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się nie nudzi

autorzy fotografii: S. Lewczak, T. Lewczak, J. Zu¿a³ek, ks. G. Pydych

Dla uczniów naszych szkó³ nasta³y upragnione ferie zimowe. Ró¿ne instytucje dzia³aj¹ce w gminie Bestwina zorganizowa³y dla dzieci i m³odzie¿y seriê atrakcyjnych zajêæ. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka
Publiczna, placówki oœwiatowe, parafie – ka¿dy do³o¿y³ wszelkich starañ, aby nawet nigdzie nie wyje¿d¿aj¹c mo¿na by³o prze¿yæ niezapomniany czas. A jaki by³ efekt? O tym œwiadcz¹ widoczne na fotografiach uœmiechy.

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Chcia³bym przybli¿yæ Wam najwa¿niejsze tematy, którymi
zajmowaliœmy siê w ostatnim czasie:
• Podpisana zosta³a umowa na kanalizacjê rejonu ujêcia
wody. Œrodki na to zadanie, w wysokoœci 700 tysiêcy z³otych, uzyskaliœmy z PROW-u. Obecnie przygotowywana jest
procedura przetargowa na t¹ inwestycjê.
• Og³oszony zosta³ przetarg na remonty cz¹stkowe dróg
gminnych, tak bardzo zniszczonych przez zimê.
• Przygotowywany jest projekt budowlany dla budowy boiska w ramach programu Orlik 2012, które powstanie przy
szkole w Bestwinie.
• Oczekujemy na potwierdzenie finansowania z WFOGR-u,
do asfaltowania ul. Famu³kowej w Janowicach. Po tej decyzji og³osimy przetarg na to zadanie.
• Wnioski z³o¿one do RPO na modernizacjê ul. Bialskiej, a tak¿e
na zagospodarowanie obiektów Set-a w Kaniowie przesz³y
pozytywnie ocenê formaln¹ i s¹ na etapie oceny merytorycznej.
• W ostatnim czasie odbywa³y siê zebrania sprawozdawcze
stowarzyszeñ i organizacji dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Bestwina. Zawsze staram siê w miarê moich mo¿liwoœci
uczestniczyæ w tych spotkaniach, gdzie mogê bezpoœrednio zapoznaæ siê ze specyfik¹ dzia³alnoœci tych grup, z radoœciami i problemami mieszkañców zaanga¿owanych
w spo³eczn¹ dzia³alnoœæ dla dobra nas wszystkich.
Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak
Uprzejmie informujemy, ¿e sprzeda¿ biletów miesiêcznych komunikacji autobusowej PKS od miesi¹ca marca odbywaæ siê bêdzie przez trzy dni robocze, tj. dwa ostatnie dni robocze miesi¹ca i pierwszy dzieñ roboczy miesi¹ca nastêpnego.
Sprzeda¿ odbywaæ siê bêdzie w godz. od 7:30 do 15:15 w siedzibie Urzêdu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111, pok. nr 7.

Spis treści:
Edukacja

•
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– W sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie przez
Wójta bonifikaty
od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego.
Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie. Po autopopoprawce (¿e
bonifikaty udziela
siê w wys. 50%)
uchwa³ê przyjêto
jednog³oœnie.
– W sprawie
przyjêcia strategii
integracji rozwi¹- Podziêkowanie dla p. Leszka Kosmatego i firmy Bud-Tor.
zywania probleNa wniosek radnego Wies³awa Szymów spo³ecznych w gminie Bestwina
pu³y g³osowanie nad t¹ uchwa³¹ przena lata 2010 – 2015.
suniêto na nastêpn¹ sesjê.
Projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê KoPo krótkiej przerwie wyst¹pi³ chór pamisji, Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
rafialny „Ave Maria” z Bestwiny, obcho– W sprawie wyra¿enia zgody na redz¹cy w tym roku 10 – lecie istnienia
alizacjê projektu pod nazw¹ aktywiza(o jubileuszu i wystêpie na sesji piszemy
cja spo³eczna i zawodowa w gminie
obszerniej w osobnym artykule). Chór
Bestwina, wspó³finansowanego ze
i dyrygenta Mariana Lubickiego uhonoœrodków Europejskiego Funduszu Sporowano wyró¿nieniem, po czym nast¹³ecznego.
pi³y okolicznoœciowe przemówienia.
Projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê KoPonadto kwiaty i ¿yczenia urodzinowe
misji, Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
otrzymali: Wójt Gminy Bestwina Stefan
– W sprawie zatwierdzenia ramoweWodniak, Sekretarz Stanis³aw Wojtgo planu pracy gminy Bestwina oraz
czak, pani insp. Irena Gl¹dys.
komisji sta³ych na 2010 r.
W informacjach bie¿¹cych PrzewodProjekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê Konicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³, ¿e:
misji, Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
– Wp³ynê³o pismo od mieszkañców ul.
– W sprawie wspó³dzia³ania przy reMirowskiej w Kaniowie zwracaj¹cych siê
alizacji wspólnego projektu pod
z proœb¹ o oœwietlenie odcinka od ul.
nazw¹: „Szerokopasmowy dostêp do
Mirowskiej do ul. £abêdziej, jak równie¿
Internetu kluczem do rozwoju spo³eustawienie na niebezpiecznych zakrêczeñstwa informacyjnego w Powiecie
tach tablic odblaskowych i luster.
Bielskim”.
– Wicewojewoda Œl¹ski Stanis³aw
Wyjaœnieñ w tym punkcie udzieli³ Wójt
D¹browa skierowa³ pismo, w którym
Stefan Wodniak W dyskusji udzia³ wziêli
zwraca siê z proœb¹ o przyjêcie repatrianradni: Jerzy Zu¿a³ek, Wies³aw Szypu³a,
tów z terenów by³ego ZSRR. W tej spraAntoni Grygierzec, Jacek £uszczak,
wie zabra³ g³os równie¿ Wójt Stefan
£ukasz Furczyk, Edward Jonkisz, Andrzej
Wodniak. Sprawa bêdzie rozpatrywana
Wojty³a, Jerzy Stanclik, Ludwik Mieszczak,
na komisjach i nastêpnej sesji.
radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk
– Miêdzynarodowa Koalicja dla Ochro(pe³ny zapis w protokole).
ny Polskiej Wsi skierowa³a list, w któUchwa³ê przyjêto dziesiêcioma g³osarym gratuluje zajêcia stanowiska w
mi „za” przy piêciu wstrzymuj¹cych siê.
sprawie uczynienia gminy stref¹ woln¹
– W sprawie wyra¿enia zgody na wyod upraw ¿ywnoœci genetycznie modyfiodrêbnienie funduszu so³eckiego
kowanej.
w bud¿ecie gminy Bestwina na 2011 r.
– Przewodnicz¹cy przedstawi³ spraWyjaœnieñ udzielili Wójt Stefan Wodwozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Kluniak oraz Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿abu Honorowych Krwiodawców.
³ek, w dyskusji g³os zabrali radni Jerzy
– Komendant Komisariatu Policji
Stanclik, Antoni Grygierzec, Wies³aw
Szypu³a, Jacek £uszczak i Edward
w Czechowicach – Dziedzicach przes³a³
Jonkisz, a tak¿e Andrzej Wojty³a.
informacjê o stanie bezpieczeñstwa
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Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z sesji, która odby³a siê w dniu 18 II 2010 r.
Pe³en protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie
na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.
O godzinie 14. 30 Przewodnicz¹cy rady
Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê
Wójta Artura Beniowskiego, Skarbnik
Stanis³wê Grzywê, Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka, radnych gminnych (w
liczbie 15) i radnych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych,
so³tysów i przyby³ych goœci.
Zanim rozpoczê³y siê obrady, uhonorowano wyró¿nieniem pana Leszka Kosmatego, prezesa firmy „Bud – Tor”,
obchodz¹cej niedawno 20 – lecie istnienia. Firma ta znana jest ze spo³ecznej
dzia³alnoœci na rzecz gminy, prowadzi
politykê zatrudnienia promuj¹c¹ naszych
mieszkañców, sponsoruje ró¿norakie
inicjatywy. Gratulacje i ¿yczenia dla prezesa z³o¿y³ Wójt Stefan Wodniak, wrêczaj¹c pami¹tkow¹ nagrodê. P. Leszek
Kosmaty podziêkowa³ wszystkim w krótkim przemówieniu.
Kolejne gratulacje z³o¿ono pani Teresie Lewczak, wyró¿nionej 27 stycznia
medalem „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego. List pochwalny odczyta³
przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek. Laureatka wyrazi³a swoj¹ wdziêcznoœæ za to
wyró¿nienie.
W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do
wyboru sekretarza obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³a radna
Danuta Kubik.
Rada Gminy przyjê³a (ze zmianami)
porz¹dek obrad i przyjê³a protoko³y z
dwóch ostatnich sesji.
Po zakoñczeniu tych czynnoœci omówiono i g³osowano nad projektami uchwa³:
– W sprawie programu wspó³pracy
gminy Bestwina z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2010.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji
projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê. Po
autopoprawce uchwa³ê tê przyjêto jednog³oœnie.
– W sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci przy ul. Kwiatowej w Bestwinie w
drodze przetargu.
Projekt zaopiniowano pozytywnie, a
Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
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i porz¹dku publicznego na terenie dzia³ania Komisariatu.
– Wp³ynê³o pismo z ¿yczeniami od p.
Leona Habsburga.
– 15 lutego up³yn¹³ termin zg³aszania
kandydatów do Nagrody za Promocjê
Gminy Bestwina.
Wójt Stefan Wodniak przypomnia³
o odbywaj¹cym siê 3 marca w CKSiR
podsumowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Poinformowa³ tak¿e, ze podpisa³ ju¿ umowê z p. Skarbnik
na kanalizacjê ujêcia wody, wp³ynê³y pieni¹dze z PROW – u (niespe³na 800 tys.
z³.); zosta³a tak¿e podpisana w Wojewódzkim Funduszu umowa na dofinansowanie udzia³u w³asnego. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska zaproponowa³ ponadto p. Wójtowi, aby uczestniczy³ w kapitule rozdzielaj¹cej œrodki z tzw.
Zielonej Karty. Kolejna informacja dotyczy³a wydzier¿awienia czêœci przedszkola w Kaniowie na szko³ê nauki jazdy.
Natomiast na z³omowisku w Bestwince
firma SCRAP uzupe³ni³a wszystkie dokumenty, dope³ni³a formalnoœci wymaganych przez Nadzór Budowlany i
uzyska³a pozwolenie Starosty.
W ostatnim czasie pojawi³y siê dwie
mo¿liwoœci zagospodarowania budynku przedszkola w Janowicach: Pierwsza
z propozycji to inicjatywa utworzenia

Złóż PIT w Urzędzie Gminy w Bestwinie!
Urz¹d Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach, maj¹c na uwadze
maksymalne u³atwienie podatnikom spe³nienia obowi¹zku rozliczenia siê
z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok, przewiduje jak
w latach poprzednich otwarcie punktu obs³ugi podatników
w siedzibie Urzêdu Gminy w Bestwinie.
Punkt bêdzie otwarty co œrodê od 17.03 do 28.04.2010
w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zapraszamy mieszkañców naszej gminy, skorzystajmy z mo¿liwoœci
z³o¿enia zeznania na miejscu, bez koniecznoœci tracenia czasu na dojazdy!

