu. Honorowym
gościem była pani Waleria Owczarz, która w tym roku otrzymała
Nagrodę im. Karola Miarki. Jest to wyróżnienie przyznawane
przez władze województwa śląskiego i opolskiego. Laureatami
są osoby upowszechniające kulturę i naukę. Rozpowszechniają
umiłowanie Ojczyzny i wartość kultury regionalnej.

Spotkanie z Walerią Owczarz - laureatką nagrody im. Karola Miarki

Pani Waleria Owczarz to osoba, która na różne sposoby
rozsławiała i nadal rozsławia umiłowanie naszej małej ojczyzny.

Powołała do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej,
jej staraniem powstało Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta
Bubaka, „Galeria na Prowincji” i skansen „Pasieka słowiańska”.
To ona wraz z innymi członkami Towarzystwa przyczyniła się
do odnalezienia historycznego dzwonu „Króla Chwały” z 1504
roku do Bestwiny. Jest autorką wielu książek, niektóre z nich
napisane są gwarą. Prowadziła lekcje „żywej historii” dla uczniów
z różnych szkół i przedszkoli.
W spotkaniu uczestniczył także ks. misjonarz Marek Gizicki.
Pracuje on w Tanzanii, wśród Masajów. Jest naszym rodakiem,
a zarazem wychowankiem pani Walerii Owczarz. Był to wieczór
wspomnień, na którym spotkała się była wychowawczyni i jej
dawny uczeń.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej pragnę
podziękować pani Walerii Owczarz za wszystko co uczyniła dla
naszej małej ojczyzny, za jej miłość do ziemi bestwińskiej, za jej
bezinteresowną pracę na rzecz nas wszystkich. Wyrażam także
wdzięczność księdzu Markowi, za to, że znalazł czas, aby z nami
się spotkać i podzielić się swoimi przemyśleniami. Wszystkich
mieszkańców zapraszam na spotkania TMZB, które odbywają
się w ostatni wtorek miesiąca.
Przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak

Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy

Nie był to dla was najlepszy rok, ale zawsze mogło być dużo
gorzej – dziękujmy więc za to, co zebraliśmy – tymi słowami
przemówił do członków Gminnego Koła Pszczelarzy podczas
okolicznościowej Mszy św. ks. Jan Mamcarz – proboszcz parafii
Sól a zarazem duszpasterz środowisk pszczelarskich. Nasi
pszczelarze uczestnicząc w dniu 8 listopada w liturgii sprawowanej w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach
zwracali się z prośbami i podziękowaniami przez wstawiennictwo swojego patrona, św. Ambrożego z Mediolanu. Wystawili
poczet sztandarowy, przynieśli dary ofiarne i zaprosili swoich
przyjaciół do wspólnego świętowania, podsumowującego rok
spędzony w pasiece.
Liturgię koncelebrował proboszcz z Janowic, ks. Józef Walusiak, zaś w spotkaniu uczestniczyli m. in. wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski, radny Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz
Boboń, prezes Gminnego Koła Pszczelarzy Kazimierz Wojtyła,
sołtys Janowic i radny Jan Stanclik, radny Jerzy Borutka, a także
liczni goście. Uroczysty posiłek pszczelarze spożyli w lokalu
„Akwarium”.
Spośród ważnych wydarzeń w roku 2014 Kazimierz Wojtyła
wymienia na pierwszym miejscu pielgrzymkę do Żabiej Woli k.
Lublina, która odbyła się 22 października. Prezes Koła zaznacza, że wyjazd ten związany był z faktem wprowadzenia relikwii
św. Ambrożego do kościoła w Żabiej Woli: Relikwiarz został
przeniesiony z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.
W uroczystości tej wzięły udział władze samorządowe Lublina,

