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Ciekawy początek dekady
Styczeñ w gminie Bestwina obfitowa³ w ró¿norodne wydarzenia. Dzieci i m³odzie¿ nie mog³y narzekaæ na brak
atrakcji podczas tegorocznych ferii, co widaæ na zdjêciach zamieszczonych na ok³adce. Wiele radoœci zapewni³y
im instytucje samorz¹dowe jak i organizacje z zewn¹trz. Tymczasem w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie zakoñczy³y siê sprawozdawczo – wyborcze zebrania wiejskie, podczas których wybrano So³tysów i Rady
So³eckie. Szerzej piszemy o nich wewn¹trz numeru.
/Fotografie: S. Lewczak, £. Wojs³aw, CKSiR, A. Wojty³a./

Aktualnoœci

Szanowni Mieszkańcy
Pocz¹tek roku by³ czasem, kiedy na zebraniach wiejskich wybieraliœmy so³tysów i radnych rad so³eckich. Serdecznie gratulujê wybranym i mam nadziejê, ¿e
wspó³praca na linii so³ectwa - gmina bêdzie nadal przebiega³a w bardzo dobrym klimacie, co niew¹tpliwie przyczyni
siê do efektywnego dzia³ania na rzecz naszych miejscowoœci i ca³ej Gminy. Przed nami jeszcze wybory zarz¹dów w gminnych jednostkach OSP, a tak¿e w klubach
sportowych.
Pomimo tego, ¿e w kalendarzu mamy nadal zimê to jednak pogoda pozwala prowadziæ kluczowe dla naszej Gminy inwestycje:
• Kanalizacja Bestwinki – w najbli¿szym czasie bêd¹
montowane przepompownie, jednoczeœnie na bie¿¹co

• Budowa sali gimnastycznej w Kaniowie – wykonawca rozpocz¹³ ju¿ prace przygotowawcze do inwestycji.

wykonywane s¹ kolektory œciekowe.
• Modernizacja obiektów UKS „Set” – zosta³ ogrodzony
teren, wykonywane s¹ zawansowane prace ziemne.

Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak
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Aktualnoœci

III Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z III, uroczystej sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 30 XII
2010 r. w Sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Pe³en protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.

Uczestnicy III Sesji Rady Gminy Bestwina

Kolêdnicy ze scholi ''Promyki''

O godzinie 12.00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek
przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Zastêpcê Wójta i Sekretarza gminy Stanis³awa Wojtczaka,
Pe³nomocnika Wójta Artura Beniowskiego, radnych Rady Gminy Bestwina, radnych powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów oraz goœci: Wiceprzewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Œl¹skiego Andrzeja Kamiñskiego, w³aœciciela firmy Bud-Tor Leszka Kosmatego i innych.
Zgodnie z harmonogramem na sekretarza obrad zosta³ wybrany radny Anatol Faruga.

5) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok.
Szczegó³owych wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzielili Wójt
Stefan Wodniak oraz Pe³nomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzale¿nieñ Bo¿ena Jaromin. Radny Andrzej Wojty³a w imieniu
Ko³a Socjologów Gminy Bestwina podziêkowa³ za zaproszenie
do wspó³pracy przy tworzeniu tych programów. Równie¿ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek podziêkowa³ Ko³u Socjologów za prowadzenie ankiet wœród mieszkañców gminy i
wyrazi³ nadziejê, ¿e gmina mo¿e na t¹ wspó³pracê z socjologami liczyæ.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

2) Zmiany Uchwa³y Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010 w sprawie bud¿etu Gminy Bestwina na 2011 r.
Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³ Wójt Stefan Wodniak informuj¹c, ¿e zmiany dotycz¹ poprawek technicznych
wynikaj¹cych z zaleceñ Regionalnej Izby Obrachunkowej, które powsta³y na bazie nowej ustawy o finansach publicznych.
Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie, Uchwa³a zosta³a
przyjêta jednog³oœnie.
3) Zmiany Uchwa³y Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020.
Wyjaœnieñ do projektu uchwa³y udzieli³ Wójt Stefan Wodniak. Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie, Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
4) Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem 2010 roku.
Wyjaœnieñ do tego projektu udzieli³a Skarbnik gminy Stanis³awa Grzywa. Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie, Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

6) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
7) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
8) Wspó³dzia³ania Gminy Bestwina z Gmin¹ Bielsko-Bia³a
w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi w odniesieniu do
osób z terenu Gminy Bestwina doprowadzonych do Oœrodka
Przeciwdzia³ania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Bia³ej.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
9) Trybu i sposobu powo³ywania i odwo³ywania cz³onków
Gminnego Zespo³u Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz
szczegó³owych warunków jego funkcjonowania.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
10) Przyjêcia Programu Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie na
2011 rok. Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie, Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
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1) Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina
w sprawie bud¿etu gminy na 2010 r.
Wyjaœnieñ do tego projektu udzieli³a Skarbnik gminy Stanis³awa Grzywa. Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie, Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
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11) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bestwina w so³ectwie Kaniów.
Wyjaœnieñ udzieli³ Wójt Gminy Stefan Wodniak informuj¹c,
¿e zmian¹ Planu objête jest 112 ha po³o¿onych w Kaniowie,
które przeznacza siê na wydobycie ¿wiru. Z wnioskiem o zmianê wyst¹pi³a firma BUD-TOR, która te¿ sfinansowa³a ca³oœæ
tego przedsiêwziêcia. Gmina obci¹¿ona jest jedynie przeprowadzeniem ca³ej procedury.
W³aœciciel Firmy BUD-TOR Pan Leszek Kosmaty na wstêpie podziêkowa³ za zaproszenie, pogratulowa³ wszystkim radnym wyboru, zaœ Wójtowi pogratulowa³ reelekcji. Nastêpnie
prosi³ Radê Gminy o podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cego wspomnianego przez Wójta segmentu jednoczeœnie
wyra¿aj¹c nadziejê na dobr¹ wspó³pracê z gmin¹, szczególnie w kwestii wspólnego rozwi¹zania problemu gospodarki
wodnej w czasie powodzi.
W dyskusji g³os zabra³ radny £ukasz Furczyk pytaj¹c Pana
Kosmatego kiedy rozpocznie dzia³alnoœæ, na jaki okres oraz
czy wspólnie z powiatem planuje rozwi¹zaæ problem zminimalizowania skutków zwi¹zanych z transportem ¿wiru. Pan
Kosmaty odpowiadaj¹c na pytanie poinformowa³, ¿e ca³oœæ
z³o¿a podzielona jest na dwie czêœci: pó³nocna i po³udniowa.
Dzia³alnoœæ planuje rozpocz¹æ od strony wa³u Wis³y ok. 55
ha. Na dzieñ dzisiejszy wykupionych jest ok. 70% gruntów.
Pozosta³e grunty s¹ w fazie negocjacji b¹dŸ w fazie uregulowañ w³asnoœciowych. Eksploatacjê planuje siê prowadziæ
na sucho, ale zale¿y to od przerostów z³o¿a i zale¿y jak bêdzie
z jego przep³ukiwaniem. Do koñca 2011 roku bêdzie wykonany zbiornik retencyjny przy „starej ¿wirowni”. Jest równie¿
nawi¹zany kontakt z nowymi w³aœcicielami KWK „Silesia” i
wspólnie bêd¹ czyniæ starania o ochronê terenów Kaniowa
przed zalaniem w czasie powodzi. Aby zminimalizowaæ uci¹¿liwoœci zwi¹zane z transportem ¿wiru, chcia³by, aby czêœæ tego
transportu przebiega³a krótszymi drogami przez Czechowice Dziedzice. Wyrazi³ nadziejê, ¿e w przysz³oœci po³¹czenie z drog¹
ekspresow¹ odci¹¿y drogi lokalne, zaœ remont ul. Krzywolaków, przewidziany w 2011 roku, zmniejszy uci¹¿liwoœci dla
mieszkañców Kaniowa.
Radny Grzegorz Ko³odziejczyk zapyta³ pana Kosmatego czy
stary zak³ad bêdzie przenoszony w nowe miejsce i gdzie bêdzie odbywa³o siê p³ukanie ¿wiru – Pan Leszek Kosmaty poinformowa³, ¿e planuje siê sprzeda¿ ze z³o¿a po uszlachetnieniu,
które dokonywane bêdzie na starym zak³adzie. Na chwilê
obecn¹ nie planuje siê przenoszenia zak³adu.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³, ¿e wszyscy radni otrzymali pisemn¹ informacjê dotycz¹c¹ liczby mieszkañców Gminy Bestwina w
rozbiciu na poszczególne so³ectwa wraz z liczb¹ urodzeñ, zawartych ma³¿eñstw, a tak¿e zgonów.
Wójt Gminy Stefan Wodniak nawi¹za³ do Stanowiska Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” w sprawie planowanej likwidacji placówek pocztowych. Poinformowa³, ¿e w tej sprawie dokona³ rozeznania i potwierdzi³ fakt, ¿e restrukturyzacja
„Poczty” ma przebiegaæ doœæ drastycznie. Rada Gminy jednog³oœnie zobowi¹za³a Wójta o wyst¹pienie do Poczty Polskiej z proœb¹
o zaniechanie likwidacji Poczty w gminie Bestwina.
Po podjêciu Uchwa³ na salê obrad zawitali kolêdnicy i nast¹pi³ wystêp scholi „Promyki” dzia³aj¹cej przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie, pod kierownictwem mgr
Doroty Kóski - Beniowskiej.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad so³eckich:
Radny £ukasz Furczyk: 1. Zapyta³ radnych powiatowych,
jakie inwestycje drogowe w gminie Bestwina przyj¹³ Powiat w
swoim bud¿ecie na 2011 rok? - Odpowiedzi udzieli³ radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk informuj¹c, ¿e nie w bud¿ecie,
lecz w planach jest ulica Krakowska, zaœ zapytany o ulicê
Bialsk¹ odpowiedzia³, ¿e ul. Bialska nie jest drog¹ powiatow¹.
Radny £ukasz Furczyk wyrazi³ zdziwienie i przypomnia³, ¿e
droga ta jest drog¹ powiatow¹ i mia³a byæ wspó³finansowana
z powiatem. Radny powiatowy wyjaœni³, ¿e nie przewiduje siê
dop³at do dróg, które nie s¹ zatwierdzone przez Urz¹d Marsza³kowski do tzw. „Schetynówek”. Je¿eli ul. Bialska zostanie
zatwierdzona, to wówczas uchwa³a bud¿etowa bêdzie zmieniona i droga zostanie wpisana w bud¿et.
Radny Jerzy Stanclik: 1. Ponowi³ zapytanie o osuwisko na
ul. Hallera. Podziêkowa³ za remont osuwiska na ul. Koœcielnej, ale podkreœli³, ¿e gdyby nast¹pi³y wzmo¿one opady deszczu, to na osuwisku na ul. Hallera mo¿e dojœæ do przerwania
drogi. Przypomnia³, ¿e remont tego osuwiska by³ obiecywany
od 3 lat, a nie znalaz³ informacji w odpowiedzi p. Stolarczyka.
Radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk poinformowa³, ¿e
trwaj¹ rozmowy w sprawie pozyskania funduszy z MSWiA na to
osuwisko i byæ mo¿e uda siê to zadanie za³atwiæ w tym roku.
Zaznaczy³, ¿e podobnie jak w gminie, bud¿et powiatu ukszta³towany jest wed³ug nowych zasad. Niemniej, je¿eli jest mo¿liwoœæ jego zmian, to jest on zmieniany prawie na ka¿dej sesji.
I tak te¿ te najwa¿niejsze zadania dla powiatu i gminy bêd¹ w
miarê mo¿liwoœci wprowadzane do bud¿etu w ci¹gu roku.
Kierownik Referatu S³u¿b Technicznych, radny powiatowy Artur Beniowski uzupe³niaj¹c wypowiedŸ w sprawie osuwiska
na ul. Hallera, poinformowa³, ¿e jest opracowana dokumentacja projektowa i czeka do naboru na œrodki ministerialne. Na
posiedzeniu klubu PIS i PSL zapyta³, dlaczego nie zosta³a w
bud¿ecie powiatu ujêta ul. Bialska, skoro zosta³a oceniona i
przyjêta do finansowania. Ponadto znajduje siê na pierwszej
pozycji listy rezerwowej, a w bud¿ecie powiatu zosta³y ujête drogi z innych gmin, które znajduj¹ siê na 5 i 6 pozycji listy rezerwowej. Na to pytanie jednak nie otrzyma³ odpowiedzi. Jeszcze raz
przypomnia³, ¿e przecie¿ w tej sprawie jest ju¿ zawarte porozumienie pomiêdzy gmin¹ Bestwina a powiatem w sprawie finansowania, które mówi, ¿e 50% to œrodki z tzw. schetynówek,
25% powiat i 25% gmina Bestwina. Ponadto udzia³ naszej gminy
ju¿ zosta³ zapisany w bud¿ecie na 2011 rok. Poinformowa³ te¿,
¿e dziwi go fakt, ¿e w sprawie ul. Bialskiej dopytuje w powiecie
jako jedyny spoœród radnych powiatowych gminy Bestwina.