•
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Wystêp chóru „Ave Maria”.

przedszkola spo³ecznego, obszernie przedstawiona
przez stowarzyszenie „Inicjatywy Spo³eczne”, a druga
wi¹¿e siê z przedszkolem prywatnym. Sprawa bêdzie
rozpatrywana tak¿e
na zebraniu wiejskim w Janowicach 14 III.
Informacjê o organizacji zimowego wypoczynku w
placówkach oœwiatowych oraz w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawili
dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj oraz dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ. Tak¿e
radny Jerzy Stanclik przypomnia³ o mo¿liwoœci skorzystania ze strzelnicy szkolnej
w Technikum Ekonomicznym w Bielsku
– Bia³ej.
Wnioski i zapytania Radnych i Rad
So³eckich:
– Rada So³ecka z Kaniowa wnosi o
utwardzenie kostk¹ i zamontowanie wiat
przystankowych przy ul. £abêdziej oraz o
przyspieszenie oddania do u¿ytku piêciu punktów œwietlnych wykonanych koñcem listopada przy ul. Grobel Borowa.
– Radny Stanis³aw Nycz zg³osi³ sprawê z³ej jakoœci wody przy ul. Gospodarskiej w Bestwinie (pomimo wymienionych
rur). Poprosi³ tak¿e radnych powiatowych
o interwencjê w sprawie wyciêcia krzewów przy ul. Janowickiej.
– Radny Jacek £uszczak poprosi³
Wójta o orientacyjne podanie kosztów
akcji usuwania skutków zimy. Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e wydano
na chwilê obecn¹ ok. 150 tys. z³.
– Radny Wies³aw Szypu³a wnioskowa³, by pieni¹dze ze sprzeda¿y dzia³ek
przy „Zielonym Krzy¿u” zosta³y zdeponowane w Bestwinie. Wójt odpowiedzia³,
i¿ technicznie jest to niemo¿liwe do zaksiêgowania na oddzielnych kontach.
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– Radna Danuta Kubik z³o¿y³a wniosek o wybudowanie wiaty z rozk³adem
jazdy w zatoczce autobusowej na rogu
ul. Witosa i Dworkowej.
– Radny £ukasz Furczyk poprosi³
o za³atanie wyrw na skrzy¿owaniu przy
„Piekle” w Kaniowie oraz odkopanie studzienek kanalizacyjnych, by woda z roztopów mog³a swobodnie sp³ywaæ.
– Radny Edward Jonkisz poprosi³
radnych powiatowych o interwencjê w
sprawie poprawienia widocznoœci œrodkowego pasa na ul. Witosa.
– Radny Jan Wróbel zapyta³, czy bêd¹
pieni¹dze na dop³aty na osoby niepe³nosprawne. Zapyta³ tak¿e, od kogo zale¿y stawka pracowników Opieki Spo³ecznej
oraz na ilu niepe³nosprawnych przypada jeden pracownik. (Sekretarz Stanis³aw Wojtczak odpowiedzia³, ¿e 3 z³ to
wartoœæ punktu, a nie godziny – punkty
s¹ przywi¹zane do stanowiska. Jeden
pracownik socjalny powinien przypadaæ
na 2,5 tys. mieszkañców.)
– Radny Jerzy Borutka wnioskowa³,
by skonsultowaæ z MZK rozk³ad jazdy
autobusów linii 56, aby kursowa³y one o
bardziej dogodnych porach.
– Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek
wnioskowa³, by zintensyfikowaæ pracê
nad Studium i Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wyjaœnieñ udzieli³
tutaj równie¿ Wójt Stefan Wodniak.
– Radny Andrzej Wojty³a z³o¿y³
wniosek o usuniêcie graffiti w centrum
Janowic.
– Radny Antoni Grygierzec z³o¿y³ wniosek o zainstalowanie lepszego nag³oœnienia w sali posiedzeñ (Wójt odpowiedzia³ jednak, ¿e s³aba s³yszalnoœæ mo¿e
byæ w dniu 18 II zwi¹zana z przesuniêciem sto³ów do ty³u z racji wystêpu chóru).
– So³tys Janowic Jan Stanclik zapyta³ firmê Kombest, dlaczego w janowickich kranach p³ynie brudna woda.
Poprosi³ tak¿e o nowe tabliczki na posesje przy ul. Janowickiej. Zapyta³, czy jest
mo¿liwoœæ wykupienia prywatnego gruntu – drogi do leœniczówki.
Opracowa³: S³awomir Lewczak

Do wiadomości Mieszkańców
podajemy terminy i miejsca
zebrań wiejskich:
Janowice – 19 III 2010 godz. 10.00
remiza OSP
Bestwina – 21 III 2010 godz. 10.45
remiza OSP
Kaniów 11 IV 2010 godz. 10.15
Szko³a Podstawowa
Bestwinka 25 IV 2010 11.15
remiza OSP

Aktualności

Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych
wych zagro¿eñ oraz
14 razy bra³a udzia³
w akcji powodziowej. Ze spraw gospodarczych przeprowadzono remonty bie¿¹ce, zakupiono wiele sprzêtu do dzia³añ ratowniczych, a priorytetem w dalszym
ci¹gu jest kupno
nowego wozu bojowego. Zbli¿a siê
bowiem 120 rocznica za³o¿enia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bestwinie.
Bestwina – przyznanie
Stra¿acy aktywnie
wspó³pracuj¹ z jednostkami oœciennymi, Urzêdem Gminy, parlamentarzystkami (Miros³aw¹ Nykiel i Ma³gorzat¹
Handzlik), szko³ami, Koœcio³em, Ko³em
Gospodyñ Wiejskich i innymi organizacjami. Delegacje OSP obecne s¹ na uroczystoœciach pañstwowych i religijnych.
Prezes podziêkowa³ ponadto wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do rozwoju Stra¿y, wspierali j¹ finansowo, b¹dŸ poprzez wk³ad pracy.
Sprawozdanie finansowe z³o¿y³ dh
Adrian Pala, zaœ sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej – dh W³adys³aw Œlosarczyk.
Zarz¹dowi udzielono absolutorium za
okres sprawozdawczy.
Kolejno z przemówieniami, podsumowaniami i gratulacjami pospieszyli: Bryg.
Tadeusz Szkucik, dh Jan Cholewa, Pani
Agnieszka Michalska, Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Komendant
Gminny Grzegorz Owczarz.
Komisja Uchwa³ i Wniosków zanotowa³a nastêpuj¹ce wnioski:
- Przyj¹æ sprawozdanie z dzia³alnoœci, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
- Upowa¿niæ zarz¹d do sprzeda¿y
dzia³ki po³o¿onej przy ul. Koœcielnej, a
uzyskane pieni¹dze przeznaczyæ na
kupno samochodu.
- Udzieliæ zarz¹dowi absolutorium.
- Zatwierdziæ plan dzia³alnoœci i plan
finansowy.
- Ustaliæ wysokoœæ sk³adki na 2010 r.
– 20 z³.
- Upowa¿niæ zarz¹d na zaci¹gniêcie
kredytu do wysokoœci 100 tys. z³.
- Upowa¿niæ zarz¹d do op³acenia rocznej sk³adki w wys. 100 z³. na dzia³alnoœæ
zarz¹du powiatowego Zwi¹zku OSP.
S³awomir Lewczak
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odznaczeñ sta¿owych.

Bestwinka
Na Walne Zebranie Sprawozdawcze
OSP Bestwinka, które odby³o siê 20 lutego, zaproszenie przyjêli goœci i przedstawiciele w³adz, wœród których znaleŸli
siê: Kapitan Adam Ha³at, Komendant
Gminny Grzegorz Owczarz, Wiceprezes
Zarz¹du Powiatowego Jan Ozimina,
Prezes Zarz¹du Gminnego W³adys³aw
Kóska, Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rewizyjnej Stanis³aw Wilczek, cz³onek Zarz¹du Gminnego Zygmunt £ukoœ,
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak,
Zastêpca Wójta Artur Beniowski, So³tys
Bestwinki Józef Gawêda, Dyrektor Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego Wies³awa Ochman-Szeliga, Prezes KS Bestwinka
Andrzej Cichowski, radny powiatowy Józef Maziarz oraz radny Gminy Bestwina
Jacek £uszczak. Przewodnicz¹cym zebrania zosta³ Józef Œlosarczyk, natomiast funkcjê sekretarza pe³ni³a Teresa
Paruch-Ryœ.
Na pocz¹tku zebrania minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ zmar³ych w 2009 roku
druhów: Heleny Wcis³o, Stanis³awa Jonkisza oraz Franciszka Kraus.
Stra¿ w 2009 roku wyje¿d¿a³a regularnie do akcji. Najczêœciej mia³o to
miejsce w dniach od 24 czerwca do 10
lipca. Wtedy stra¿ interweniowa³a 70
razy, poœwiêcaj¹c w sumie 1700 godzin
na pomoc poszkodowanym w wyniku
powodzi.
Na zebraniu przedstawiono te¿ plany
na przysz³oœæ. Stra¿ zamierza ukoñczyæ
remont kuchni, wykonaæ remont dachu,
przygotowaæ obchody 100 - lecia OSP,
które bêd¹ mia³y miejsce w 2012 roku
oraz poczyniæ starania o zakup nowego
œredniego samochodu bojowego. Stra¿
wyra¿a nadziejê, ¿e do 2012 roku uda
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21 lutego 2010 r. spotkali siê na walnym zebraniu cz³onkowie i przyjaciele
Ochotniczej stra¿y Po¿arnej w Bestwinie.
Zgromadzonych przywita³ Prezes Jan
Ozimina, kieruj¹c serdeczne s³owa
zw³aszcza w kierunku goœci. Wœród nich
mo¿na wymieniæ Wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka, asystentkê Pos³a
do Parlamentu Europejskiego Ma³gorzaty Handzlik Agnieszkê Michalsk¹, Wicestarostê Bielskiego Miros³awa Szemlê,
Bryg. Tadeusza Szkucika – Naczelnika
wydzia³u operacyjno – szkoleniowego
PSP, Jana Cholewê – cz³onka Zarz¹du
OWZ OSP RP, W³adys³awa Kóskê – Prezesa ZGZ OSP RP w gminie Bestwina,
Grzegorza Owczarza – Komendanta
Gminnego OSP RP, radnych gminnych,
panie dyrektor szkó³, pani¹ So³tys oraz
oczywiœcie cz³onków honorowych, czynnych, wspieraj¹cych oraz cz³onków m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej.
Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano dh Stanis³awa Kubika, a w sk³ad
Komisji Uchwa³ i Wniosków weszli druhowie: Jan Rybski, Jakub Kraus i Józef
Œlosarczyk. Protoko³owa³a druhna Marta Gandor.
Mi³ym akcentem sta³o siê przyznanie
odznaczeñ sta¿owych za wys³ugê lat,
ogó³em otrzyma³o je siedemnaœcie
osób, a najstarsza z nich – dh Zdzis³aw
Adamus jest cz³onkiem OSP ju¿ lat 45.
Nieco krótszym sta¿em mog¹ pochwaliæ siê druhowie Franciszek Lindert i
Helena Wala – odpowiednio 35 i 30 lat
oraz W³adys³aw Œlosarczyk i Kazimierz
Adamski – po 25 lat. Zaleg³e odznaczenie – srebrny medal za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzyma³ dh Tomasz Ochman.
Prezes Jan Ozimina przedstawi³ obszerne sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki. Na dzieñ dzisiejszy liczy ona 74
cz³onków czynnych, w tym 18 druhen, 8
cz³onków honorowych, 34 cz³onków
wspieraj¹cych oraz 8 cz³onków MDP. W
roku sprawozdawczym uby³o cz³onków
3, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono dh Józefa Chmielniaka.
Odby³o siê 12 protoko³owanych zebrañ
zarz¹du, 4 zebrania ogólne oraz 2 zebrania komisji rewizyjnej. Stra¿ prowadzi dzia³alnoœæ prewencyjn¹ (konkursy,
szkolenia) oraz ratowniczo – szkoleniow¹. Rok by³ trudny z powodu powodzi
trwaj¹cej od 24 czerwca do 10 lipca.
Jednostka w roku sprawozdawczym 31
razy bra³a udzia³ w akcjach ratowniczych,
z czego 6 razy wyje¿d¿ano do po¿arów, 3
razy do wypadków, 8 razy do miejsco-
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Aktualności
czyñców pojawi³
siê nowy samochód Renault Master. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt,
i¿ stra¿acy przepracowali 18 000 godzin spo³ecznie
(nie licz¹c akcji stra¿ackich). Pragniemy zatem serdecznie podziêkowaæ w
imieniu wszystkich
mieszkañców za
tak ofiarn¹ pracê
na rzecz naszej
ma³ej ojczyzny.
Andrzej Wojty³a

OSP Janowice – przemawia Prezes J. Kud³a (fot. A. Wojty³a).

siê zakupiæ nowy samochód, poœwiêcaj¹c go przy okazji jubileuszu.
Cz³onkowie i zarz¹d OSP serdecznie
dziêkuj¹ za wszelk¹ okazan¹ pomoc w
minionym roku w³adzom gminnym oraz
organizacjom. Podziêkowania nale¿¹
siê te¿ cz³onkom wspieraj¹cym i mieszkañcom Bestwinki za wsparcie i dotacje
finansowe. Dziêkujemy równie¿ druhnom i druhom za prace spo³eczne i wyjazdy do akcji.
Józef Distel
Prezes OSP Bestwinka
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Janowice
W niedzielê 14 lutego odby³o siê walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Janowicach. Prezes
Jerzy Kud³a w swoim sprawozdaniu z
dzia³alnoœci jednostki poinformowa³
zgromadzonych, i¿ w szeregach jednostki w chwili obecnej jest 49 cz³onków czynnych, 9 MDP, 10 honorowych oraz 75
cz³onków wspieraj¹cych. Janowicka
Stra¿ uczestniczy³a w najwa¿niejszych
gminnych wydarzeniach m.in. podczas
uroczystoœci 3 Maja, 11 Listopada, organizowa³a zabawê sylwestrow¹, festyn
na terenach rekreacyjnych dla mieszkañców. Cz³onkowie zadbali równie¿ o
bezpieczeñstwo podczas rajdu rowerowego. Dzia³alnoœæ stra¿y to tak¿e edukacja – zorganizowany zosta³ turniej
wiedzy po¿arniczej oraz prelekcje dla
m³odzie¿y. Nie zabrak³o tak¿e wspó³pracy z ZSP Janowice, Ko³em Gospodyñ
Wiejskich oraz Parafi¹. Janowicka jednostka w ubieg³ym roku zbiera³a pieni¹dze na nowy samochód oraz zwraca³a
siê o pomoc w postaci 1% z rozliczeñ
podatkowych (w 2009 roku na rzecz janowickiej stra¿y przekazana zosta³a z
tego ramienia kwota ponad 5 000 z³). W
czêœci bojowej dziêki wszystkich dar-