uczniowie i nauczyciele Technikum Pszczelarskiego, władze
związkowe pszczelarzy i delegacje Kół Pszczelarskich z całej
Polski – łącznie 63 poczty sztandarowe. Było wśród nich i nasze koło z gminy Bestwina reprezentowane przez Kazimierza
Wojtyłę, Jana Stanclika oraz Andrzeja Wysogląda. Mszy św.
przewodniczyli biskupi archidiecezji lubelskiej i księża kapelani
pszczelarzy. Ks. proboszcz z Żabiej Woli zapewnił nas, że
relikwie św. Ambrożego będą uczestniczyły w uroczystościach
pszczelarskich na terenie całego kraju – jest to pewien ewenement, gdyż zwykle to wierni pielgrzymują do grobów świętych.
Można tę sytuację przyrównać do pasieki przenoszonej w poszukiwaniu dobrego pożytku.
Sławomir Lewczak

•
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Podziękowanie za miodobranie
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Pszczelarze z gminy Bestwina i ich goście

Kultura

Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Część VII – nauka gry na gitarze

Sekcja gitarowa od samego początku istnienia cieszy się
w CKSiR dużą popularnością. Chociaż gitara nie jest – wbrew
pozorom – instrumentem łatwym, przez szeregi jej adeptów
przewinęło się już w Bestwinie kilkadziesiąt osób. Niektóre z nich
szkolne lata mają już dawno za sobą.
Uczniowie korzystają z zajęć indywidualnych, prowadzonych
przez instruktorów Aleksandra Papiernika i Piotra Mireckiego.

Grają na gitarach klasycznych, elektrycznych i akustycznych,
zgłębiając techniki gry z nut oraz rozrywkowo – akordowe.
Obecnie każdy z nauczycieli ma pod opieką około 10 uczniów
w przedziale wiekowym od przedszkola po szkołę średnią.
Obaj instruktorzy są w lokalnym środowisku muzycznym
dobrze znani. Aleksander Papiernik to absolwent Akademii
Muzycznej w Krakowie w klasie gitary klasycznej, jak również
nauczyciel gry na gitarze w Szkole Muzycznej w Suchej Beskidzkiej. Gra w duecie „Duo Ispirazione”. Z kolei Piotr Mirecki jest
członkiem znanego w całej Polsce zespołu „Dzień Dobry” i nowo
założonej formacji „KMC”. Koncertował wspólnie m.in. z braćmi
Golec czy Zbigniewem Wodeckim jako muzyk sesyjny. Angażuje
się w wiele projektów, między innymi jest odpowiedzialny za
muzyczną stronę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
w powiecie oświęcimskim.
Opracowanie: Sławomir Lewczak
i instruktorzy gitary w CKSiR

Lekcja gry na gitarze w CKSiR

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki
dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU
w ramach Programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” zrealizowało
w drugiej połowie 2014 roku projekt „Trening życia”.
Głównym celem projektu było przygotowanie grupy osób
niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania oraz ich
aktywizacji zawodowej. Celem szczegółowym -przygotowanie
uczestników projektu do wspólnego zamieszkania oraz usamodzielnienia się w stopniu dostosowanym do rodzaju posiadanej
niepełnosprawności, nabycie przez nich umiejętności podporządkowania się, uznania hierarchii, wykonywania poleceń oraz
oszacowanie predyspozycji niepełnosprawnych uczestników
w kierunku podjęcia przez nich aktywności zawodowej.
Działania prowadzone były na terenie Ośrodka Mieszkalno-

Rehabilitacyjnego im. Apba Józefa Bilczewskiego w Bestwinie
i obejmowały warsztaty interpersonalne i warsztaty indywidualne z psychologiem służące rozwojowi umiejętności
społecznego funkcjonowania w nowej dla siebie rzeczywistości
(samodzielnym mieszkaniu poza rodzinnym domem) oraz ocenie
tych umiejętności, warsztaty aktywności zawodowej (obejmujące treningi samoobsługi wraz z zajęciami praktycznymi) oraz
mieszkanie treningowe przez okres dwóch tygodni w Ośrodku
w okresie o d 17 do 28 listopada 2014 r.
Projekt skierowany był do 33 osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Więcej o nas i zrealizowanym projekcie na: www.stowarzyszenierazem.org