12) Powo³ania Rady Spo³ecznej przy SP ZOZ w Bestwinie.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek odczyta³, proponowany przez Komisje sk³ad Rady Spo³ecznej przy SP ZOZ w Bestwinie. Przypomnia³, ¿e Rada Spo³eczna zgodnie ze statutem
SP ZOZ jest powo³ywana kadencyjnie i kadencja dotychczasowej Rady Spo³ecznej dobiega koñca. W nowym sk³adzie
osobowym zaproponowanym przez Komisje znalaz³y siê osoby, które s¹ cz³onkami w obecnej Radzie Spo³ecznej, a s¹ to:
Przewodnicz¹cy RS – Artur Beniowski jako osoba wyznaczona przez Wójta, Ewa Kolondra – przedstawiciel Wojewody,
Stanis³aw Nycz – przedstawiciel Rady Gminy, Jerzy Stanclik
– przedstawiciel Rady Gminy, Antoni Grygierzec – przedstawiciel Rady Gminy (radny ubieg³ej kadencji), Wioleta Gandor
– przedstawiciel Rady Gminy.
Komisje Rady Gminy zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
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Radny Anatol Faruga: 1. Zwróci³ siê do radnych powiatowych
o bie¿¹ce utrzymanie ul. Szkolnej, a szczególnie na odcinku od
lasu do stacji gazowni (zbyt w¹sko i brak mo¿liwoœci wymijania) oraz oblodzony zjazd z ulicy szkolnej na ulicê Krakowsk¹. 2.
W imieniu mieszkañców prosi³ o umieszczenie w piœnie „Magazyn Gminny” uchwa³y o wynagrodzeniu Wójta Gminy oraz
wysokoœci diet dla radnych. (Wysokoœci wynagrodzenia pozosta³y bez zmian od poprzedniej kadencji – przyp. Red.).
Radny Stanis³aw Nycz: 1. W imieniu mieszkañców Korczaka prosi³ o zamontowanie lustra w rejonie posesji p. Wojciecha oraz doktora p. Pasierbka. 2. Zwróci³ uwagê, ¿e w Kronice
Policyjnej Magazynu Gminnego znajduje siê pomy³ka - jest
napisane, ¿e w³amanie by³o na ul. Janowickiej, a winno byæ
na ul. Granicznej.
Radna Maria Maroszek: 1. zapyta³a radnych powiatowych
o remont ulicy Bestwiñskiej w Czechowicach-Dziedzicach
³¹cz¹cej siê z ul. Krakowsk¹ w Bestwinie oraz o ulicê Krakowsk¹ na odcinku miêdzy stawami. 2. Zg³osi³a wniosek do
Wójta o postawienie nowej wiaty na ul. Witosa w Bestwinie.
Radny Grzegorz Ko³odziejczyk – wnioski do radnych powiatowych: 1. Zg³osi³ koniecznoœæ czyszczenia rowu wzd³u¿ ul.
Krzywolaków, który jest zamulony i zaroœniêty krzakami (od 20
lat nie by³ czyszczony). 2. Zapyta³ o termin wycinki drzew na ul.
Krzywolaków. 3. Wnosi³ o odbudowê zniszczonej bariery na ul.
Czechowickiej w rejonie sklepu p. Kopeæ. 4. Poprosi³ o za³atanie wyrwy œrednicy ok. 1m na skrzy¿owaniu ul. Krzywolaków i
ul. Czechowickiej. Wnioski dotycz¹ce dróg gminnych: 1. Poprosi³ o zainstalowanie tablic informuj¹cych o numerach domów od nr 2 do 10 przy wjeŸdzie na ul. Myœliwsk¹. 2.W imieniu
mieszkañców poprosi³ o lampê w rejonie budynku po RSP
tzw. „dwór”. Zaznaczy³, ¿e jest tam bardzo ponuro i mieszkañcy
boj¹ siê tamtêdy przechodziæ. Zasugerowa³, aby nie obci¹¿aæ
bud¿etu gminy, przenieœæ w to miejsce jedn¹ z dwóch lamp ze
skrzy¿owania ul. Kóski i ul. Czechowickiej,
Radny Grzegorz Gawêda: 1. W imieniu mieszkañców poruszy³ problem wa³êsaj¹cych siê psów. 2. Poprosi³ o za³atanie
wyrwy ko³o boiska na ul. Œw. Floriana w Bestwince.
Radny Mateusz Grygierzec: 1. Zg³osi³ koniecznoœæ interwencji w Zarz¹dzie Dróg w sprawie wyrównania wyjazdu z ul. Podleskiej na ul. Bestwiñsk¹.
Radny Jan Stanclik: 1. zapyta³ radnych powiatowych, co bêdzie z remontem kapitalnym ul. Szkolnej. Przypomnia³ te¿, ¿e
by³o obiecane, i¿ po remoncie zostanie ona przekazana pod
w³adanie gminy.