Kaniów

cjê protokolanta pe³ni³a Barbara Faruga.
Przybyli goœcie oraz cz³onkowie stra¿y
wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci
OSP w 2009 roku. Jednostka liczy 74
cz³onków. W minionym roku Stra¿ zorganizowa³a Dzieñ Otwarty Stra¿nicy, podczas którego m³odzie¿ szkolna oraz
dzieci z przedszkola odwiedzi³y budynek.
OSP 63 razy wyje¿d¿a³a na akcje, z czego 4 z nich to by³y po¿ary, a pozosta³e 59
zwi¹zane by³y z likwidacj¹ zagro¿eñ. Ponadto Stra¿ bra³a udzia³ miêdzy innymi
w zawodach, kursach szkoleniowych i
sprz¹taniu œwiata. Podkreœliæ nale¿y, ¿e
jednostce uda³o siê wydaæ piêkn¹ kronikê z okazji 100 - lecia Stra¿y, któr¹ obejrzeæ mogli wszyscy przybyli na zebranie.
W 2010 roku planuje siê miêdzy innymi przeprowadzenie modernizacji budynku OSP. Prace remontowe rozpoczêto
pod koniec grudnia minionego roku.
Wójt Stefan Wodniak podziêkowa³
cz³onkom Stra¿y za pracê spo³eczn¹,
podkreœlaj¹c, i¿ OSP jest dla niego organizacj¹ priorytetow¹. Wyrazi³ nadziejê, ¿e w tym roku nie spotka nas ju¿ taka
nawa³nica. Powiedzia³ równie¿, ¿e poczyni³ starania o budowê przepompowni przy ulicy Rybackiej. Odpowiednie
s³u¿by natomiast zajm¹ siê czyszczeniem rowów. Radny powiatu bielskiego
Józef Maziarz przekaza³ informacje, czym
zajmowa³a siê w minionym roku Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, do której nale¿y oraz ¿yczy³
cz³onkom Stra¿y bezpiecznych powrotów
z akcji. Podziêkowania dla Stra¿y wyrazi³
te¿ Grzegorz Owczarz. Przypomnia³, ¿e
jej cz³onkowie po nawa³nicy wykonali
ogrom pracy, poniewa¿ zalanych by³o w
sumie 244 budynków.
Po czêœci oficjalnej przybyli goœcie,
druhowie i druhny zostali zaproszeni
przez Prezesa na ciep³y posi³ek.
Wioleta Gandor

Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Kaniowie W³adys³aw Kóska otworzy³
Walne Zebranie Sprawozdawcze, które
przeprowadzono 27 lutego o 16.00. Odby³o siê ono w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej, poniewa¿ budynek
Stra¿y jest remontowany. Na zebraniu
podsumowano 2009 rok, du¿o czasu
poœwiêcaj¹c na wydarzenia z okresu
przejœcia nawa³nicy. Zarz¹d otrzyma³ te¿
absolutorium za rok sprawozdawczy, o
co wnioskowa³a komisja rewizyjna.
Prezes W³adys³aw Kóska na pocz¹tku poprosi³, aby minut¹ ciszy uczciæ
pamiêæ zmar³ego druha Zbigniewa Kucharskiego. Nastêpnie przywita³ zaproszonych goœci, którymi byli Wójt Gminy
Bestwina Stefan Wodniak, Zastêpca
Wójta Artur Beniowski, Jan Ozimina Wiceprezes Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP, Krzysztof Grygiel - Zastêpca
Komendanta Bielskiej Stra¿y Po¿arnej,
Grzegorz Owczarz - Komendant Gminny
OSP, Grzegorz Gawêda - Naczelnik OSP
w Bestwince, Stanis³aw Wilczek przewodnicz¹cy
Ko- misji Rewizyjnej Oddzia³u Gminnego ZOSP RP,
Anna Okruta- zastêpca dyrektora
Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w
Kaniowie, Helena
Sowa - Prezes KGW
w Kaniowie, radni
gminni - £ukasz
Furczyk oraz Edward
Jonkisz oraz radny
powiatu bielskiego
- Józef Maziarz.
Zebranie poprowadzi³ Jacek Jonkisz, natomiast funk- Zebranie sprawozdawcze OSP w Kaniowie.
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Minister Kultury docenił panią Dyrektor

27 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku – Bia³ej odby³o siê noworoczne spotkanie z twórcami, animatorami i dzia³aczami kultury. Patronat nad wydarzeniem objêli Starosta Bielski Andrzej P³onka i
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Roman Migda³.
Nie zabrak³o oczywiœcie okolicznoœciowych przemówieñ i
podsumowañ, ale nas najbardziej ucieszy³ jeden punkt programu: przyznanie odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” p. Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Teresie Lewczak. Odznaczenie wrêczali
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Roman Migda³ i wicestarosta
Miros³aw Szemla, zaœ gratulacje z³o¿yli tak¿e Wójt Stefan Wodniak, Zastêpca Wójta Artur Beniowski, radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk i dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ. Osobne
podziêkowanie za swoj¹ pracê i du¿y dorobek laureatka otrzyma³a równie¿ na sesji Rady Gminy.
Teresa Lewczak podkreœla, ¿e order ten traktuje jako nagrodê tak¿e dla pozosta³ych pracowników GBP, swoje obowi¹zki
wykonuj¹cych bardzo rzetelnie, co przejawia siê m.in. w pomocy przy organizacji bibliotecznych imprez i spotkañ. A dzia³alnoœæ naszej ksi¹¿nicy zawsze by³a i jest doceniana przez
ró¿norakie gremia, mo¿na siê o tym przekonaæ, klikaj¹c na
zak³adkê z wyró¿nieniami na stronie www.gbpbestwina.eu.
W imieniu Redakcji gor¹co gratulujemy!
S.L.

Laureatka wraz z reprezentacj¹ Gminy Bestwina (fot. J. Jesionka).

Nowi Ratownicy w OSP
W dniach 23 – 24 I 2010 r. w Zespole Szkó³ Mechaniczno - Elektrycznych w ¯ywcu odby³o siê szkolenie w zakresie
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Celem kursu by³o podniesienie kwalifikacji oraz uzyskanie tytu³u ratownika zgodnie z Ustaw¹ O Pañstwowym Ratownictwie Medycznym obowi¹zuj¹c¹ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym.
W szkoleniu brali udzia³ równie¿ stra¿acy, cz³onkowie dru¿yny ratownictwawodnego z naszej gminy, którzy po zdaniu
egzaminu otrzymali tytu³ ratownika.

Reanimacja – æwiczenia na fantomie.

Chwila odpoczynku miêdzy zajêciami.

Informacja o działalności Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzêdzie Gminy Bestwina powsta³ 17 grudnia 2008 roku. Uczestniczy³o w nim 15 za³o¿ycieli. Koñcówka 2008 roku to
za³atwianie spraw typowo organizacyjnych, a w³aœciw¹ dzia³alnoœæ Klub rozpocz¹³ w 2009 roku. Zorganizowane zosta³y
4 akcje krwiodawstwa, po jednej w ka¿dym so³ectwie, dziêki
którym pozyskano 63 450 ml krwi od 141 dawców, a chêtnych do oddania by³y 162 osoby. W Bestwinie, 22 lutego 2009
roku, zarejestrowa³y siê 43 osoby, odda³o 36 osób i uzyskano 16 200 ml krwi. W Kaniowie, 26 kwietnia, zarejestrowano
30 osób, odda³y krew 24 osoby, uzyskano 10 800 ml. W Be-

stwince, 9 sierpnia, zarejestrowa³o siê 45 osób, odda³o krew
41, uzyskano 18 450 ml. W Janowicach, 29 listopada, zarejestrowa³y siê 44 osoby, krew odda³o 40, uzyskano 18 000
ml krwi.
Gminny Klub HDK PCK zorganizowa³ równie¿ konkurs plastyczny z nagrodami, którego celem by³o propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa oraz promowanie Gminnego Klubu HDK PCK. Na konkurs wp³ynê³o ponad 100 prac ze szkó³
gminy Bestwina oraz Œwietlicy Œrodowiskowej im. Ojca Pio
z Czechowic- Dziedzic. Najlepsze uhonorowane zosta³y pami¹tkowymi dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez
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oraz pisz¹cy te s³owa: Jacek Gruszka
OSP Kaniów.

Magazyn gminny luty Nr 2/2010

1. Bieroñski Jaros³aw OSP Kaniów
2. Bieroñski S³awomir OSP Kaniów
3. Kraus Marcin OSP Bestwinka
4. Bezeg³ów S³awomir OSP Bestwinka

Gospodarka i społeczeństwo
Jerzego Zu¿a³ka, Stanis³awa Niemczyka – firma „Stol – Drew”,
Wac³awa Waliczka – prezesa Kombest – u, Zarz¹d Rejonowy
HDK PCK w Bielsku – Bia³ej oraz Klub HDK PCK Miasta i
Gminy Czechowice – dziedzice, które wrêczane by³y na apelach w szko³ach. Wystosowano tak¿e podziêkowania dla wychowawczyñ, które zaanga¿owa³y siê w przygotowanie uczniów
do tego konkursu. Cz³onkowie Klubu uczestniczyli w akcji „Ognisty ratownik – gor¹ca krew, którego celem by³o pozyskanie dla
rozwoju honorowego krwiodawstwa œrodowisk stra¿aków zawodowych i ochotniczych.
W okresie grzybobrania cz³onkowie Klubu zorganizowali 1
wyjazd w góry na grzyby, kolejne, ze wzglêdu na brak wysypów
nie dosz³y do skutku, brali równie¿ udzia³ w zawodach strzeleckich – III Dru¿ynowe Mistrzostwa Klubów HDK PCK, gdzie
zajêli V miejsce.
Od chwili za³o¿enia do Gminnego Klubu HDK PCK Przy Urzêdzie Gminy Bestwina przyst¹pi³y 34 osoby, a sk³adkê za rok
ubieg³y op³aci³o 19 osób.
Akcje na rok 2010: 21 luty – Bestwina (ju¿ siê odby³a), 25
kwiecieñ – Kaniów, 8 sierpieñ – Bestwinka, 21 listopad – Janowice. Ponadto Klub zamierza przeprowadziæ w gimnazjach,
a byæ mo¿e w starszych klasach SP, konkurs z wiedzy o PCK
oraz krwiodawstwie. Planowane jest równie¿ spotkanie integracyjne dla krwiodawców z naszej gminy.

W Bestwinie oddawano krew 21 lutego (fot. J. Zu¿a³ek).

czego 29 odda³o po 450 ml. Wœród dawców by³y 2 osoby, które
odda³y w tym dniu swoj¹. krew po raz pierwszy i otrzyma³y
pami¹tkowe Listy Gratulacyjne.
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom akcji i zaprasza na kolejn¹, 25 kwietnia do Kaniowa. Podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ druhom stra¿akom z jednostki OSP Bestwina, którzy pomogli w zorganizowaniu akcji, a tak¿e Muzeum Regionalnemu, które udostêpni³o swoje pomieszczenie do wype³niania
kwestionariuszy przez krwiodawców.
Prezes Gminnego Klubu HDK PCK przy Urzêdzie Gminy
Bestwina
Jerzy Zu¿a³ek

Akcja w Bestwinie
13 050 ml krwi przekazano do Banku Krwi po akcji krwiodawstwa zorganizowanej 21 lutego przy koœciele w Bestwinie. Chêæ oddawania krwi wyrazi³o 35 osób, ale z ró¿nych
wzglêdów Pani Doktor dopuœci³a do oddawania 30 osób, z
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Walne zebranie delegatów
Spółki Wodnej Melioracyjnej
zmianê zapisu w protokole z dn. 4 II 2009 r. Dyskusja nie doprowadzi³a jednak do porozumienia, pomimo wyjaœnieñ p. M.
Firganka oraz p. K. Firganka. Zebrani delegaci odrzucili wniosek p. Kóski przy 1 g³osie „za” oraz 3 wstrzymuj¹cymi siê.
Protokó³ zosta³ przyjêty przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê.
P. Kazimierz Firganek odczyta³ w dalszej kolejnoœci sprawozdanie Zarz¹du za rok 2009. Podziêkowa³ w nim cz³onkom
Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej oraz pracownikom Spó³ki. Osobne s³owa wdziêcznoœci skierowa³ pod adresem Wójta Stefana Wodniaka, Urzêdu Gminy, Starostwa Powiatowego oraz
ŒZMiUW. Nastêpnie prezes szczegó³owo przedstawi³ dzia³alnoœæ Spó³ki, uwzglêdniaj¹c zarówno dokonania, jak i trudnoœci w realizacji planu. Zapozna³ równie¿ zgromadzonych ze
stanem realizacji wniosków z ostatniego zebrania. Sprawozdania te przyjêto jednog³oœnie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z³o¿y³a przew. tej¿e Komisji, p. Maria Œlosarczyk. Komisja nie wnios³a uwag do wykonywania prac statutowych i rozliczeñ finansowych oraz
dokonywanych zakupów. Na zakoñczenie Komisja zarekomendowa³a przyjêcie propozycji Zarz¹du odnoœnie podwy¿szenia
sk³adek cz³onkowskich, oraz zg³osi³a wniosek o udzielenie
Zarz¹dowi absolutorium za 2009 r.
P. M. Firganek poinformowa³, ¿e w zadaniu konserwacji rowów na
planowane 10 963 mb wykonano 10 794 mb za kwotê 40 315 z³.