Niezwykłe historie o gwiazdach i planetach –
mobilne planetarium w Bestwinie
jednak swój początek – dla uczniów z gminy Bestwina impulsem
do popatrzenia w gwiazdy może być na przykład wizyta w tzw.
mobilnym planetarium zainstalowanym na sali gimnastycznej
ZSP Bestwina, goszczącym w szkole w dniach 25 – 28 XI 2014 r.
Planetarium to stworzona przez firmę „Planet Expres” nadmuchiwana kopuła, w której można zapoznać się z programem
dostosowanym do swojego wieku i zainteresowań. Kilkulatki
usłyszą najbardziej podstawowe fakty o Wszechświecie, zobaczą planety i gwiazdozbiory, uczniowie starsi sięgną po wiedzę
na temat galaktyk, a licealiści i starsi zafascynują się teorią
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Polska podbija kosmos! Niedawno na powierzchni komety
osiadł lądownik zawierający aparaturę przygotowaną m.in. przez
naszych naukowców, na orbicie okołoziemskiej krążą także
polskie satelity naukowe Lem i Heweliusz. Do kosmicznych
potęg brakuje nam jeszcze sporo, ale posiadamy uzdolnionych
astronomów, astrofizyków, fizyków teoretycznych, inżynierów i kosmologów. Głośne i uznane nazwiska to Aleksander
Wolszczan czy Michał Heller, lecz rosną już nowe pokolenia
zainteresowane kosmosem, można szukać ich wśród studentów,
licealistów i uczniów jeszcze młodszych. Każda fascynacja ma
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Projekt „Trening życia”

Edukacja
względności, czarnymi dziurami, stanem współczesnych badań
naukowych. Prowadzący to pasjonaci posiadający duży zasób
wiedzy i co najważniejsze – potrafiący ją przekazać. Współpracują między innymi z NASA – dzięki uprzejmości amerykańskiej
agencji kosmicznej w planetarium wyświetlane są najnowsze
filmy i zdjęcia obiektów kosmicznych. Nie trzeba jeździć aż do
Chorzowa by sięgnąć nieba.
W spotkaniu w planetarium w dniu 26 listopada uczestniczył
wójt Artur Beniowski, dyrektor ZSP Bestwina Agata Rak oraz panie dyrektorki szkół z Bestwinki i Kaniowa – Danuta Tekieli – Herman oraz Krystyna Bryksa. Goście wspólnie z dziećmi oglądali
gwiazdozbiory, planety, Słońce, Księżyc, mgławice i asteroidy
uzmysławiając sobie jak ogromny i piękny jest Wszechświat.
Młodzi odkrywcy kosmosu

Sławomir Lewczak

Teatralny prezent dla niepełnosprawnych
mocy „Centrum” Rozetta Michnik oraz polonistka z ZSP Bestwina
Oliwia Sobieska. Uczniowie z bestwińskiego gimnazjum już
tradycyjnie wystawili dla niepełnosprawnych podopiecznych
„Centrum” spektakl kolędowo – mikołajkowy połączony z elementami gier i zabaw. Impreza miała miejsce 2 grudnia w czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.
Gimnazjaliści pod kierunkiem p. Oliwii nie żałowali wolnego
czasu na próby, ćwiczenie śpiewu i gry na instrumentach. Stworzyli wesołe przedstawienie, gdzie obok klasycznych postaci
– Józefa, Maryi, aniołów i diabłów pojawili się przedstawiciele
współczesnych zawodów: wójt, policjant, robotnik, lekarz, taksówkarz, nauczyciel. Niepełnosprawni goście odgadywali konkursowe zagadki, a święty Mikołaj wręczył im drobne upominki.
Był to dla wszystkich wzruszający, niezapomniany dzień – jak
mówi piosenka ciepły, choć grudniowy.
Sławomir Lewczak

Młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła II

Magia bajek, baśni i opowiadań…
W codziennym zabieganiu jako rodzice czy dziadkowie czasem
zapominamy o prostych rzeczach. Wychodząc szybko z domu
gorączkowo zastanawiamy się, czy aby na pewno wyłączyliśmy
żelazko. Wracając z pracy myślimy co jeszcze mamy do zrobienia
tego dnia. Wieczorem robimy plan na dzień kolejny. W tym całym
zamieszaniu i pośpiechu razem z nami są dzieci. Poganiane,
popędzane, uspokajane, strofowane i zdezorientowane naszym
pośpiechem, zmęczeniem, potokiem słów. Każdy z nas, także
dzieci, potrzebuje chwili wytchnienia. Niech tą chwilą w ciągu dnia
będzie wieczorne czytanie. Nie traktujmy tego jak kolejny obowiązek. Znajdźmy chwilę czasu, aby mocno przytulić naszych małych
kompanów i zatracić się w opowieści, w bajce, która przeniesie nas
w inny magiczny świat. Co nam to daje? Po co? Przecież dzieci i tak
całymi dniami oglądają bajki w telewizji. Jednak wszyscy wiemy,
że czytanie to nie to samo.
Głośne czytanie z dzieckiem buduje głęboką, wzajemną więź
opartą na zaufaniu i bliskości. Dziecko ma szansę na wyciszenie
w ramionach rodzica, na kontakt, którego w ciągu dnia mu brakuje.
Bajki i baśnie mają wyjątkową moc. Przybliżają rzeczywistość,
pomagają zmagać się z problemami, rozwiązywać trudności. Bajki
pokazują dzieciom co jest dobre a co złe, przekazują wartości,
którymi należy kierować się w życiu. Baśnie i bajki kształtują postawy dziecka, jego zachowanie, ale także rozwijają wyobraźnię,

•
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Mamy wspaniałą, wrażliwą młodzież o wielkich sercach  zgodnie stwierdziły dyrektor Środowiskowego Domu Samopo-