Radny Andrzej Wojty³a: 1. zapyta³ o przebieg prac na boisku
„Orlik”.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek: 1. Poprosi³ o ³atanie dziur, jak tylko pozwoli na to pogoda. 2. Przypomnia³, ¿e nie
zosta³o wykonane przejœcie z ul. Witosa na parking przy sklepie
„Euro”. 3. Zg³osi³, ¿e dziury na wyremontowanym mostku w ci¹gu
ul. Dankowickiej s¹ coraz wiêksze. 4. Zapyta³, kiedy zostanie
wyposa¿ona w krzes³a i sto³y wyremontowana sala OSP w Kaniowie, aby mog³y odbywaæ siê tam zebrania.. 5. przedstawi³
mapkê z propozycjami internautów w sprawie rozwi¹zania komunikacji autobusowej. 6. Przedstawi³ równie¿ zapytanie internautów odnoœnie regulaminu terenów rekreacyjnych w Kaniowie.
So³tys so³ectwa Kaniów Marek Pêkala: 1. Zapyta³ radnych
powiatowych, ile trzeba czasu na to, aby by³a jakaœ reakcja ze
strony powiatu na to co Rady So³eckie zg³aszaj¹. Przypomnia³,
¿e cztery lata temu by³o wystosowane pismo do powiatu odnoœnie ul. Czechowickiej i zjazdu na ul. Ludow¹ i wówczas
by³a informacja, ¿e w bud¿ecie na 2007 rok to zadanie siê nie
znajdzie, ale znajdzie siê w bud¿etach przysz³orocznych. Do
dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Dodatkowo dwa lata
temu zosta³o wystosowane pismo z Rady So³eckiej do powiatu wraz z wnioskami dotycz¹cymi dróg powiatowych i do dziœ
nie uzyskano nawet zdawkowej odpowiedzi.
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zg³oszone podczas sesji udzieli³ Wójt Stefan Wodniak: 1. Nawi¹zuj¹c do
bud¿etu powiatu wyrazi³ zaniepokojenie, i¿ radni powiatowi
dopuœcili do takich zapisów, ¿e drogi zajmuj¹ce w rankingu
dalsze miejsca znalaz³y siê w bud¿ecie powiatu, a ul. Bialska,
która jest powiatow¹ tylko w zarz¹dzaniu gminy na czas pozyskiwania œrodków i planowanego remontu, nie znalaz³a siê w
bud¿ecie powiatu. Podkreœli³, ¿e interes powiatu to interes
gmin i zaapelowa³ do radnych powiatowych z terenu gminy o
wspó³dzia³anie.
2. Utrzymanie ul. Szkolnej – parokrotnie by³ w powiecie problem omawiany i w dalszym ci¹gu jest podtrzymana oferta,
aby ul. Koœcieln¹ i Szkoln¹ po wyremontowaniu przekazaæ
gminie. W sprawie osuwiska na ul. Hallera – prosi³ powiat o
remont, bo d³u¿ej ju¿ nie mo¿na czekaæ. I w tym miejscu znów
zwróci³ uwagê, ¿e osuwisko w Starej Wsi w gminie Wilamowice zosta³o ujête, a w naszej gminie po raz kolejny ominiête.
3. Wiata autobusowa na ul. Witosa jest w bud¿ecie ujêta.
4. Komunikacja autobusowa MZK – przypomnia³, ¿e na pocz¹tku ubieg³ej kadencji by³y prowadzone rozmowy i uzyskano
uzgodnienia o przed³u¿eniu linii. Te uzgodnienia zablokowa³
PKS i Zwi¹zek „Solidarnoœæ”. W zwi¹zku z powy¿szym MZK z
tych uzgodnieñ siê wycofa³o. Natomiast PKS otrzyma³ dofinansowanie i jest mo¿liwoœæ poprawy komunikacji, tym bardziej, ¿e PKS dysponuje ma³ymi autobusami równie¿ w
kierunku Czechowic-Dziedzic. Ponadto zaznaczy³, ¿e MZK i MPK
bez dop³at nie bêdzie obs³ugiwa³ naszej gminy. Stwierdzi³, ¿e
wniosek, aby problem komunikacji autobusowej na terenie
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Radna Wioleta Gandor: 1. Zg³osi³a, ¿e na ul. Sportowej w Bestwince w rejonie pañstwa Roj powsta³o nieznaczne obni¿enie
terenu prosi³a o interwencjê. 2. Poprosi³a o interwencjê w Energetyce w sprawie naprawy latarni na ul. Œw. Floriana w rejonie
posesji nr 70. 3. Zapyta³a Wójta czy w sprawie Kó³ka Rolniczego
w Bestwince mo¿na korzystaæ z us³ug radcy prawnego w Urzêdzie Gminy. - Wójt potwierdzi³ swoj¹ wczeœniejsz¹ obietnicê i
stwierdzi³, ¿e ka¿dy radny z tej us³ugi mo¿e skorzystaæ.

Radny Edward Jonkisz: 1. Podziêkowa³ radnemu powiatowemu Arturowi Beniowskiemu za natychmiastow¹ interwencjê i odœnie¿enie ma³ego ronda w Kaniowie gdzie znajduje
siê figura Œw. Krzy¿a. 2. W imieniu mieszkañców Kaniowa
podziêkowa³ tym, którzy starali siê o naprawê przejazdu kolejowego na ul. Witosa, a przede wszystkim za wy³o¿enie go
gum¹. 3. W imieniu w³asnym podziêkowa³ m³odzie¿y uprawiaj¹cej dyscyplinê sportow¹, jak¹ jest pi³ka no¿na, ¿yczy³ wszystkim obecnym na sali Szczêœliwego Nowego Roku, a nastêpnie
wrêczy³ kalendarze na 2011 rok LKS-u „Prze³om „Kaniów.

•

2. W imieniu mieszkañców Bestwiny, Radny Jerzy Stanclik
prosi³ o wznowienie starañ o przed³u¿enie linii autobusowej
MZK od „Sosny” do centrum Bestwiny. Do wypowiedzi tej nawi¹za³ radny £ukasz Furczyk - zasugerowa³, aby problemem
komunikacji autobusowej, nie tylko w Bestwinie, ale i w Kaniowie, zajê³a siê Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska

Aktualności
gminy rozpozna³a Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska, jest wnioskiem s³usznym.
Kolejno odpowiedzi udzieli³ równie¿ Kierownik Referatu
S³u¿b Technicznych Radny Artur Beniowski.
Na pytania w sprawie wa³êsaj¹cych siê psów oraz dzia³añ
w tej sprawie myœliwych, odpowiedzi udzieli³ radny Anatol Faruga bêd¹cy zarazem myœliwym.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ zapytania i wnioski radnych Gminy Bestwina, zadane na sesji w dniu
13 grudnia 2010 r., które zosta³y przes³ane do Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Bielsku - Bia³ej przez Pe³nomocnika Wójta ds.
Inwestycji Artura Beniowskiego. Przewodnicz¹cy Rady Jerzy

Zu¿a³ek podtrzyma³ równie¿ swój wniosek o remont budynku
PKP w Kaniowie.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek pogratulowa³ tak¿e
zaproszonemu goœciowi radnemu Sejmiku Województwa Œl¹skiego Andrzejowi Kamiñskiemu powtórnego wyboru oraz
funkcji Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku.
Na koniec nast¹pi³y ¿yczenia noworoczne i gratulacje ze strony Wójta Gminy Stefana Wodniaka, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Jerzego Zu¿a³ka, Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku
Województwa Œl¹skiego Andrzeja Kamiñskiego. Odczytano
równie¿ ¿yczenia nades³ane do Rady Gminy.
Opracowanie protoko³u: Insp. Irena Gl¹dys,
skróty i redakcja: S³awomir Lewczak

Sprawozdawczo – wyborcze zebrania wiejskie
Zgodnie ze statutami Bestwiny Bestwinki, Janowic i Kaniowa, w so³ectwach naszej gminy odbywa³y siê
zebrania wiejskie maj¹ce na celu wybór so³tysów, rad so³eckich oraz podsumowanie dzia³alnoœci tych organów w poprzedniej kadencji. W zebraniach tych uczestniczy³ Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Pe³nomocnik Wójta i radny powiatowy Artur Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek, a w Bestwince
Zastêpca Wójta Stanis³aw Wojtczak. Przybyli tak¿e dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ i prezes Kombestu Wac³aw Waliczek. Nie zabrak³o równie¿ radnych Powiatu Bielskiego, radnych gminy Bestwina, dyrektorów placówek oœwiatowych, przedstawicieli OSP i KGW, Spó³ki Wodnej Melioracyjnej oraz zainteresowanych mieszkañców.
Ka¿de zebranie przebiega³o wed³ug podobnego schematu –
wybierano Komisjê Skrutacyjn¹, Komisjê Uchwa³ i Wniosków,
sprawozdanie z dzia³alnoœci swojej i Rady So³eckiej sk³ada³ ustêpuj¹cy so³tys, o sprawach bie¿¹cych i planach dla so³ectwa infor-

mowa³ Wójt Stefan Wodniak, przeprowadzano wybór organów
so³ectwa, mia³y równie¿ miejsce wolne wnioski i dyskusja.
Poni¿ej krótkie sprawozdanie z wyborów oraz najwa¿niejsze wnioski i uchwa³y z zebrañ.