5 lutego 2010 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zgromadzili siê delegaci Gminnej
Spó³ki Wodnej Melioracyjnej w liczbie 38. Zebranie otworzy³
prezes Spó³ki, p. Kazimierz Firganek, witaj¹c zaproszonych
goœci. Wœród nich znalaz³ siê Wójt Gminy Bestwina Stefan
Wodniak, przedstawicielka Starostwa Powiatowego p. Wanda Dziubek, przedsta- wicielka Œl¹skiego Zak³adu Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych p. Anna Bzik, przedstawicielka Pañstwowego Przedsiêbiorstwa „Aqua” p. Henryka Adamus, oraz przedstawiciele RSP „Prze³om” oraz „Kombest – u”.
Na przewodnicz¹cego zebrania zosta³ wybrany p. Jerzy Stasicki i on prowadzi³ ca³e obrady, sekretarzem zosta³ zaœ p.
Eugeniusz Furczyk. Obie kandydatury przesz³y jednog³oœnie.
Przedstawiono nastêpnie porz¹dek zebrania i powo³ano jednog³oœnie Komisjê Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie: p. Maria
Maroszek, p. Edward Kubik i p. Eugeniusz Kozak.
Przewodnicz¹cy przypomnia³, ze protokó³ z poprzedniego zebrania, z dn. 4 II 2009 r. by³ do wgl¹du w siedzibie Spó³ki. Przed g³osowaniem zatwierdzaj¹cym go, zapyta³ o ewentualne zastrze¿enia.
W odpowiedzi p. Eugeniusz Kóska stwierdzi³, ¿e zapis jego
wypowiedzi w protokole to tylko „pó³prawda”, ¿e s³owa „wy³udzenia 70 tys. z³.” wypowiedzia³ na koñcu swego wyst¹pienia i
mia³y oznaczaæ, ¿e pomimo wydatkowania 70 tys. z³. RSP w
Dankowicach nie otrzyma³a wody i dlatego zg³asza wniosek o
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P. Kóska powiedzia³ tak¿e, ze woda z M³ynówki Dankowickiej pod mostkiem na ul. Sportowej przecieka do rowu wzd³u¿
ul. Sportowej.
P. Stefan Zbyl – Uszkodzono studzienkê przez pracowników
konserwuj¹cych rów przy ul. Dankowickiej.
P. A. Faruga – Sama Spó³ka oraz Urz¹d Gminy nie s¹ w
stanie bez pomocy z zewn¹trz prawid³owo prowadziæ prac statutowych.
P. S. Stanclik, J. Nycz i E. Kubik poruszyli sprawê odwodnienia cmentarza w Janowicach. W odpowiedzi p. K. Firganek
wyjaœni³, ¿e by³o ju¿ spotkanie z proboszczem z Janowic, lecz
z uwagi na du¿e koszty, Spó³ka nie jest w stanie zrealizowaæ
ww. zadania.
P. F. Owczarz – Osunê³y siê
p³yty a¿urowe na £êkawce przy
posesji p. £aciak i K³oda. Zapyta³ tak¿e, czy jest w planie naprawa M³ynówki komorowicko –
bestwiñskiej (tak, na kwotê
7 423 z³.).
P. E. Ochman – Wykonaæ rów
odwadniaj¹cy ul. Dworsk¹. W
odpowiedzi p. K. Firganek odpar³, i¿ musi o to wyst¹piæ Rada
So³ecka, ale Spó³ka nie wykonuje nowych rowów odwadniaj¹siê tym razem w budynku CKSiR.
cych.
P. E. Kozak – przepust pod ul. £abêdzi¹ jest za³amany.
G³os zabra³a równie¿ p. Wanda Dziubek, przedstawiciel Starosty Bielskiego, która podziêkowa³a cz³onkom Zarz¹du i delegatom za wzorow¹ pracê i dotychczasowe osi¹gniêcia.
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak równie¿ podziêkowa³
za wspó³pracê, w szczególnoœci po czerwcowej nawa³nicy. Poinformowa³, ¿e w bud¿ecie zapisano 70 000 z³. brutto do przerobu przez Spó³kê na prace zlecone Urzêdu Gminy.
Wnioski zapisane przez Komisjê Uchwa³ i Wniosków i przyjête w g³osowaniu:
- Przyj¹æ proponowane sk³adki.
- Przyj¹æ do ewidencji rowy w Janowicach i Kaniowie.
- Wyst¹piæ do w³aœciwych jednostek terytorialnych o rozwi¹zanie problemu odprowadzania wód z posesji p. Sadlok
celem odwodnienia cmentarza w Janowicach.
- Wyst¹piæ do ŒZMiUW o naprawê na cieku £êkawka osuniêtych p³yt a¿urowych przy (ul. Koœcielnej i Zau³ek w Bestwinie.
- Wyst¹piæ do administratora drogi o naprawê przepustu
pod ul. £abêdzi¹ w Kaniowie.
Protokó³ opracowa³ p. Eugeniusz Furczyk,
wyboru i skrótów dokona³ S. Lewczak

„Śledziówka”
z gospodyniami
We wtorek 16 lutego Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Bestwinki
zorganizowa³o tzw. „œledziówkê”. W dniu poprzedzaj¹cym okres
Wielkiego Postu gospodynie biesiadowa³y przy akompaniamencie Julii Markiel, która piêknie przygrywa³a na akordeonie.
Salka w budynku OSP, z której korzystaj¹ cz³onkinie by³a wype³niona po brzegi, a œpiewom i tañcom nie by³o koñca.
Wioleta Gandor

Przy tradycyjnym „Œledziku”.
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Wykonano naprawy drenarskie za kwotê 39 963 z³. (277 szt.) –
razem na roboty statutowe wydano 80 278 z³. Roboty zlecone wykonano za kwotê 131 590 z³.
P. J. Kuder przedstawi³a sprawozdanie finansowe, w którym
poinformowa³a, ¿e w 2009 r. Spó³ka po stronie przychodów
zanotowa³a kwotê 214 218 z³, a wydatkowa³a 209 690 z³., zysk
na 2009 r. – 4 527 z³.
Sprawozdania powy¿sze zosta³y jednog³oœnie przyjête w g³osowaniu jawnym. Zarz¹d otrzyma³ absolutorium.
P, Marian Firganek przedstawi³ plan robót statutowych na
2010 r. I tak: konserwacja rowów w Gminie wyniesie 11 311
mb za 55 650 z³. W poszczególnych so³ectwach: Bestwina:
4 224 mb za 18 300 z³; Bestwinka: 1 501 mb za 9 496 z³;
Janowice: 1 556 mb za 5 346
z³; Kaniów: 4 030 mb za 22 480
z³. Naprawy drenarskie – 160
szt. za kwotê 23 640 z³.
P. J. Kuder przedstawi³a plan
finansowy na 2010 r: Planowane przychody – ogó³em
212 635 z³., w tym sk³adki
cz³onkowskie – 89 335 z³., dotacje – 3 300 z³., do przerobu z
Urzêdu Gminy – 70 000 z³., pozosta³e roboty zlecone 50 000 Delegaci na Walne Zebranie spotkali
z³. Nastêpnie p. Kuder przedstawi³a propozycjê Zarz¹du o podniesienie sk³adek statutowych: dzia³ki budowlane: 20%, grunty rolne: 10%, stawy: 10%,
jednostki gospodarcze: 15%.
P. Kazimierz Firganek przedstawi³ wszystkim powód podniesienia sk³adek, wraz z uzasadnieniem. W dalszej kolejnoœci
zaprezentowa³ stanowisko Zarz¹du w sprawie przyjêcia do ewidencji nowych rowów (wnioski Rad So³eckich z zebrañ wiejskich). Zarz¹d proponuje przyj¹æ nastêpuj¹ce rowy: W
Janowicach: R – 13 (242 mb) oraz R – 14 (586 mb), W Kaniowie: R – 15 RD (187 mb).
Niektóre wa¿niejsze g³osy w dyskusji:
Dyskusjê rozpocz¹³ p. Eugeniusz Kóska, który przedstawi³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
- W dalszym ci¹gu nie jest przekonany do wyjaœnienia naprawy drenarskiej na dzia³ce p. Sobik, oraz faktury na ww. prace.
- Zaapelowa³ o obni¿enie przepustu pod ul. M³yñsk¹ w okolicy
p. Ha³as i p. Góra.
- Upomnia³ siê o konserwacjê rowu wzd³u¿ ul. Dankowickiej.
W odpowiedzi p. K. Firganek wyjaœni³, ¿e woda wraca do
Bia³ki tylko w czasie od³owów oraz „kana³em ulgi” w przypadku
nag³ych i obfitych opadów.
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Dookoła świata w trzy dni –
warsztaty etnograficzne w CKSiR
„Kto podró¿uje – ten dwa razy ¿yje!” – powiedzia³ Hans Christian Andersen. I mia³ racjê, gdy¿ dziêki podró¿om
poznajemy interesuj¹ce miejsca, ludzi, kultury, uczymy siê jêzyków. O wiele ³atwiej wiedza wchodzi do g³owy,
gdy czegoœ doœwiadczymy osobiœcie. W czasie ferii zimowych dzieci z naszej gminy równie¿ odby³y kilka
podró¿y, a to za spraw¹ Ani i Piotra prowadz¹cych w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji warsztaty etnograficzne z cyklu „opowiadamy o œwiecie”.
Warsztaty odbywa³y siê w dniach 15, 17 i 18 lutego i obejmowa³y trzy tematy: „Dzieci na œwiecie – Afryka”, „Od papirusu
do papieru” oraz „Oscypek czy go³ka”. W pierwszym dniu najm³odsi zapoznali siê z szeroko pojêt¹ kultur¹ arabsk¹, przymierzy³y d¿alabijê i turban oraz napi³y siê pysznej herbaty prosto
z pó³nocnej Afryki. Nastêpnie uczestnicy przeœledzili proces
rozwoju pisma a¿ od pradziejów ludzkoœci i nauczyli siê w³asnorêcznie wytwarzaæ i ozdabiaæ papier czerpany. Ostatnie
zajêcia poœwiêcono produktom mlecznym, szczególnie serowi i ludziom tradycyjnie zajmuj¹cym siê wyrobem oscypków –
polskim góralom. Dzieci wziê³y udzia³ w wielkim quizie z nagrodami, rozpoznawa³y tropy zwierz¹t, a na koniec same spróbowa³y swoich si³ w wyrobie domowego sera.
Wszystkie zajêcia opieraj¹ siê na w pe³ni autorskim, interaktywnym programie bêd¹cym efektem podró¿niczej pasji m³odych prelegentów. Warsztaty obfitowa³y w ciekawe filmy, mo¿na
by³o tak¿e dotkn¹æ i skorzystaæ z autentycznych rekwizytów –
naczyñ do herbaty, pow³óczystych ubrañ, przyrz¹dów do wyrobów sera… . Zatem nawet spêdzaj¹c ferie w swojej miejsco-

Zabawa i nauka w jednym.

woœci nie sposób powiedzieæ, ¿e nie by³y udane – no chyba, ¿e
zamiast korzystaæ z ciekawej i rozwijaj¹cej oferty, po raz kolejny
siedzia³o siê z nosami w monitorach.
S. Lewczak

„Pokonać chorobę” - spotkanie z Andrzejem Żakiem

•
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3 lutego w naszej Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie, mieliœmy niezwyk³¹ okazjê uczestniczyæ w spotkaniu, pog³êbiaj¹cym nasz¹
wiedzê...o nas samych.
Jak mówi³ wtedy nasz goœæ, znany bioterapeuta, Andrzej ¯ak- „Medycyna nie
jest wiedz¹ tajemn¹. Pewien jej zakres
dostêpny jest ka¿demu laikowi, zw³aszcza dzia³ania profilaktyczne. W pewnym
sensie ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ „lekarzem”, to jest osob¹ œwiadom¹ czynników warunkuj¹cych zdrowie, umiej¹c¹

Andrzej ¯ak – pisarz i terapeuta.