fantazję, otwartość na świat. Pomagają dzieciom porozumieć się
z otoczeniem. Niejednokrotnie nasze dzieci mają swoje ulubione
opowieści, które czytamy do znudzenia, nie zmuszajmy ich do
wybierania innych. Widocznie właśnie ta opowieść jest dziecku
potrzebna, pomaga stawić czoła problemom, czy tłumaczy coś,
czego my do końca nie rozumiemy. Czytanie wpływa na rozwój
mowy dzieci. Baśnie, których język jest prosty, barwny i bogaty
tym bardziej pomagają dziecku w przyswajaniu kodu językowego.
Losy bohaterów, ich cechy charakteru, opisywane zwierzęta, rośliny
pozwalają dziecku wzbogacić swój język o nowe słowa. Słowa które
są dla niego zrozumiałe intuicyjnie. Kolejną ważną umiejętnością
nabywaną przez dzieci jest umiejętność logicznego myślenia,
łączenia faktów oraz myślenia przyczynowo- skutkowego. W baśniach wszystko tworzy powiązaną całość. Choć czasem dziecko
zmuszane jest do samodzielnego myślenia, poprzez zagadki,
podstępy, sprytne rozwiązania trudnych sytuacji. Wszystko to
sprawia, że młody człowiek zaczyna wiązać określone wydarzenie
z późniejszymi skutkami.
O magicznej mocy bajek, baśni i opowiadań można by pisać
jeszcze długo, jednak może po prostu usiądźmy, weźmy dzieci na
kolana i wspólnie poczytajmy.
Karolina Ubych
Terapeuta ZSP Bestwina
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Przyjazna rywalizacja szkół
120 uczniów z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa wzięło gminy. Dziś chcemy kontynuować jej dzieło w formie memoriału,
udział w jedynych tego typu zawodach – 25 listopada w Zespole po raz drugi i mamy nadzieję nie ostatni – wyjaśnia prowadząca
Szkolno – Przedszkolnym w Bestwinie po raz drugi odbył się zawody wuefistka Agnieszka Dutka.
Impreza rozpoczęła się w obecności wójta gminy Bestwina
Memoriał Anny Krystyan. Jest to impreza oparta na przyjaznej
rywalizacji klas, gdzie uczestnicząc w grach i zabawach rucho- Artura Beniowskiego, nauczycieli WF, pracowników oświaty
i zaproszonych gości, wśród
wych dzieci mają możliwość
których obecny był także
poczuć się jak prawdziwi
mąż śp. Anny Krystyan. Po
olimpijczycy i nawiązać nowe
oficjalnym otwarciu nastąpiły
znajomości. Ścigają się tozawody, w których startocząc piłki do koszykówki,
wały klasy III, IV i V. Oto
skaczą przez skakankę, bieostateczne wyniki:
gają w sztafecie, ćwiczą celKlasy III – I – SP Kaniów;
ność i zwinność. Wygranymi
II - SP Janowice; III – SP
są więc wszyscy, niezależnie
Bestwinka; IV – SP Bestwina
od końcowych rezultatów.
Klasy IV – I – SP Kaniów;
Memoriał organizowany
II – SP Bestwina; III – SP Jajest na cześć zmarłej kilka lat
nowice; IV – SP Bestwinka
temu Anny Krystyan, nauczy- Uczestnicy i organizatorzy Memoriału
Klasy V – I – SP Bestwina;
cielki wychowania fizycznego
w bestwińskiej szkole. Pani Ania miała zawsze wiele ciekawych II – SP Kaniów; III – SP Bestwinka; IV – SP Janowice
Generalna klasyfikacja szkół: I – SP Kaniów; II – SP Bestwina;
pomysłów – to właśnie ona jako pierwsza w 2004 r. wprowadziła
turnieje gier i zabaw ruchowych dla młodszych uczniów naszej III – SP Janowice; IV – SP Bestwinka
Po rozegraniu wszystkich konkurencji podsumowano trzy
godziny uczniowskich zmagań, zaś pan wójt i goście wręczyli
puchary, dyplomy i nagrody. Uczniowie założyli pamiątkowe
koszulki.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym dzieci do zawodów, jak również osobom i firmom,
dzięki którym Memoriał mógł się odbyć. Są to Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Bestwinie a także Spółdzielnia „Pokój” z Bielska – Białej.
W przeprowadzeniu konkurencji i sędziowaniu pomagały uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie.

Bieg sztafetowy

Nadzieje olimpijskie już rosną
Inauguracja sportowego roku szkolnego
w powiecie bielskim – Kaniów 2014
Tak dobrego roku dla polskiego sportu nie było od dekad.
Zaczęło się sześcioma medalami na igrzyskach w Soczi, nasi
zawodnicy zdobywali tytuły w lekkiej atletyce, kolarstwie, zostali mistrzami świata w siatkówce, a nawet po raz pierwszy
w dziejach zwyciężyli z Niemcami na boisku piłkarskim. Nagły
przełom? Być może, ale nie wziął się on z niczego, sukcesy nie
są zawieszone w próżni. Droga sportowca zaczyna się w dzieciństwie, na poziomie startów w zawodach gminnych i powiatowych. Władze powiatu bielskiego zauważają tę znaną prawdę,
mocno akcentując szkolenie dzieci i młodzieży. Wiele na ten
temat powiedziano podczas dorocznej inauguracji sportowego
roku szkolnego, która odbyła się w dniu 27 października – tym
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Wprowadzenie flagi olimpijskiej