Bestwinka

•
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Zebranie odby³o siê 9 stycznia o godz. 11.10 w budynku
Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego. Zebranie poprowadzi³ Andrzej Czauderna, protoko³owa³a go Wioleta Gandor, w sk³ad
komisji uchwa³ i wniosków weszli: Pawe³ Kêdzior, Marek Szwajkowski i Eugeniusz Kóska, a skrutacyjnej: Wies³awa Ochman
- Szeliga, Józef Distel oraz Józef Œlósarczyk.
Wœród zg³oszonych kandydatów na so³tysa znaleŸli siê: Andrzej Czauderna, Jan Œlosarczyk oraz Grzegorz Gawêda. Zag³osowa³o 49 mieszkañców, z czego 47 odda³o wa¿ny g³os.
So³tysem zosta³ Grzegorz Gawêda, który uzyska³ 26 g³osów.
Do rady so³eckiej weszli: Krzysztof Zelek (35 g³osów), Marek
Szwajkowski (38 g³osów), Tadeusz Wróbel (29 g³osów), Anna
Szweda (27 g³osów) i Wirginiusz Tomaszczyk (26 g³osów).
Swoj¹ dwunastoletni¹ pracê so³tysa zakoñczy³ pan Józef Gawêda, któremu spo³ecznoœæ Bestwinki i ca³ej gminy Bestwina
serdecznie dziêkuje za rzeteln¹ pracê dla dobra mieszkañców.
Wnioski z zebrania: 1. Odwodniæ ulicê œw. Floriana w miejscu gdzie powstaj¹ nowe budynki w okolicy posesji Zofii GaŸdziak. 2. Wyci¹æ ga³êzie nad lini¹ energetyczn¹ w rejonie
posesji Zofii Niemczyk przy ulicy œw. Floriana. 3. Przeznaczyæ
œrodki na wykonanie estrady w Bestwince. 4. Przewidzieæ œrodki w bud¿ecie gminy w 2012 roku na zakup stra¿ackiego samochodu bojowego.
Uchwa³y:1. Podj¹æ starania w sprawie wykonania systemu
informacyjnego SMS, który dla ochrony ¿ycia lub zdrowia mieszkañców gminy Bestwina bêdzie zapewnia³ porz¹dek, spokój i
bezpieczeñstwo publiczne w zale¿noœci od sytuacji. System bêdzie informowa³ mieszkañców o zaistnia³ych zagro¿eniach przez
informacje na telefon komórkowy sms-em. 2. Przeprowadziæ
analizê problemów zdrowotnych wystêpuj¹cych w gminie Bestwina.

So³tys Bestwinki Grzegorz Gawêda
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Aktualności

Janowice

So³tys Kaniowa Marek Pêkala z Wójtem Stefanem Wodniakiem

Kaniów
Zebranie odby³o siê 23 stycznia o godz.
10.00 w sali Domu Stra¿aka. Przewodniczy³ mu so³tys Kaniowa, Marek Pêkala. Na sekretarza zebrania, jednog³oœnie
wybrano Miros³awa Ko³odziejczyka. Jednoczeœnie wybrano Komisjê Uchwa³ i
Wniosków, w sk³ad której weszli £ukasz
Furczyk, Leszek Kañczuga i Zygmunt
Godula.
Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej zosta³a tak¿e jednog³oœnie wybrana Komisja Skrutacyjna w
osobach: Jacek Jonkisz, Anna Okruta i
Roman Pietrzakowski.

Wobec zg³oszenia tylko jednej kandydatury pana Marka Pêkali, Zebranie Wiejskie poprzez g³osowanie podjê³o decyzjê
o nie przeprowadzaniu tajnego g³osowania tylko w sposób jawny opowiedzieæ
siê za t¹ kandydatur¹. Po g³osowaniu
jawnym So³tysem So³ectwa Kaniów zosta³ wybrany jednog³oœnie pan Marek
Pêkala.
Na 65 uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania w wyborach do
Rady So³eckiej wziê³o udzia³ 64 mieszkañców so³ectwa, oddano 63 g³osy wa¿ne i jeden niewa¿ny. Cz³onkami Rady
So³eckiej zostali wybrani spoœród oœmiu
kandydatów: Jan Fajfer (52 g³osy), Grze-
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gorz Owczarz (50 g³osów), Miros³aw
Ko³odziejczyk (48 g³osów), Edward Jonkisz (46 g³osów), Eugeniusz Furczyk (42
g³osy) Grzegorz Wieczorek (34 g³osy).
Wnioski z zebrania: 1. Wniosek o rozbiórkê domu p. Wajs na ul. Gawlików. 2.
O zarurowanie odcinka rowu na ul. Ludowej. 3. O modernizacjê przepustu na
ul. M³yñskiej – po³o¿enie rur o wiêkszym
przekroju. 4. O zainstalowanie œwiate³
odblaskowych na wysokich krawê¿nikach chodników. 5. O obciêcie ga³êzi
drzew na ul. Mirowskiej. 6. O wyczyszczenie rowu przy ul. Krzywolaków. 7. O
wymalowanie pasów na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeñstwa
ruchu. 8. O zwrócenie siê do Starostwa
o ³atanie dziur powsta³ych w wyniku u¿ytkowania dróg. 9. O naprawienie i zabezpieczenie œluzy na kanale ulgi. 10. O
odblokowanie cieku wodnego za oczyszczalni¹ œcieków. 11. O wykonanie chodników wzd³u¿ ul. Witosa i Kóski. 12. O
zabezpieczenie rowu przy ul. Witosa
przed uszkodzeniami powsta³ymi w wyniku transportu ciê¿kiego. 13. Z³o¿yæ pismo do PKP o usuniêcie ga³êzi
pozosta³ych po wycince drzew. 14. O wyczyszczenie i wykarczowanie rowu przy
ul. Dankowickiej od torów do ujœcia do
£êkawki. 15. O zaasfaltowanie uszkodzonego odcinka ul. Grobel Borowa. 16.
Aby sprawdziæ poprawnoœæ oznakowañ
na skrzy¿owaniu ul. Krzywolaków i Batalionów Ch³opskich. 17. O sporz¹dzenie
petycji do Starostwa Powiatowego dotycz¹cego remontu ul. Krzywolaków.
Uchwa³a: O utworzeniu Funduszu So³eckiego dla so³ectwa Kaniów.