w porê rozpoznawaæ zagro¿enia i podejmuj¹c¹ bezpoœrednie lub poœrednie
przeciwdzia³ania. (....)
Cz³owiek - o czym wiedzieli ju¿ staro¿ytni Grecy - sk³ada siê w przewa¿aj¹cej
czêœci z wody. Wspó³czeœni dopowiedzieli, ¿e to elektrolit. Jeœli tak, to na ludzki
organizm oddzia³ywaæ mo¿e pole magnetyczne. Jony paramagnetyczne spotykamy
g³ównie w enzymach, od
których zale¿¹ wszystkie
procesy ¿yciowe. Prawdziwe cuda bez… cudów!
Wychodz¹c z tego za³o¿enia wykorzystuje siê dzisiaj pole magnetyczne
dla leczenia szeregu
schorzeñ: miêdzy innymi
astmy, reumatoidalnego
zapalenia stawów, przewlek³ych owrzodzeñ i
osteoporozy.
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Tak oto biopole i bioenergia wkraczaj¹ w kr¹g zjawisk fizycznych. Wkraczaj¹? Nic podobnego, zawsze tam
by³y, przez jakiœ czas umyka³o to jedynie naszej uwadze.”
Pos³ugujê siê tutaj s³owami autora
ksi¹¿ki „Pokonaæ chorobê”, gdy¿ trudno
opisaæ to czym zajmuje siê Pan Andrzej
¯ak, posiadaj¹cy równie¿ dar widzenia
pozaoptycznego – na podstawie zaburzeñ
energetycznych potrafi okreœliæ rzeczywiste schorzenie pacjenta. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jego „diagnozê” potwierdzaj¹
specjalistyczne badania medyczne.
Czêsto jest on tak¿e wzywany do dzia³ania przy pacjentach hospitalizowanych.
Pan Andrzej jest cz³owiekiem skromnym i bardzo bezpoœrednim, ma wspania³y kontakt z drugim cz³owiekiem. Nie
uwa¿a siê za „cudotwórcê” lub obdarzonego szczególnymi zdolnoœciami, przeciwnie twierdzi, ¿e ka¿dy mo¿e w sobie
takie zdolnoœci rozwin¹æ - wymaga to
jedynie pracy i czasu. On swoj¹ wiedzê
zdobywa³ latami.
Mieliœmy ju¿ okazjê poznaæ Andrzeja
¯aka jako pisarza dla m³odzie¿y, zachê-

Kultura
cam do zapoznania siê z jego ksi¹¿kami na temat medycyny naturalnej. Tutaj
szczególnie polecam ciesz¹cy siê
ogromnym powodzeniem „Dziennik
zdrowia 2010”- poradnik propaguj¹cy
naturalne metody i praktyki s³u¿¹ce zdrowiu cz³owieka. Tak¿e wspaniale siê czy-

ta wspomnian¹ wy¿ej ksi¹¿kê „Pokonaæ
chorobê”, w której autor opisa³ swoje
wieloletnie doœwiadczenia i spotkania z
ludŸmi, gdy jego pomoc okazywa³a siê
skuteczna i pomocna, nawet w przypadkach gdy medycyna akademicka by³a
bezradna. Ksi¹¿ka ciekawa, poruszaj¹-

ca, napisana z humorem. Autor opisuje
swoje spotkania z ludŸmi, ale poprzez te
opisy odczytujemy równie¿ jego drogê
do odczytania i pog³êbiania swojego
¿yciowego powo³ania, jakim jest pomoc
drugiemu cz³owiekowi.
T. Lewczak

Od chwili za³o¿enia chór koncertowa³
w wielu miejscach w Polsce i na ca³ym
œwiecie. Lista jest d³uga, ale warto wymieniæ choæby œpiew podczas uroczystoœci otrzymania sakry biskupiej ks. Józefa
Wróbla, uczestnictwo w imprezie z cyklu
„Wystêpy chórów – Kahlenberg” w Austrii”, wystêp w Katedrze Lwowskiej i na
Cmentarzu Orl¹t, bazylice w LudŸmierzu,
dwukrotnie w Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach,
w Kaplicy Matki Bo¿ej na Jasnej Górze,

Gratulacje od Wójta Stefana Wodniaka.

w Sanktuarium w
Szczyrku „na Górce” w Sandomierzu na uroczystej
mszy œw. w Zielone Œwi¹tki, na diecezjalnym œwiêcie
Akcji Katolickiej w
Bielsku - Bia³ej, na
uroczystoœciach wyniesienia na o³tarze ks. biskupa
Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Uczestniczy³
w koncercie „Spotkanie z kolêd¹” organizowanym w
koœciele p.w. Matki Pan Andrzej ¯aczek odbiera wyró¿nienie z r¹k ks. Proboszcza.
Bo¿ej Bolesnej w
Jawiszowicach. Za osi¹gniêcia i chór
chóru tak¿e by³y proboszcz z Bestwiny,
otrzyma³ w 2007 r. nagrodê Rady Gminy
ks. Bogus³aw Czarny.
Bestwina. Nagra³ tak¿e p³yty z kolêdami
Ks. Proboszcz Cezary Dulka przyzna³
oraz z pieœniami religijnymi i patriotycznydyplomy dla chórzystów najstarszym stami. Jest siê zatem czym pochwaliæ,
¿em, pami¹tkowe wyró¿nienia wrêczyli
a przecie¿ dziesiêæ lat to wiek jeszcze
Wójt i Wicestarosta, z wyrazami uznania
m³ody i przed chórzystami ca³y czas do
pospieszy³ te¿ pose³ S. Piêta oraz Towazdobycia kolejne laury.
rzystwo Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej.
W sobotê, 30 stycznia w koœciele pw.
Nie zabrak³o wyst¹pienia dyrygenta M.
Wniebowziêcia NMP, o godz. 17.00 miaLubickiego oraz obecnego prezesa chó³a miejsce g³ówna czêœæ jubileuszowych
ru, pana W³adys³awa Adamusa. Ca³oœæ
obchodów. Rozpoczê³a je Msza Œwiêta
prowadzili dyrektor CKSiR Grzegorz Bocelebrowana przez ksiê¿y – Cezarego
boñ oraz redaktor „Magazynu GminneDulkê, Grzegorza Pydycha i Mieczys³ago” S³awomir Lewczak. Po wystêpie
wa Grabowskiego. W homilii zosta³o
goœcie przeszli do salek katechetycznych
przypomniane znaczenie œpiewu w
na przygotowany poczêstunek.
chrzeœcijañstwie, rola pieœni i muzyki
Kolejnym akcentem tego wspania³ekoœcielnej na œwiecie, w Polsce oraz w
go œwiêta sta³ siê wystêp chóru na
Bestwinie. Po liturgii wyst¹pi³ chór pod
XXXVII sesji Rady Gminy Bestwina, gdzie
batut¹ dyrygenta Mariana Lubickiego,
w obecnoœci Wójta, jego Zastêpcy, Radœpiewaj¹c kolêdy oraz pieœni kompozynych, kierowników jednostek organizatorów polskich i zagranicznych, jak
cyjnych i pracowników urzêdu, chór „Ave
równie¿ utwory ludowe. Wieczór uœwietMaria” wykona³ kilka pieœni i piosenek
ni³ tak¿e m³odzie¿owy chór „Allegro” pro(na koñcu znany utwór „Va pensiero” z
wadzony przez Magdalenê Wodniakopery „Nabucco” Giuseppe Verdiego).
-Foksiñsk¹.
Chórzystom i dyrygentowi zosta³o przyNa uroczysty koncert przyby³ Wójt Gmiznane okolicznoœciowe wyró¿nienie i
ny Bestwina Stefan Wodniak, pose³ na
gratulacje. Niech zatem œpiewacy, któSejm RP Stanis³aw Piêta, wicestarosta
rzy rozs³awiaj¹ imiê gminy Bestwina
Miros³aw Szemla, radni Gminni i powiagdziekolwiek tylko siê pojawi¹, przyjm¹
towi, redaktor „Goœcia Niedzielnego” i
serdeczne ¿yczenia wielu kolejnych sukradia „Anio³ Beskidów” ks. Jacek M. Pêcesów tak¿e od redakcji „Magazynu
dziwiatr, oraz licznie zgromadzona puGminnego”.
blicznoœæ. List gratulacyjny skierowa³ do
S³awomir Lewczak
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Wielki Jubileusz roku 2000 obchodzono w bardzo ró¿ny sposób. Niektórzy
pielgrzymowali do œwiêtych miejsc, inni
brali udzia³ w nabo¿eñstwach dziêkczynnych, stawiano koœcio³y lub pami¹tkowe krzy¿e. W Bestwinie natomiast
postanowiono zbudowaæ ¿ywy pomnik
– chór, który œpiewaj¹c bêdzie wznosi³
do Boga modlitwy, a ludziom dawa³ radoœæ i muzyczne wzruszenia. Inicjatorami powstania „Ave Maria” byli
ówczeœnie pracuj¹cy w parafii Wniebowziêcia NMP ksiê¿a Bogus³aw Czarny i
Mieczys³aw Grabowski oraz Pañstwo
Anna i Andrzej ¯aczek. Do wspó³pracy
zaproszono doœwiadczonego chórmistrza, dyrygenta Mariana Lubickiego.
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Śpiewający jubileusz – 10 lat z chórem „Ave Maria”
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Wieczór w Muzeum

Op³atek Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej
oraz wystawa zespo³u koronkarek i bukieciarek z Bestwinki – 27 I 2010
Choæ aktualnie prze¿ywamy okres Wielkiego Postu, pamiêci¹ powracamy do wydarzeñ ca³kiem niedawnych, maj¹cych
jednak miejsce ju¿ po zamkniêciu styczniowego numeru „Magazynu Gminnego”. 27 I odby³o siê w Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka okolicznoœciowe spotkanie cz³onków
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej. W nieomal rodzinnej atmosferze prze¿ywano jeszcze raz œwi¹teczne chwile, ³ami¹c siê op³atkiem i ¿ycz¹c sobie udanego roku. W sali
kominkowej Muzeum nie zabrak³o ¿yczliwych Towarzystwu
goœci, bêd¹cych nierzadko cz³onkami TMZB. Swoje przemówienie wyg³osi³ Wójt Stefan Wodniak, wskazuj¹c na potrzebê
ocalania i zachowywania tradycji oraz gratuluj¹c dotychczasowego dorobku. Na spotkanie przybyli równie¿ ks. proboszcz
Cezary Dulka, so³tys Bestwiny Maria Maroszek, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dr Grzegorz Boboñ, radna Danuta Kubik i oczywiœcie wszyscy, których po³¹czy³a wspólna

¯yczenia od Wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka.

pasja odkrywania historii i folkloru naszych ziem. List z ¿yczeniami przys³a³a tak¿e nieobecna z powodu choroby p. Waleria
Owczarz, przewodnicz¹ca Towarzystwa. Gospodarzem wieczoru i konferansjerem by³ pracownik Muzeum Andrzej Wojty³a.
Ciekawym akcentem sta³o siê otwarcie wystawy wyrobów
rêkodzielniczych wykonanych przez zespó³ koronkarek i bukieciarek z Bestwinki w sk³adzie: Aleksandra Jamroz, Eugenia
Wilczek, Halina Prymula, Zofia Komór. Panie wykona³y ozdoby
z kordonku, krepiny, bibu³y, koralików i innych materia³ów, a
wszystkie one wymaga³y niezwyk³ej precyzji i du¿ego nak³adu
pracy. Po ubieg³orocznej, jest to ju¿ druga wystawa pañ w muzealnej galerii, zatem serdecznie gratulujemy im tego sukcesu.
22 lutego, w chwili zamykania bie¿¹cego wydania „MG” odby³o siê zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej. Szersze informacje w nastêpnym numerze.
S³awomir Lewczak

Autorki wystawy i Radni D.Kubik oraz A. Wojty³a.

•
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Kulig z Bestwiny do Soblówki
W sobotê 6 lutego 2010 roku Parafia pw. Wniebowziêcia
NMP w Bestwinie zorganizowa³a kulig do oddalonej o 9 km od
Rajczy Soblówki. W wycieczce wziêli udzia³ doroœli, m³odzie¿ i
dzieci – w sumie 85 osób. Najwiêksz¹ grupê stanowili uczniowie Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Bestwinie (21 osób). Wszyscy wyjechali dwoma autokarami ok. 10.00. Po niespe³na dwu
godzinach jazdy dotarli pod koœció³ w Soblówce, gdzie czeka³o piêciu furmanów z koñmi. Grupa doros³ych bezpoœrednio
po przyjeŸdzie wziê³a udzia³ kuligu, podczas gdy m³odzie¿ nawiedzi³a diecezjalne sanktuarium maryjne w Rajczy. Godzinê
póŸniej na miejsce dotar³a druga grupa. Po odbytym kuligu
nast¹pi³ czas na posi³ek. Gospodarze miejsca – Pañstwo
Aniela i Eugeniusz zorganizowali dwa ogniska i ciep³¹ herbatê. Uczestnicy sma¿yli kie³baski, a m³odzie¿ dodatkowo skorzysta³a z uroków zimy urz¹dzaj¹c zabawy na œniegu.
Po tak mile spêdzonym popo³udniu grupa uda³a siê sañmi
po koœció³ w Solówce, gdzie czeka³y autokary, które zawioz³y
uczestników do Bestwiny. Pañstwo Aniela i Eugeniusz serdecznie zapraszaj¹ na kulig. Istnieje mo¿liwoœæ zatelefonowania i zarezerwowania sani, miejsca na ognisko, by prze¿yæ
rodzinny lub firmowy kulig. Wszystkie sprawy zwi¹zane z kuligiem mo¿na ustaliæ siê z Pañstwem Aniel¹ i Eugeniuszem
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Gor¹cy posi³ek po kuligowych emocjach.

pod numerem telefonu 033 864 70 79. Uczestnicy kuligu dziêkuj¹ czcigodnym Gospodarzom za ¿yczliwe przyjêcie oraz
umo¿liwienie wspania³ych prze¿yæ na œniegu. Mamy nadziejê,
¿e w przysz³ym roku równie¿ nie zabraknie chêtnych na podobn¹ imprezê.
Ks. Grzegorz Pydych
Wikariusz Parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie

Edukacja

Jasełka, czyli wyższość Świąt Bożego
Narodzenia nad marketingiem
Taki tytu³ nosi³y jase³ka wystawione 30 stycznia
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowicach.
Nie tylko ich nazwa by³a nietypowa. Ca³y spektakl zaskakiwa³ w ka¿dej minucie, a m³odzi aktorzy z kó³ka
teatralno - dziennikarskiego, kó³ka tanecznego, szkolny chór i uczniowie klas m³odszych zaprezentowali
najwy¿sz¹ klasê. Artyœci opowiedzieli o przygotowaniach do œwi¹t, œwi¹tecznych zakupach, trudnych wyborach miêdzy karier¹ a rodzin¹, a poœrednio równie¿,
jak to w jase³kach, o narodzeniu Jezusa. Uczynili to,
pos³uguj¹c siê metafor¹, co sprawi³o, ¿e jase³ka by³y
wyj¹tkowym prze¿yciem dla wra¿liwego widza.
Wójt Stefan Wodniak pogratulowa³ udanego wystêpu.