•

Opracowanie: Sławomir Lewczak i Agnieszka Dutka
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II Memoriał im. Anny Krystyan

razem na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kaniowie.
Uroczystość miała oprawę prawdziwie olimpijską – wniesiono
flagę z pięcioma kołami, flagę narodową i odegrano hymn państwowy. Sportowcy i sędziowie złożyli uroczyste przyrzeczenia
– w imieniu zawodników uczynił to uczeń Mateusz Sznober,
a w imieniu sędziów – gminny organizator sportu Tadeusz
Szkuta. Z kolei apel olimpijski odczytał uczeń gimnazjum Jakub
Szkuta. Następnie przewodniczący Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego Dariusz Janko złożył staroście bielskiemu
Andrzejowi Płonce raport o gotowości do inaguracji.
„Sportowy rok szkolny uważam za otwarty!” – na te słowa
starosty czekali wszyscy zgromadzeni na sali goście oraz liczni
uczniowie różnych typów szkół. Andrzej Płonka pogratulował
przy okazji całorocznych osiągnięć naszym reprezentantom
w sporcie amatorskim i profesjonalnym, podziękował również
samorządowcom za rozwój infrastruktury sportowej. W samej
gminie Bestwina na przestrzeni ostatnich kilku lat powstała
przecież hala w Kaniowie, Orlik w Bestwinie, Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji, siłownie zewnętrzne, place zabaw – tak
wiele nie zrobiono w tak krótkim terminie chyba jeszcze nigdy
i nie jest to chwalenie się na wyrost, gdyż w planach są kolejne
zadania, jak na przykład sala
w Janowicach.
Honory gospodarza obiektu
pełniła dyrektor ZSP Krystyna
Bryksa. Serdecznie przywitała
starostę i innych gości, między
nimi znaleźli się posłowie na
Sejm RP Jacek Falfus i Stanisław Szwed, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego Andrzej Kamiński,
wiceprzewodniczący Bogusław Stolarczyk, członek
zarządu powiatu bielskiego Zaproszeni goście
Renata Franasik, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz
wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu, radni powiatowi i radni
gminy Bestwina, działacze i prezesi związków sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego z placówek
oświatowych w powiecie bielskim.
Dwóch wyjątkowych gości przedstawił Bogdan Dubiel – wiceprezes Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Zaprosił przed audytorium
wybitnych olimpijczyków: Mariana Kasprzyka (brąz 1960, złoto
1964) oraz Grzegorza Kotowicza (brąz 1992, brąz 2000). Wraz
z naszymi mistrzami zaprezentowali się młodzi (być może przyszli olimpijczycy?) zawodnicy z gminy Bestwina: Julia Grygierzec

(judo), Bartłomiej Dawidek (kajak – polo) i Klaudia Sachmerda
(kajak – polo). Marian Kasprzyk i Grzegorz Kotowicz wręczyli
ponadto staroście bielskiemu odznaczenie – Srebrny Medal Za
Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego przyznany przez
Polski Komitet Olimpijski.
Podczas inauguracji miało miejsce wręczenie pucharów za
zajęcie miejsc 1 – 3 w punktacji ogólnej szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych. Osobne wyróżnienia otrzymali
gminni organizatorzy sportu szkolnego (z gminy Bestwina
Tadeusz Szkuta) i działacze Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego. Specjalną nagrodę z rąk przewodniczącego Rady
Gminy Bestwina Jerzego Zużałka i prezes Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Set” Kaniów Haliny Błaszkiewicz odebrała
Dominika Sojka, dobrze rokująca na przyszłość zawodniczka
kajak – polo z Kaniowa.
Jak przystało na galę nie zabrakło przemówień i podsumowań. Ze strony gminy Bestwina dokonania w dziedzinie sportu
i rekreacji przedstawił wójt Artur Beniowski. Gospodarz gminy
dziękował za wszelką okazaną pomoc tak radnym jak i współpracownikom, zwłaszcza działaczom sportowym. Wręczył także
nagrody w gminnym współzawodnictwie szkół. Wójt oraz pani
dyrektor Krystyna Bryksa
otrzymali statuetki, które
wręczył przewodniczący
PSzZS Dariusz Janko.
Wrażeń artystycznych
dostarczyli obecnym uzdolnieni wykonawcy – młodzieżowa orkiestra dęta
„Con Fuoco Band” pod
kierunkiem Urszuli Szkucik – Jagiełki, działająca
przy Powiatowym Ognisku
Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach – Dziedzicach,
ponadto duet wokalno – instrumentalny Wiktoria Olek i Kornelia
Adamska i koło taneczne ze szkoły podstawowej w Janowicach
pod kierunkiem p. Moniki Krężelok.
Na wielkie brawa zasłużyli judocy – Julia Grygierzec, Michał
Grygierzec, Olaf Loska i Wojciech Grądzki, którzy wystąpili
w efektownym pokazie sztuki walki. Chwyty i pady wykonane
z precyzją i profesjonalizmem utwierdziły gości w przekonaniu,
że dzisiejsi mistrzowie mają swoich następców, którzy przejmą
po nich pałeczkę na przyszłych igrzyskach olimpijskich lub
mistrzostwach świata.
Sławomir Lewczak