•

So³tys Janowic Jan Stanclik
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Zebranie w Janowicach odby³o siê w Sali OSP dnia 16 stycznia o godz. 10.00 Poprowadzi³ je so³tys Janowic, pan Jan
Stanclik.
W sk³ad komisji skrutacyjnej weszli: Jerzy Kud³a, Aurelia
Sz³apa i Stefania Famu³ka, a komisji uchwa³ i wniosków:
Krystyna Norymberczyk, Marek Handzlik i Stanis³aw Niemczyk.
Na zebraniu obecnych by³o 48 mieszkañców, z czego 46
odda³o g³osy w wyborach. Kandydatami na so³tysa zostali:
Jan Stanclik oraz Stanis³aw Nycz. So³tysem so³ectwa Janowice zosta³ wybrany 36 g³osami Jan Stanclik.
W Radzie So³eckiej pracowaæ bêd¹: Andrzej Nycz (42 g³osy), Piotr Gajda (38 g³osów), Marek Handzlik (31 g³osów),
Zbigniew We³niak (30 g³osów) oraz Jadwiga Papla (29 g³osów). Kandydowa³o 7 osób.
Wnioski z zebrania: 1. Remont chodnika od koœcio³a do
Szko³y Podstawowej. 2. Remont ul. Szkolnej. 3. Wniosek o
poszerzenie lub wykonanie dodatkowych zatoczek do mijania
na ul. Targanickiej. 3. Za³atanie dziur na ul. Miodowej. 4. Zobowi¹zanie mieszkañców do trzymania psów na terenie ogrodzonych posesji.

Aktualności
Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i Rady So³eckiej zosta³a tak¿e jednog³oœnie wybrana Komisja Skrutacyjna w osobach: Marceli Kraus, Urszula Sabuda i Jolanta Kuder.
Wobec zg³oszenia tylko jednej kandydatury pani Marii Maroszek, Zebranie Wiejskie poprzez g³osowanie podjê³o decyzjê
o nie przeprowadzaniu tajnego g³osowania tylko w sposób
jawny opowiedzieæ siê za t¹ kandydatur¹. Po g³osowaniu jawnym So³tysem So³ectwa Bestwina zosta³a wybrana jednog³oœnie pani Maria Maroszek.
Na 95 uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania
w wyborach do Rady So³eckiej wziê³o udzia³ 88 mieszkañców
so³ectwa, oddano 88 g³osy wa¿ne. Cz³onkami Rady So³eckiej
zostali wybrani spoœród dziesiêciu kandydatów: Edward Jêdrzejko (59 g³osów), Jerzy Kijas (56 g³osów), Franciszek Kozik (72 g³osy), Izabela Maroszek (69 g³osów), Barbara
Pacholska (73 g³osy), Krzysztof Pi¹tek (63 g³osy), Boles³aw
Sabuda (72 g³osy), Piotr Wodniak (63 g³osy).
Uchwa³a: Mieszkañcy Bestwiny ¿¹daj¹ w³¹czenia do planu
inwestycji drogowych Powiatu Bielskiego likwidacji osuwiska
drogi w Bestwinie na ul. gen. Hallera. Jednoczeœnie zobowi¹zujemy radnych powiatowych z gminy Bestwina do podjêcia
skutecznych dzia³añ w celu w³¹czenia ww. zadania do inwestycji strukturalnych Powiatu Bielskiego w r. 2011 lub 2012.
Wnioski z zebrania: 1. Rozpatrywaæ wnioski z Zebrania
Wiejskiego do pe³nej ich realizacji lub odpowiedzi, ¿e nie
zostan¹ zrealizowane. 2. Polepszyæ jakoœæ odœnie¿ania i
kontrolê gminy nad jego jakoœci¹. 3. W³¹czyæ do Kolegium
Redakcyjnego „Magazynu Gminnego” niezale¿nego przedstawiciela mieszkañców. 5. O wyd³u¿enie chodnika z „Magówki” do granic Starej Wsi. 6. O odbudowê rowu przy ul.
Krakowskiej. 7. O apele do mieszkañców w lokalnych mediach i internecie o nie spalanie œmieci w piecach. 8. O zorganizowanie spotkania gminy z Powiatem ws. kolektora
œcieków od p. Grzywów do ul. Szkolnej. 9. O posypanie œliskiej nawierzchni chodnika miêdzy ul. Szkoln¹ a Krakowsk¹.
10. O wymalowanie bia³ej linii na ul. Krakowskiej od granicy
do granicy. 11. O oœwietlenie ul. Krakowskiej od piekarni do
P. Kubiców. 12. O tablicê informacyjn¹ na ul. Podleskiej. 13.
O odœnie¿anie chodników na ulicach. 14. O wykonanie przepustu na ul. Gospodarskiej.

So³tys Bestwiny Maria Maroszek

Bestwina

Opracowanie: S. Lewczak, M. Ko³odziejczyk, W.Gandor.

Uwaga emeryci i renciści
KWK Silesia!!!
- za³atwianie spraw socjalnych rozpocznie siê 15 marca
2011, równie¿ w pokoju nr 15

Obs³uga deputatów wêglowych i spraw socjalnych oraz
rent wyrównawczych dla emerytów i rencistów z by³ej KWK
Silesia zosta³a przekazana do Zak³adu Zagospodarowania Mienia w Woli, ul. Kopalniana 10.

- obs³uga rent wyrównawczych – odbywaæ siê bêdzie w
biurowcu, III piêtro, pok. nr 314 – tel. 32 7170657 lub
32 7170658

- wydawanie deputatu wêglowego rozpocznie siê 14 lutego 2011 roku w biurowcu – dawny budynek dyrekcji KWK
Czeczott – parter, pokój 15 i odbywaæ siê bêdzie w dniach
od poniedzia³ku do czwartku i w godzinach od 7 do 13. - inf.
Tel. 32 7170666

Dyrekcja Zak³adu Zagospodarowania Mienia informuje
jednoczeœnie, ¿e w jednym dniu mo¿e byæ obs³u¿onych
maksymalnie 100 osób, w zwi¹zku z czym apeluje aby zg³aszaæ siê po odbiór talonów w póŸniejszych terminach.