„Nie warto mieszkać na Marsie…
na Ziemi jest życie ciekawsze…”
3 lutego 2010r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach zosta³y rozdane nagrody kolejnej edycji Powiatowego Konkursu ,,Zwierzêta wokó³ nas”.
Wœród laureatów znaleŸli siê uczniowie Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Kaniowie:
Dawid Kopeæ ( ucz. kl.2.) - zdobywca II miejsca w konkursie literackim;
Paulina Orze³ (ucz.kl.2.) - zdobywczyni II miejsca w konkursie fotograficznym;
Milena Brosz (ucz. kl.1.) i Paulina Orze³ ( ucz. kl.2.) - wyró¿nienia w konkursie plastycznym.
Uczniowie SP nr 2 przedstawili piêkny program artystyczny,
podczas którego zaprezentowali utwory laureatów konkursu
literackiego. Prace plastyczne i fotograficzne mo¿na zobaczyæ
na wystawie w filii Biblioteki Miejskiej w Czechowicach –
Dziedzicach przy ul. Wêglowej.
El¿bieta Stec
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Pawe³ Kubica, Barbara Niemczyk, Natalia Chromik, Piotr Niemczyk, Katarzyna £ukoœ i wspomniana ju¿ wczeœniej - Mirella
Kubik. Aktorom nale¿¹ siê szczególne gratulacje za to, ¿e mimo
wcielania siê w podwójne lub nawet potrójne role, nie mylili
siê i w ka¿dej sprawdzali siê z powodzeniem.
Wy¿ej wymienieni m³odzi artyœci pokazali wspó³czesne trendy i proces odchodzenia od prawdziwego, œwiadomego i religijnego obchodzenia œwi¹t. Spektakl sk³ada³ siê z dziewiêciu
aktów, z których ka¿dy przedstawia³ osobn¹ historiê. Jednak w
pewnym momencie uk³ada³y siê w ca³oœæ. W jase³kach mogliœmy przyjrzeæ siê bli¿ej jak wygl¹da szaleñstwo zakupów,
jak czasami dzieci nie kwapi¹ siê do pomocy rodzicom przy
drobnych pracach domowych, a nawet jak mê¿owie pozostawiaj¹ swoje ¿ony same w œwi¹tecznych przygotowaniach.
Obraz przedstawiony przez aktorów by³ surowy, ale niech ka¿dy odpowie sobie w sumieniu czy nie zgodny z prawd¹. Piêkny
fina³ spektaklu pokaza³ jednak, ¿e mo¿na prze¿yæ Œwiêta prawdziwie religijnie i tak, jak œpiewali wspólnie artyœci: „przekazuj¹c sobie znak pokoju”. Przybyli mieszkañcy w³¹czyli siê w œpiew
fina³owej kolêdy, a Wójt Stefan Wodniak podziêkowa³ dzieciom
za wspania³e jase³ka. Po spektaklu Pani Dyrektor Urszula Kal
zaprosi³a wszystkich na poczêstunek.
Wioleta Gandor

•

Kiedy ju¿ sala gimnastyczna w janowickiej szkole wype³ni³a
siê po brzegi, przybyli mieszkañcy mogli us³yszeæ piêkn¹ kolêdê w wykonaniu uczennicy Mirelli Kubik.
Nastêpnie Dyrektor Urszula Kal przywita³a goœci, którymi byli
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, so³tys Janowic Jan Stanclik oraz radni Andrzej Wojty³a, Jerzy Borutka i Stanis³aw Nycz.
Pani Dyrektor wyró¿ni³a te¿ wszystkie osoby, które pomaga³y
w przygotowaniu spektaklu. Zas³uguj¹ one na to, aby wymieniæ je z imienia i nazwiska. Przedstawienie wyre¿yserowa³a
Jolanta Kuczyñska. O dekoracjê zadba³y: Urszula Kal, Ilona
Wójtowicz, El¿bieta ¯mij i Ilona Jarczyk, natomiast za choreografiê poszczególnych klas odpowiedzialne by³y: El¿bieta ¯mij
(kl. III „Œnie¿ynki”), Eliza Szeliga (kl. II „£y¿wiarze”), Ewelina
Olejak (kl. I „Sopelki i Ba³wanki”) oraz Monika Krê¿elok (ko³o
taneczne: „Hafanana”, „Hip- hop”, „Salsa”). Aran¿acjê dŸwiêku i
œwiate³ zawdziêczaliœmy Andrzejowi i Stanis³awowi Niemczyk.
W jase³kach wzi¹³ udzia³ Chór „PoTworek” pod przewodnictwem Doroty Pollak oraz Kó³ko Taneczne w sk³adzie: Aleksandra Stolarzewicz, Barbara Niemczyk, Weronika Wala, Krzysztof
DŸwig, Daniel Suwa³a, Patrick Wróbel i Monika Mêdrala. Wymieniæ nale¿y równie¿ ca³¹ obsadê teatraln¹, która w pe³ni
zas³u¿y³a na uznanie. Oto jej sk³ad: Monika Mêdrala, Ma³gorzata Bogusz, Bart³omiej Kopaczka, Marlena Mruczek, Patrick
Wróbel, Patryk Dyrdom, Aleksandra Stolarzewicz, Mateusz Olek,

Edukacja

Niech ta więź wiecznie trwa
Dzieñ Babci i Dziadka w Kaniowie
W dniach 9 i 10 lutego 2010 roku spo³ecznoœæ przedszkola
w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Kaniowie œwiêtowa³a
Dzieñ Babci i Dziadka. Dziêki uprzejmoœci dyrektor placówki
mgr Barbary Konarskiej - Wêgrzyn oraz ze wzglêdu na remont
Remizy OSP w Kaniowie uroczystoœæ odby³a siê w sali gimnastycznej szko³y podstawowej. Przyby³ych goœci powita³a z - ca
dyrektora ZSP mgr Anna Okruta, która z³o¿y³a najserdeczniejsze ¿yczenia Babciom i Dziadkom. W sympatycznej atmosferze nasi kochani goœcie mogli zobaczyæ przedstawienie pt.
„Królowa Œniegu”, gdzie wszystkie przedszkolaki zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci, tañcz¹c i œpiewaj¹c.
Wzruszeni goœcie ukradkiem ocierali ³zy pe³ni dumy ze swych
wnucz¹t, które olœniewaj¹co wygl¹da³y w swych piêknych strojach. Tym razem bazê kostiumów przedszkola wzbogaci³y panie: Aleksandra Basszaraba, Magdalena Ma³ysz, Agnieszka
Fajfer, Maria Szura, którym bardzo serdecznie dziêkujemy.
Goœcie przy smacznym cieœcie, które ofiarowa³y panie: Jolanta Borak, Wioletta Kohut, Joanna Sys³o, Agnieszka Wyrobek, Gabriela Hess, Monika Brosz, Dorota Kóska – Beniowska,
Monika Szlosarczyk, Ma³gorzata Kóska, Lidia Augustyn, Anna
Pach, Izabela Praska, Barbara Gonek, Sylwia Chylaszek, Jowita Lebryk, Barbara Janusz, Anita Wolak, Celina Jonkisz,
Agnieszka Famu³ka, Joanna Cupriak – delektowali siê chwil¹,
która zapadnie im w serce na d³ugo.

Z uœmiechem dla Babci i Dziadka.

Podczas uroczystoœci da³o siê odczuæ niesamowite
pok³ady mi³oœci i dumy, spojrzenia zachwytu, które ³¹cz¹
wnuka i Babciê, wnuczkê i Dziadka – tê wiêŸ, która niech
wiecznie trwa!
Agnieszka Czylok

Chór „Divertimento” – na podium w Rudzicy!
Chór Szko³y Podstawowej w Kaniowie za³o¿ony zosta³ w 2004 r. Cztery lata póŸniej przybra³ nazwê
DIVERTIMENTO (co w jêzyku w³oskim oznacza przyjemnoœæ, rozrywkê).

•
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Dotychczasowe osi¹gniêcia:

„Divertimento” - chór SP Kaniów.

Od momentu powstania bierze czynny udzia³ w ¿yciu muzycznym szko³y, gminy powiatu. Uczestniczy w ró¿norodnych
konkursach i przegl¹dach, zajmuj¹c czo³owe miejsca.
W chórze œpiewaj¹ dziewczêta i ch³opcy z klas od 1. do 6.
Próby odbywaj¹ siê jeden raz w tygodniu, od kilku lat niezmiennie w czwartki na 7. i 8. lekcji.
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2004\2005
Przegl¹d Pieœni Patriotycznej w Bestwinie – III miejsce;
IV Przegl¹d Artystyczny Gminy Bestwina – III miejsce.
2005\2006
Przegl¹d Pieœni Patriotycznej w Bestwinie – II miejsce;
Miêdzyszkolny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek w Bielsku-Bia³ej –
wyró¿nienie.
2006\2007
Przegl¹d Pieœni Patriotycznej w Bestwinie – III miejsce;
I Parafialny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek – II miejsce.
2007\2008
VIII Przegl¹d Pieœni Patriotycznej w Bestwinie – I miejsce;
Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek w Bestwince – I miejsce;
Fina³ Przegl¹du Pieœni Patriotycznej – w Bielsku – Bia³ej – I
miejsce.
2008\2009
IX Przegl¹d Pieœni Patriotycznej w Bestwinie – II miejsce;
Parafialny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek w Bestwince – II miejsce;
Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA w Bielsku –
Bia³ej wyró¿nienie.
2009\2010
Powiatowy Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek w Rudzicy (24 I 2010)
– III miejsce.
Urszula Szkucik - Jagie³ka

Ogłoszenia

Kronika policyjna
Styczeń 2010
• 20 stycznia o godz. 1.30 w Janowicach na ul. Pisarzowickiej dosz³o do kolizji dwóch samochodów – Seata Ibiza z
Daewoo Nexia.
• 22 stycznia o godz. 6.00 w Kaniowie policjanci z Wydzia³u Kryminalistyki z Bielska – Bia³ej zatrzymali mieszkañca
Kaniowa poszukiwanego na podstawie wyroku karnego wydanego przez S¹d Rejonowy w Pszczynie.
• 28 stycznia o godz. 19.00 w Bestwinie policjanci z Wydzia³u Kryminalistyki Komendy Miejskiej z Bielska – Bia³ej
dokonali zatrzymania osoby, która 25 kwietnia 2009 roku dokona³a rozboju. Odzyskany zosta³ telefon komórkowy.
• 28 stycznia o godz. 20.00 Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach zosta³ powiadomiony, ¿e w Bestwinie ok.
godz. 15.00 nieletni zosta³ pogryziony przez psa rasy mieszanej, w³aœciciel zosta³ ustalony – sprawa w toku.
• 31 stycznia o godz. 12. 30 Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach zosta³ powiadomiony o w³amaniu w
Bestwinie do samochodu VW – 3. Poprzez wybicie szyby sprawca skrad³ dowód osobisty, dowód rejestracyjny, ksi¹¿eczkê wojskow¹, kartê kredytow¹, kartê bankomatow¹ oraz aparat telefoniczny.