II Memoriał Andrzeja Cichowskiego
22 listopada na sali sportowej w Kaniowie po raz drugi uczczono
pamięć Andrzeja Cichowskiego – działacza piłkarskiego i prezesa
KS Bestwinka. W rozgrywanym memoriale uczestniczyły drużyny
żaków i trampkarzy starszych z naszej gminy oraz z Dankowic
(drużyna żaków). Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
Wśród żaków nie prowadzono oficjalnej punktacji, każda ekipa
otrzymała pamiątkowe puchary, zaś w starszej kategorii pierwsze
miejsce zajęła drużyna KS Bestwinka, drugie – LKS Bestwina,
a trzecie – LKS „Przełom” Kaniów.
W rozdaniu nagród uczestniczył m.in. wójt Artur Beniowski, prezes KS Bestwinka Tadeusz Wróbel i pani Anna Cichowska. Licznie
dopisała publiczność wspomagająca piłkarzy głośnym dopingiem.
Sławomir Lewczak, Waldemar Fluder

•
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Rozgrywki odbywały się na sali sportowej w Kaniowie
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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.
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UWAGA !!! Śmieci - zmiany
od 1 stycznia 2015 r.
1. Nieruchomości niezamieszkałe (urzędy, szkoły, sklepy,
zakłady pracy itp.):
Grudzień 2014 r.   to ostatni miesiąc odbierania odpadów
komunalnych na starych zasadach tj. umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości niezamieszkałej a firmą wywozową. Śmieci
wytworzone w grudniu należy w całości przekazać i opłacić
tejże firmie. Wystarczy na koniec miesiąca telefonicznie poinformować przewoźnika o konieczności odbioru oraz uzgodnić
zasadę płatności.
2. Wszystkie odpady komunalne odbierać będzie konsorcjum firm:
„REZBUD” P.U.H. Eugeniusz Rezik ul. Janowicka 75, 43-512
Janowice, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 12A,
32-600 Oświęcim. Zgodnie z umową, w imieniu konsorcjum
działa Firma „REZBUD” P.U.H. Eugeniusz Rezik. Firma w grudniu
br. na każdą nieruchomość, której właściciel złożył deklarację
do Urzędu Gminy Bestwina, dostarczy harmonogram odbioru
odpadów obowiązujący od 2015 roku. Harmonogram będzie
do pobrania również na stronie internetowej urzędu, zakładka:
ŁADNA GMINA BESTWINA.

„Potrzebna jest otwartość serca,
równocześnie wymagająca, i odwaga.”
[Św. Jan Paweł II – zapiski osobiste]

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina,
w sezonie zimowym 2014/2015 prowadzi firma:
„REZBUD” PUH Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice, tel. 32 215 74 74
Informuje się mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg
gminnych odbywać się będzie wg ustalonych standardów.
Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania
wszystkich dróg objętych wykazem wyniesie ok. 6 godz.
Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Kolejność odśnieżania w poszczególnych sołectwach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminu Bestwina
www.bestwina.pl. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się
z zamieszczoną na stronie tabelą.
Telefon do Urzędu Gminy w Bestwinie - 32 2157700

Czas odsłonił kolejny rok. Za chwilę zapiszemy
nową datę. Niechaj kolejny raz przy wigilijnym
stole ogarnie nas zdumienie i wdzięczność, jak
wiele dobra otrzymaliśmy. Wyznaczając sobie
nowe zadania, jako ludzie odpowiedzialni za siebie
i innych, pamiętajmy o współtworzeniu atmosfery
pokoju i nadziei.
Życzę błogosławieństwa Bożego we wszystkich
poczynaniach oraz rodzinnych, pięknych, tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia.
			