•
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Zebranie odby³o siê 30 stycznia o godz. 10.45 w sali Domu
Stra¿aka. Przewodniczy³ mu, wybrany jednog³oœnie Jerzy Stasicki. Na sekretarza zebrania, jednog³oœnie wybrano Barbarê
Pacholsk¹. Jednoczeœnie wybrano Komisjê Uchwa³ i Wniosków, w sk³ad której weszli Jerzy Stanclik, Jerzy Kijas i Benedykt Kohut.
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Aktualności

DYŻURY RADNYCH RADY GMINY BESTWINA
RADNY JERZY ZU¯A£EK

– Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina
– pe³ni dy¿ur w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 900 do 1000 w Biurze Rady Gminy

RADNY BENEDYKT KOHUT

– pe³ni dy¿ur w ka¿dy wtorek od godz. 1000 do 1200 w Biurze Rady Gminy

RADNY JERZY STANCLIK– pe³ni dy¿ur w pierwszy wtorek miesi¹ca od godz. 900 do 1000 w Biurze Rady Gminy
RADNY ANDRZEJ WOJTY£A

– pe³ni dy¿ur w Biurze Rady Gminy w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 900 do 1000

RADNY JAN STANCLIK, RADNY JERZY BORUTKA, RADNY STANIS£AW NYCZ
– pe³ni¹ dy¿ur w pierwszy pi¹tek miesi¹ca od godz. 1700 do 1800
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach
RADNA WIOLETA GANDOR

– pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ œrodê od godz. 1800 do 1900 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bestwince

RADNI RADY POWIATU
RADNY RADY POWIATU JÓZEF MAZIARZ

BIELSKIEGO

– pe³ni dy¿ur w drugi i czwarty pi¹tek miesi¹ca w godz. 1000 - 1100
w Biurze Rady Gminy

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
demograficzn¹, ekonomiczn¹ i edukacyjn¹, migracje wewnêtrzne i zagraniczne, charakterystykê etniczno-kulturow¹, niepe³nosprawnoœæ, wzajemne relacje cz³onków

Prace przedspisowe trwaj¹ ju¿ od grudnia, w styczniu
natomiast, zgodnie z kalendarzem spisowym, bêd¹ odbywa³y siê szkolenia kandydatów na rachmistrzów, które

gospodarstwa domowego, rodziny oraz charakterystykê
mieszkañ i budynków.
Pytania dotyczyæ bêd¹ równie¿: liczby osób zamiesz-

zakoñcz¹ siê egzaminem.
Rachmistrzowie miêdzy 1 a 17 marca zrobi¹ obchód
przedspisowy, w którym poinformuj¹ mieszkañców swo-

kuj¹cych dane mieszkanie, ich wykszta³cenia, sposobu
dojazdu do pracy, Ÿród³a utrzymania osób, a tak¿e wyznania.

ich rejonów, na czym bêdzie polega³ spis, na jakie pytania
powinni przygotowaæ sobie odpowiedzi a tak¿e umawiaæ
siê na dogodny termin dokonania w³aœciwego spisu. Rach-

Wszystkie informacje zbierane podczas spisu s¹ danymi poufnymi. Podstaw¹ prawn¹ jest Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ.

mistrz zweryfikuje lub ewentualnie uzupe³ni dane (przede
wszystkim bêd¹ dopisywane osoby, które zamieszkuj¹
teren naszej gminy a nie dokona³y jeszcze obowi¹zku

Wszystkie bie¿¹ce informacje mo¿na bêdzie znaleŸæ
na stronach www.gus.gov.pl oraz na www.bestwina.pl

zameldowania siê na pobyt sta³y lub czasowy).
Osoby objête spisem s¹ zobowi¹zane do udzielania
zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w for-

w zak³adce „SPIS 2011”, lub bezpoœrednio w siedzibie
Gminnego Biura Spisowego (tel. 32.215 77 00), mieszcz¹cego siê w Urzêdzie Gminy, w godzinach pracy urzê-

mularzu.
Wed³ug informacji GUS, w ramach spisu zostan¹ zebrane dane obejmuj¹ce m.in.: charakterystykê terytorialn¹,

du, czyli od 7.30 do 15.30.
Bo¿ena Jaromin
Zastêpca Gminnego Komisarza Spisowego
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Ju¿ w czasie zesz³orocznego spisu rolnego, mieliœmy
okazjê zapoznaæ siê z wymogami stawianymi przez Uniê
Europejsk¹ przy pracach statystycznych.
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Spis powszechny bêdzie przeprowadzony na terenie ca³ego kraju, równie¿ w naszej gminie, w dniach
od 8 kwietnia do 30 czerwca. Jest to pierwszy spis od czasu, gdy Polska wesz³a do Unii Europejskiej.

Gospodarka i społeczeństwo

Rok 2010 w liczbach
Urz¹d Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotowa³ dla naszych Czytelników statystyczne podsumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania siê z tymi interesuj¹cymi danymi demograficznymi i
dziêkujemy kierownictwu oraz pracownikom USC za ich udostêpnienie.
Stan ludnoœci na koniec roku: 2006 – 10434 osób, 2007 – 10509, 2008 – 10605, 2009 – 10753, 2010 – 10851.
W poszczególnych so³ectwach przedstawia siê to nastêpuj¹co:
Wszystkim seniorom ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci , pogody ducha oraz
d³ugich lat ¿ycia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbli¿szych.
W dniu 11 grudnia 2010 roku w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowano
uroczystoœæ, na której udekorowano
Jubilatów „Medalami za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”- nadanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Z£OTE GODY - 50-cio lecie zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego œwiêtowa³y 23
pary z 67 które zawiera³y zwi¹zek ma³¿eñski w 1960 roku.

KAMIENNE GODY - 70-lecie zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego œwiêtowali Pañstwo Helena i Józef K³oda z Bestwiny:
zwi¹zek ma³¿eñski zawarli 28 grudnia
1940 roku.