• 3 lutego o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej dosz³o do zderzenia dwóch samochodów – Opla ze Skod¹
Octavi¹. Jedna osoba zosta³a odwieziona do szpitala.
• 4 lutego o godz. 15.00 w Kaniowie na ul. Myœliwskiej dosz³o do kolizji samochodu Mercedes z samochodem ciê¿arowym.
• 6 lutego o godz. 10.00 w Kaniowie, na ul. Kóski odnaleziony zosta³ wrak samochodu Fiat Uno, który zosta³ skradziony
w dniu poprzednim z terenu Czechowic – Dziedzic.
• 6 lutego o godz. 16.30 w Kaniowie na ul. Czechowickiej dosz³o do kolizji trzech samochodów – Skody, Mercedesa
i Renault.
• 12 lutego o godz. 17.00 pedagog szkolny z Bestwinki zg³osi³ na Policjê, ¿e w dniu poprzednim uczeñ gimnazjum
nieostro¿nie obchodzi³ siê z ogniem, pozostawiaj¹c w toalecie pal¹cy siê korektor.
• 12 lutego o godz. 24.00 w Bestwinie na ul. Okrê¿nej funkcjonariusze Policji z Bielska – Bia³ej zatrzymali do kontroli
drogowej samochód Fiat 126p, którego kierowca znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania: 0,25 mg/l.
Kieruj¹cy tym samochodem nie posiada³ uprawnieñ do prowadzenia pojazdu, a tak¿e nie zatrzyma³ siê. Po krótkim
poœcigu zosta³ zatrzymany.
• 14 lutego o godz. 19.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
dosz³o do kolizji samochodu Mercedes z samochodem
Nissan.
• 15 lutego o godz. 19.30 Komisariat Policji zosta³ powiadomiony przez pokrzywdzonego z Bestwiny o fakcie
przyw³aszczenia telefonu komórkowego o wartoœci ok.
500 z³.
• 18 lutego o godz. 23.00 w Bestwinie na skrzy¿owaniu
ul. Krakowskiej z Janowick¹ nieznany sprawca wysiad³
z autobusu, a nastêpnie uderzy³ butelk¹ w autobus.
• 19 lutego o godz. 8.00 w Kaniowie policjanci z Komisariatu w Czechowicach – Dziedzicach zatrzymali mieszkañca Kaniowa poszukiwanego na podstawie wyroku
S¹du Rejonowego w Bielsku – Bia³ej.
• 19 lutego o godz. 19. 30 w Kaniowie na ul. Witosa
w autobusie zaparkowanym na parkingu nieznani sprawcy wybili szybê o wartoœci 4,5 tys. z³.
• 22 lutego o godz. 11.45 w Bestwinie, kieruj¹ca samochodem Volvo 28 – letnia kobieta wyje¿d¿aj¹c z ul. Paw³a Godynia nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu samochodem Peugeot na ul. Witosa. Dosz³o do zderzenia samochodów – kieruj¹cy byli trzeŸwi.

•

Franciszek Owczarz
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Ogłoszenia

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA SPO£ECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA”
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bestwinie informuje, ¿e z dniem 1 stycznia 2010 r. rozpocz¹³ realizacjê projektu
systemowego na rok 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki: Priorytet VII „Promocja integracji spo³ecznej”; Dzia³anie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”; Poddzia³anie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”.
Realizacja projektu planowana jest na okres od 01.01.2010-31.12.2010 r.
Celem g³ównym projektu jest przywrócenie osób wykluczonych spo³ecznie b¹dŸ zagro¿onych wykluczeniem na rynek
pracy oraz zwiêkszenie aktywnoœci zawodowo – spo³ecznej wœród mieszkañców Gminy Bestwina.
Projekt skierowany jest do osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z uwagi na bezrobocie b¹dŸ nieaktywnoœæ zawodow¹, które jednoczeœnie s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny.
W ramach projektu oferujemy:
Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, a tak¿e szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo w ramach projektu bêd¹ pokrywane koszty dojazdu na zajêcia, wy¿ywienia podczas szkoleñ.
Szczegó³owe informacje na temat projektu mo¿na uzyskaæ w:
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bestwinie
ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
w godzinach 7.30 – 15.30
tel. kontaktowy: 32/215 46 37

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
oraz Zespół Liceów im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach

lny

zapraszają na konferencję „Od II do III Rzeczypospolitej”

wo
Ws

tęp

Pi¹tek 19 marca
9.15 – rozpoczêcie konferencji
9.30 – projekcja filmu „Defilada zwyciêzców”
10.30 – dr Jaros³aw Tomasiewicz: Wrogowie demokracji
11.15 – dr Filip Musia³: Miêdzy dzia³aniem a jego dokumentacj¹ – wiarygodnoœæ akt SB
12.00 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Przemilczane ludobójstwo na Kresach Wschodnich
12.45 – dr Janusz Mierzwa: Patologie procesów prywatyzacyjnych – polskie doœwiadczenia
13.30 – prof. dr hab. Andrzej Nowak: Znaczenie zwyciêstwa nad bolszewikami w 1920 r. dla losów Polski i Europy
Sobota
9.00 –
9.10 –
10.30 –
11.15 –
12.00 –
12.45 –
13.30 –
14.15 –

20 marca
przywitanie goœci
projekcja filmu „Towarzysz genera³”
dr Mariusz Andrzejewski: Perspektywa przyjêcia przez Polskê euro
dr Maciej Korkuæ: Stan wojenny w Polsce jako operacja psychologiczna
Jan Filip Stani³ko: Geopolityczne dylematy Polski w najbli¿szych dekadach
dr Mariusz Krzysztofiñski: Instalacja w³adzy komunistycznej w Polsce
prof. dr hab. Romuald Szeremietiew: Czy „lekcja” wrzeœnia 1939 r. czegoœ Polaków nauczy³a?
zakoñczenie konferencji

•
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Odbędzie się ona w dniach 19-20 marca 2010 r.
w kinie „Świt” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 42
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Sport

Zmiany w zarządzie KS Bestwinka

Tomaszczyk, Jaros³aw Walecki, Tomasz Wojcieszyk, Jan Wojtuszek oraz Tadeusz Wróbel. Natomiast cz³onkami komisji
rewizyjnej zostali: Marek Dawidek, Janusz Firganek oraz Roman Kozak.
Wybrany zarz¹d uda³ siê pierwsze obrady, podczas których
wybrano nowego prezesa. Zosta³ nim Andrzej Cichowski, którego sympatykom Klubu nie trzeba przedstawiaæ, poniewa¿
by³ on ju¿ wczeœniej prezesem przez 12 lat. Wiceprezesami
zostali: Tadeusz Wróbel (który zrezygnowa³ z tej funkcji na drugim spotkaniu zarz¹du) oraz Tomasz Kosmaty.
Nowy Prezes przeczyta³ plan pracy na najbli¿szy rok. Obejmuje on dbanie o p³ytê boiska, dokoñczenie remontu budynku, wykonanie ogrodzenia, przesuniêcie g³ównej p³yty boiska
o trzy metry w stronê zachodu, zamontowanie „pi³kochwytów”
na boisku treningowym oraz dalsze zachêcanie dzieci i m³odzie¿y do uprawiania sportu. Plan pracy zosta³ przyjêty. Andrzej
Cichowski zaznaczy³, ¿e zamierza kontynuowaæ dzia³ania poprzedniego zarz¹du i Prezesa, aby to, co zosta³o rozpoczête, z
powodzeniem dokoñczyæ i nadal rozwijaæ Klub.
Ustêpuj¹cy Prezes Tadeusz Wróbel podziêkowa³ raz jeszcze
za wspó³pracê i przeprosi³ wszystkich za nieporozumienia, które byæ mo¿e pojawi³y siê za czasów jego urzêdowania. Wyrazi³
jednak przekonanie, ¿e ostatnie lata by³y dobrym czasem dla
Klubu i ¿yczy³ nowemu Prezesowi i zarz¹dowi powodzenia w
wykonywaniu pracy. Wójt Stefan Wodniak oraz radna Danuta
Kubik z³o¿yli najlepsze ¿yczenia nowemu Prezesowi. Pozostali
goœcie równie¿ pogratulowali Prezesowi oraz cz³onkom zarz¹du.
Redakcja Magazynu Gminnego pragnie serdecznie pogratulowaæ Andrzejowi Cichowskiemu wyboru oraz ¿yczyæ owocnej pracy na rzecz Klubu. Sk³adamy równie¿ podziêkowania
ustêpuj¹cemu Prezesowi Tadeuszowi Wróblowi za zaanga¿owanie i pracê.
Jak ju¿ wspomnieliœmy, na drugim zebraniu zarz¹du Tadeusz Wróbel zrzek³ siê funkcji wiceprezesa, poniewa¿ - jak mówi
- zebra³ najmniej g³osów spoœród wszystkich cz³onków i w
zwi¹zku z tym czu³, ¿e z tak ma³ym poparciem nie powinien
piastowaæ tego stanowiska. Pozostanie natomiast nadal cz³onkiem zarz¹du i bêdzie przygl¹da³ siê funkcjonowaniu Klubu.
Deklaruje te¿, ¿e pomo¿e w za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanymi z dokoñczeniem salki konferencyjnej na górze Klubu, wykonaniem ogrodzenia oraz barierki na klatce schodowej. Nie
ukrywa, ¿e praca na rzecz Klubu, któr¹ chcia³ kontynuowaæ,
przynosi³a mu niebywa³¹ radoœæ i satysfakcjê. Jednoczeœnie
¿yczy nowym w³adzom powodzenia i wierzy, ¿e dobrze zadbaj¹
o Klub i przyczyni¹ siê do jego rozwoju.
Wioleta Gandor
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Nowo wybrany Prezes Andrzej Cichowski zabiera g³os.

•

Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, w tym numerze
Magazynu relacjonujemy przebieg zebrania sprawozdawczo wyborczego KS Bestwinka, które odby³o siê 31 stycznia. Du¿e
emocje przyby³ych wzbudzi³y wybory nowego zarz¹du oraz prezesa, którym zosta³ Andrzej Cichowski.
O 16.00 urzêduj¹cy jeszcze Prezes Klubu Tadeusz Wróbel
przywita³ zaproszonych goœci: Wójta Gminy Bestwina Stefana
Wodniaka, jego zastêpcê Artura Beniowskiego, Dyrektora
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorza Boboñ, ksiêdza
proboszcza W³adys³awa Piekarskiego, radn¹ Danutê Kubik,
so³tysa Józefa Gawêdê, Prezes Ko³a Gospodyñ Wiejskich
Gra¿ynê Ziobro oraz Prezesa OSP Bestwinka Józefa Distla.
Oprócz goœci na zebranie przybyli równie¿ zawodnicy, sympatycy Klubu, dzia³acze i sponsorzy. W sumie zgromadzi³o siê a¿
oko³o siedemdziesiêciu osób.
Prezes Tadeusz Wróbel na przewodnicz¹cego zebrania zg³osi³ kandydaturê Jerzego Foksiñskiego, który uzyska³ jednog³oœn¹ aprobatê. Funkcjê sekretarza pe³ni³ Mariusz Bigos.
Na pocz¹tku zebrania zarz¹d zaproponowa³ nadanie godnoœci cz³onka honorowego Markowi Kamieñskiemu oraz Ludwikowi Sojce. Uchwa³ê przyjêto przez aklamacjê. Wy¿ej
wymienieni Panowie otrzymali pami¹tkowe dyplomy i podziêkowania za wieloletni¹ pracê na rzecz rozwoju Klubu.
Nastêpnie Prezes Tadeusz Wróbel przeczyta³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu w 2009 roku, zaznaczaj¹c, ¿e tylko
szeœciu z piêtnastu cz³onków zarz¹du wykazywa³o siê aktywnoœci¹. Przypomnia³, ¿e w ostatnim czasie wykonano wiele
prac modernizacyjnych. Do publicznej wiadomoœci podano
równie¿ stan finansowy Klubu na dzieñ 31.12.2009. W kasie
klubowej znajduje siê 1982 z³, na koncie bankowym 537 z³,
natomiast na lokacie 1720 z³. Po zsumowaniu kwot, otrzymujemy po zaokr¹gleniu 4240 z³.
Wójt Stefan Wodniak przypomnia³, ¿e w bud¿ecie na ten rok
dla Klubu zapisano 10 tys. z³. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e prace
modernizacyjne nie zostan¹ przerwane i zaapelowa³, aby przyjrzeæ siê ile zmian na lepsze nast¹pi³o w wygl¹dzie obiektu
sportowego w ostatnim czasie. Zdaniem Wójta nale¿y nieustannie dbaæ o to, aby by³ ktoœ, kto bêdzie Klubem dobrze
zarz¹dza³ i dba³ o jego rozwój. Podziêkowa³ Tadeuszowi Wróblowi za zaanga¿owanie i pracê.
Zanim przyst¹piono do wyborów, stary zarz¹d otrzyma³ jednog³oœnie absolutorium za 2009 rok. Przybyli mieszkañcy mieli
okazjê zabraæ g³os w sprawie Klubu. Skorzysta³a z tego miêdzy innymi Zofia Jacher, która zaproponowa³a, aby zastanowiæ
siê, dlaczego z piêtnastu cz³onków zarz¹du dzia³a³o tylko szeœciu. Odpowiedzi udzieli³ jej Jerzy Foksiñski, mówi¹c, ¿e zawsze w sposób naturalny zarz¹d „topnieje”. Halina Distel z
kolei zapyta³a czy s¹ jakieœ plany zagospodarowania pomieszczeñ na górze, poniewa¿ wiele z nich jest na razie jeszcze nie
wykorzystanych. Tomasz Kosmaty zwróci³ uwagê na to, ¿e widaæ efekty pracy i nale¿y doceniæ to, ¿e wiele zmieni³o siê na
lepsze w ostatnich dwóch latach. Ksi¹dz W³adys³aw Piekarski
wyrazi³ nadziejê, ¿e dobra praca na rzecz Klubu bêdzie kontynuowana i ¿e zarz¹d nadal bêdzie dba³ o przekazywanie dobrych wzorców dla sportowców.
Oko³o 18.00 przyst¹piono do wyboru nowego zarz¹du oraz
komisji rewizyjnej. G³osowanie by³o tajne. Cz³onek komisji
mandatowo-skrutacyjnej Dominik Chmielniak og³osi³ wyniki
wyborów. W sk³ad zarz¹du obecnie wchodz¹: Artur Bieroñski,
Mariusz Bigos, Andrzej Cichowski, Tomasz Kosmaty, Kazimierz
Kuczuk, Artur Orlicki, Franciszek Stawowczyk, Marek Szwajkowski, Szymon Szwajkowski, Zdzis³aw Szweda, Wirginiusz
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„Przełom” na półmetku przygotowań
Niedawno min¹³ pó³metek przygotowañ kaniowskich zespo³ów do rozgrywek rundy wiosennej. Dru¿yny m³odzie¿owe wziê³y m.in. udzia³ w turniejach halowych, natomiast seniorzy równie¿ ciê¿ko pracuj¹ na treningach,
a w weekendy rozgrywaj¹ mecze sparingowe.
M³odzie¿ z nowym trenerem
Zarówno m³odzicy jak i juniorzy trenuj¹ pod okiem nowego
trenera Czes³awa Jonkisza. Zajêcia odbywaj¹ siê na sali gimnastycznej w Bestwince. W lutym obie ekipy uczestniczy³y w
Turniejach o Puchar LKS Gocza³kowice. Wynik by³ identyczny
– pi¹te miejsce. Liczymy, ¿e ostatni miesi¹c przygotowañ dru¿yny wykorzystaj¹ optymalnie i w rozgrywkach wiosennych bêdziemy siê cieszyæ ze zwyciêstw naszych wychowanków.
Zaatakuj¹ lidera?
Tymczasem seniorzy rozegrali ju¿ 5 sparingów (stan na 23
lutego). Szczególnie efektywne by³o zwyciêstwo z Jawiszowicami 8:2. Ponadto kaniowski zespó³ pokona³ czechowicki MRKS
5:4, przegra³ z Bestwin¹ 1:4 oraz z Ogrodnikiem Cielmice i LKSem Skidzin 1:2. W planach s¹ jeszcze cztery gry kontrolne. Ostatni
sparing ma byæ rozegrany 27 marca w Kaniowie, gdzie seniorzy
zmierz¹ siê z Mazañcowicami. Frekwencja na treningach jest
bardzo dobra, w zajêciach uczestniczy œrednio 15 zawodników.
Nadal w kaniowskich barwach ujrzymy najlepszego strzelca
seniorów Dominika Domkê, po kontuzji powraca Przemys³aw