Jacek Falfus
			
Poseł na Sejm RP

ODŚNIEŻANIE DRÓG
POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
BESTWINA

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy
Bestwina odpowiada
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności
dróg powiatowych można kierować pod następujące nr
telefonów:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 - tel.
33 818 40 33, 33 818 30 66, dyżurny akcji zimowej: tel.
kom 500159100
• w godzinach 15.00 do 22.00 w każdy dzień - dyżurny akcji
zimowej: tel. kom 500159100
• w godzinach 22.00 do 7.00 w każdy dzień - wykonawca
zimowego utrzymania na terenie gminy Bestwina - Firma
REZBUD tel. 601490574, 693560478

•
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INFORMACJA W SPRAWIE
ODŚNIEŻANIA DRÓG
W SEZONIE 2014/2015

3. Zmiana częstotliwości odbioru i sposobu pozbywania
się odpadów:
Częstotliwość:
popiół: 2 razy w miesiącu w sezonie grzewczym, 1 raz w miesiącu poza sezonem.
suche: (tylko w żółtym worku): 2 razy w miesiącu od maja do
sierpnia w pozostałe miesiące jeden raz.
Sposób:
- odpady wielkogabarytowe - dostarczane przez właściciela do
PSZOK
- odpady zielone - dostarczane przez właściciela do PSZOK
- odpady elektryczne i elektroniczne - dostarczane przez
właściciela do punktów zbiórki organizowanych przez firmy
uprawnione lub do PSZOK.
4. Informacje dodatkowe:
Odpady MOKRE, popiół i zmieszane odbierane będą z nieruchomość wyłącznie z pojemników. Wystawione worki z tymi
odpadami nie będą odbierane. Należy dostosować wielkość pojemnika do ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomości. Na
PSZOK odbierane będą tylko odpady wymienione w Regulaminie
PSZOK i tylko wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych.
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Gabinet Stomatologiczny
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i Rekreacji
lek.stom.
Małgorzata
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- Letkiewicz i n fprotetyki
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e
specjalista
41i Sportów Wodnych w Kaniowie
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43-512
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10.00 214
– 20.00
W 56,
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07
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kom.600 059 646 również możliwość wynajmu
rowerków wodnych.

- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej
Rejestracja
telefonicznie
- codziennie
Gminy
Bestwina z siedzibą
w Kaniowie.
Impreza odgodziniew16.00
będzie sięnajlepiej
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rekreacyjnych
Kaniowie.

-

lub osobiście
ww
gabinecie
Od 1 czerwca
2013 r. został
budynku CKSiR
Telefon
600
059
646
- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć
dzielnicoogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
w Kaniowie.
od 10.00
do 12.00.
Pełny zakres
usług
protetyczno elefon
kontaktowy:
T
stomatologicznych,
zabiegi
refundowane przez NFZ.
- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W proaspirant
Tomasz
Chromik
723-642
240,
W styczniu
2015
roku odzapraszamy na dni otwarte
nieodpłatne
przeglądy,
gramie m.in. koncert zespołu
„Baciary”.
Impreza
protezy stomatologiczne,
wypełnienia.
aspirant Piotr Majcherek
32 215 32 36
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.
-
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STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”

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
PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym
z całego serca podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
przyczynili się poprzez swoją bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
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Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku
przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

fot. A.Tokarczyk/Afekt Studio

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE BESTWINA

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