Œwiat³owski. Z dru¿yn¹ trenuje jeszcze dwóch nowych zawodników, a nazwiska podamy dopiero po finalizacji transferu. Jednym z nich jest najlepszy strzelec „A” klasy oœwiêcimskiej. Cel
seniorów jest znany? – walka o trzy punkty w ka¿dym meczu
i pierwsze miejsce tabeli. Ambitny cel zapewne zweryfikuje boisko i mamy nadziejê, ¿e bêdzie to pozytywna weryfikacja.
Zmiany w zarz¹dzie
W styczniu podczas Zebrania Sprawozdawczego dosz³o do
kilku zmian w zarz¹dzie klubu. Stanowisko skarbnika obj¹³
Jan Fajfer po rezygnacji £ukasza Furczyka. Wiele kontrowersji i komentarzy wywo³a³o odwo³anie sekretarza, a tê funkcjê
pe³ni teraz Marek Pêkala. nowym cz³onkiem zarz¹du zosta³
Andrzej Nasuta, który równie¿ jest kierownikiem dru¿yn m³odzie¿owych. Kierownikiem seniorów pozostaje Grzegorz Wieczorek. Na pewno mo¿na powiedzieæ, ¿e rok 2009 by³
rekordowym pod wzglêdem inwestycji w naszym klubie. O zebraniu jak równie¿ zmianach mo¿na poczytaæ na stronie internetowej www.przelom-kaniow.info. Serdecznie zapraszam.
Grzegorz Wieczorek

Marcin strzela bez pudła!

Dziêki uprzejmoœci Pana Kazimierza Solicha, trenera strzelectwa, przedstawiamy fotografiê i dorobek Marcina Rajwy, œwietnego zawodnika rozs³awiaj¹cego gminê Bestwina na sportowych arenach.
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2008:
Indywidualny Mistrz Polski LOK w konkurencji Pistolet pneumatyczny juniorów.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Polski LOK.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Ma³opolski.
Indywidualny Mistrz Ma³opolski w Pistolecie dowolnym i Wicemistrz w Pistolecie pneumatycznym juniorów.

MARCIN RAJWA
ur. 1988 r. syn Tadeusza i Urszuli zam.
Bestwina, ul. Witosa absolwent Technikum Ekonomicznego w Bielsku-Bia³ej
dyscyplina: strzelectwo sportowe specjalizacja: strzelania pistoletowe klub: SKSS
EKONOMIK Bielsko-Bia³a od 2004 r. trener: Kazimierz Solich (Bestwina)
OSI¥GNIÊCIA OSTATNICH 3 LAT:
2009:
Dru¿ynowy Mistrz Polski w konkurencji.
Pistolet pneumatyczny mê¿czyzn.
Dru¿ynowy Wicemistrz Polski w konkurencji Pistolet dowolny mê¿czyzn.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Polski LOK.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Ma³opolski.
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2007:
1 miejsce w 2 rundzie Miêdzynarodowego Pucharu Polski w konkurencji Pistolet dowolny juniorów.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Polski LOK.
Dru¿ynowy Klubowy Mistrz Ma³opolski.
Indywidualny Mistrz Ma³opolski w Pistolecie dowolnym i br¹zowy medalista w
Pistolecie pneumatycznym juniorów.

Sport

Ferie na sportowo
Wype³niaj¹c dzieciom i m³odzie¿y szkolnej wolny w czasie ferii czas UKS „The Best” Bestwinka wraz z Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowali w
ubieg³y pi¹tek w ZSP w Bestwince Turniej Halowy w pi³kê
no¿n¹.
W grupie „m³odszej”- szko³a podstawowa - udzia³ wziê³y tylko 2 dru¿yny:
„GALAKTYCZNI” – SP Bestwinka w sk³adzie: Pawe³ Olek,
Wojciech Wilczek, Damian Handzlik, Jakub Œlosarczyk, Wojciech Tomaszczyk.
„DZIKIE KONIE” – SP Kaniów w sk³adzie: Jakub Szyma, Bart³omiej Aleksiejuk, Mateusz Orze³, £ukasz Szyma, Marcin Sys³o.
Mecz pomiêdzy tymi dru¿ynami zakoñczy³ siê wynikiem 18:2,
dla dru¿yny „Galaktycznych”, a najlepszym zawodnikiem zosta³ Wojciech
Wilczek. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w dru¿ynie z Bestwinki grali sami 6 - klasiœci,
a w dru¿ynie z Kaniowa 1 z klasy 5, 2 z
kl. 4 oraz 2 osoby z klasy trzeciej.

zespo³y maj¹ce w swych szeregach zawodników klubów
pi³karskich z Czechowic, Dankowic, Bestwiny, Bestwinki i
Kaniowa. Wczeœniej oba zespo³y wygra³y swoje grupy eliminacyjne bez pora¿ki.
Turniej rozgrywany by³ w 2 grupach:
Grupa A: Wioœlarze - Widmo, Lambada, AC Morœwin
Grupa B: Bestwinka Team, LOGA Team, FC po nalewce
Królem strzelców, zdobywaj¹c 14 bramek zosta³ Mariusz
Cupriak z Bestwinka Team.

AC Morœwin: Kamil Furczyk, Konrad Fejdyk, Stanis³aw Ryba,
Adam S³owiak
Wioœlarze – Widmo: Mariusz Pyœ, Andrzej Pyœ, Robert Kapela,
Marcin Wróbel, Marcin Raiwa, Sylwester Placach, Micha³ Nikiel
Bestwinka Team: Tomasz Niemczyk,
Grzegorz Jarosz, Marek Bilski, Artur
Beniowski, Czes³aw Jonkisz, Mariusz
Cupriak
FC po nalewce: Rafa³ Dawidek, Mateusz Tatoñ, Pawe³ Wróbel, Mateusz
W grupie „starszej” – udzia³ wziê³y 3
Kuœ, Piotr Kubica
dru¿yny:
Lambada: Adrian Damaz, Mateusz
„AC PAJACE” – w sk³adzie: Wojciech
S³owiaczek, Seweryn Buda, Szymon
Roj, Rafa³ Dawidek, Konrad Mar, Pawe³
Skêczek, Przemys³aw Lubecki, Rafa³
Wróbel
Zbijowski
„PASTWISKOWE GRAJKI” – w sk³aLOGA Team: Mateusz DroŸdzik, Dadzie: Mateusz W³oszek, Dawid Miro- Do samego koñca trwa³a za¿arta walka.
wid Wójcikiewicz, Dominik Chmielski, Bartosz Prymula, Marcin Starsiak.
niak,
Bart³omiej
Chmielniak,
Marek Faruga
Dru¿yna „BEZ NAZWY” w sk³adzie: Szymon Misiek, Szymon
Tomala, Bart³omiej Stryczek, Jan Ochman, Adrian Markiel.
Po rozgrywkach grupowych (szczegó³owe wyniki na portalu
PASTWISKOWE GRAJKI - AC PAJACE 5:7
www.gminabestwina.info) nast¹pi³a faza pucharowa:
PASTWISKOWE GRAJKI - Dru¿yna „BEZNAZWY” 13:3
1/2 fina³u:
Dru¿yna „BEZ NAZWY” - AC PAJACE 3:7
Lambada – FC po nalewce 9:2
Wioœlarze – LOGA Team 3:10
I miejsce – AC PAJACE
Mecz o V miejsce: AC Morœwin – Bestwinka Team 2:11
II miejsce – PASTWISKOWE GRAJKI
Mecz
o III miejsce: FC po nalewce – Wioœlarze 15:3
III miejsce – Dru¿yna „BEZ NAZWY”
Fina³: Lambada – LOGA Team 7:4
Tabela koñcowa:
Królem strzelców tego turnieju, zdobywaj¹c 12 bramek zo1. LAMBADA
sta³ Wojciech Roj z dru¿yny AC PAJACE.
2. LOGA TEAM
3. FC PO NALEWCE
Turniej o Puchar Dyrektora CKSiR
4. WIOŒLARZE - WIDMO
5. BESTWINKA TEAM
W meczu o pierwsze miejsce w Halowym Turnieju Pi³ki
6. AC MORŒWIN
No¿nej o Puchar Dyrektora CKSiR – kategoria „open” zmie£ukasz Wojs³aw, Jerzy Zu¿a³ek
rzy³y siê dru¿yny o nazwach lambada i Loga Team, a wiêc
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Turniej dzieci i m³odzie¿y w pi³kê no¿n¹
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Badania społeczne
– mieszkańców gminy portret własny –
Ju¿ wkrótce w naszej gminie odbêd¹ siê pierwsze badania spo³eczne, których inicjatorem i wykonawc¹ jest Bestwiñskie Ko³o Socjologów. Badania zostan¹ przeprowadzone na reprezentatywnej
próbie a ich celem sta³o siê ukazanie wspó³czesnego oblicza gminnej spo³ecznoœci lokalnej.

Szanowni Pañstwo, od kilku miesiêcy na terenie naszej gminy dzia³a Ko³o Socjologów. Zosta³o ono stworzone przez mi³oœników nauk spo³ecznych, którzy pragn¹ wspólnie wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê i doœwiadczenie na rzecz rozwoju ma³ej ojczyzny.
Zwracamy siê zatem do Pañstwa z serdeczn¹ proœb¹ o udzia³ w badaniach, które w najbli¿szych tygodniach bêdziemy przeprowadzaæ na terenie naszej gminy. Ankieta ma charakter przekrojowy i dotyczy
kilku podstawowych dziedzin spo³ecznych. Prosimy o ¿yczliwe przyjêcie ankietera, który dorêczy kwestionariusz, na uzupe³nienie którego bêd¹ mieli Pañstwo kilka dni a nastêpnie zostanie on odebrany w dogodnym terminie. Badania s¹ ca³kowicie anonimowe, a ich celem jest pog³êbienie wiedzy o spo³ecznoœci lokalnej
oraz okreœlenie kierunków rozwoju gminy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.socjologia.bestwina.org na której znajduj¹ siê wszystkie
informacje na temat planowanych badañ. W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt drog¹ elektroniczn¹, pisz¹c na adres: socjologia@bestwina.org lub bezpoœrednio u ankietera.
Zachêcamy równie¿ do przy³¹czenia siê do naszego ko³a. Mo¿na to uczyniæ przychodz¹c na nasze kolejne
spotkania, które odbywaj¹ siê w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Data najbli¿szego spotkania podana zostanie na stronie
internetowej.
Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie.
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Cz³onkowie Ko³a Socjologów
Gminy Bestwina