Ciekawymi imionami, jakie zosta³y nadane dzieciom w minionym roku s¹: Salomea, Amalia, Nadia, Pola, Otylia, oraz Samuel, Olaf, Tymoteusz, Norbert.
Wracaj¹ imiona - Maria, Marianna, Julianna, Zuzanna oraz Jakub, Stanis³aw, Franciszek, Antoni.
Najstarszymi mieszkañcami gminy Bestwina s¹:
Z so³ectwa Janowice - Pani Famu³ka Antonina urodzona w 1914 roku.
Z so³ectwa Bestwina - Fejdych Anna, Œlosarczyk Zofia urodzone w 1914 roku
Z so³ectwa Kaniów - Stwora Stefania, Krysta Julianna urodzone w 1914 roku
Z so³ectwa Bestwinka - Kubik Jan, Gac Anna urodzeni w 1915 roku
W tabeli przedstawiamy liczbê mieszañców z roczników od 1911 do 1929 z
Gminy Bestwina

•
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DIAMENTOWE GODY - 60–cio lecia
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego obchodzi³y 3 pary ma³¿eñskie z 103 zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski w 1950
roku.
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Z okazji piêknego Jubileuszu ma³¿eñstwa sk³adamy Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i ¿yczmy
œwiêtowania w zdrowiu i szczêœciu kolejnych rocznic.
W doros³e ¿ycie wkroczy³y odbieraj¹c swój pierwszy dowód osobisty w
2006 – 192 osoby, w 2007 - 174 osoby, w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175
osób, w 2010 – 156 osób.
Rozpoczê³o edukacjê w klasie „zerowej” w 2006 roku - 122 dzieci, w
2007 roku - 102 dzieci, w 2008 roku
– 112 dzieci, w 2009 -111 dzieci, w
2010 – 107 dzieci.

Gospodarka i społeczeństwo

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Ogólna definicja „profilaktyki” brzmi: „Profilaktyka to wielostronny i systematyczny wysi³ek na rzecz zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia problemów zwi¹zanych z konsumowaniem
alkoholu czy narkotyków”
„Polski model rozwi¹zywania problemów alkoholowych
zak³ada, i¿ wiêkszoœæ kompetencji i œrodków jest
zlokalizowanych na poziomie samorz¹dów gmin, które na mocy
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi zyska³y kompetencje do rozwi¹zywania problemów alkoholowych w spo³ecznoœciach lokalnych. Gminy, z racji
dysponowania najwiêksz¹ wiedz¹ o problemach swoich
spo³ecznoœci oraz o dostêpnych zasobach, mog¹ tym samym przedsiêwzi¹æ œrodki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej spo³ecznoœci”. Ustawodawca stanowi
bowiem, ¿e „prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹
i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz integracja
spo³eczna osób uzale¿nionych od alkoholu nale¿y do zadañ
w³asnych gminy”
1. Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla
dzieci i m³odzie¿y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ
sportowych, a tak¿e dzia³añ na rzecz do¿ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób
fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okreœlonych w art. 13 i 15 ustawy oraz wystêpowanie
przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Spo³ecznej.
Powy¿sze zadania s¹ realizowane na podstawie corocznie
uchwalanego przez Radê Gminy Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Wœród wspó³czeœnie organizowanych dzia³añ pomocowych
wa¿ne miejsce zajmuj¹ takie, które za g³ówny swój cel przyjmuj¹ niesienie pomocy i wsparcia rodzinom niewydolnym
wychowawczo i patologicznym oraz takim, w których wystêpuje bezrobocie. Ówczesne czasy nios¹ ze sob¹ coraz wiêksze
nasilenie zjawisk negatywnych wychowawczo – jak np. gwa³towne przeobra¿enia spo³eczno – gospodarcze, które powoduj¹ wzrost liczby rodzin niewydolnych materialnie,

przewartoœciowanie sfer ¿ycia spo³ecznego, co w konsekwencji prowadzi do braku poczucia bezpieczeñstwa, upadku autorytetów, jak równie¿ wystêpowanie licznych zjawisk o
charakterze patologicznym, miedzy innymi alkoholizm, narkomania, wandalizm oraz trudnoœci w przystosowaniu siê do
przypisanych ról spo³ecznych a tak¿e konsumpcyjny tryb ¿ycia,
przenika do przestrzeni ¿yciowej m³odego pokolenia. Dzieci i
m³odzie¿ nie zawsze potrafi radziæ sobie w trudnych sytuacjach
i w zwi¹zku z tym potrzebna jest pomoc instytucji wychowuj¹cych. Œwietlice œrodowiskowe s¹ wa¿nym ogniwem w systemie opiekuñczo – wychowawczym i dlatego powinny byæ
miejscem, w którym œwiadomie, systematycznie i konsekwentnie podejmuje siê dzia³ania opiekuñcze, wychowawcze, profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne skierowane zarówno
na dziecko jak i jego rodzinê a w konsekwencji na ca³¹ spo³ecznoœæ lokaln¹.
Œwietlice œrodowiskowe maj¹ wspieraæ rodzinê w wykonywaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewniaæ pomoc rodzinie i dzieciom sprawiaj¹cym problemy wychowawcze,
zagro¿onym przestêpczoœci¹ lub uzale¿nieniami dzia³ania te
podejmowane s¹, aby zapobiegaæ umieszczeniu dziecka w
instytucji opieki, jako ostatecznego rozwi¹zania. Najwa¿niejszym jest, aby szukaæ w rodzinie i najbli¿szym otoczeniu zasobów, które pozwol¹ unikn¹æ umieszczenia dziecka poza domem
a jednoczeœnie nast¹pi poprawa w funkcjonowaniu rodziny.
Œwietlice œrodowiskowe wspó³pracuj¹ ze szko³ami, oœrodkiem pomocy spo³ecznej, poradni¹ pedagogiczno – psychologiczn¹ oraz innymi instytucjami, które zajmuj¹ siê
rozwi¹zywaniem problemów wychowawczych. Specyfika dzia³ania œwietlic z terenu gminy Bestwina jest dostosowana do
potrzeb œrodowiska lokalnego.
Wspó³czesne tendencje opieki nad dzieckiem i rodzin¹,
pozwalaj¹ szerzej spojrzeæ na opiekê nad dzieckiem jako podejœcie wieloaspektowe, w którym bierze siê pod uwagê ich
sytuacjê ¿yciow¹ i œrodowisko w jakim ¿yj¹, jednoczeœnie jest
to takie wa¿ne ze wzglêdu na naturalny zwi¹zek dziecka z
rodzin¹. Rodzina funkcjonuje jako system, jej cz³onkowie to
jednostki, które dzia³aj¹ na zewn¹trz równie¿ w systemach,
czyli wp³ywaj¹ nie tylko na siebie nawzajem, ale równie¿ na
œrodowisko, co w przypadku jakiegokolwiek zachwiania powoduje okreœlone konsekwencje. Tak wiêc œwietlice œrodowiskowe, jako jeden z elementów socjalizuj¹cych, nie
zdejmuj¹c z rodziców odpowiedzialnoœci za wychowanie dziecka, pomaga w utrzymaniu, reintegracji i normalizacji rodziny.
„Œwietlica” – placówka opiekuñczo – wychowawcza prowadz¹ca zorganizowan¹ dzia³alnoœæ w celu racjonalnego wykorzystania, czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Praca œwietlicowa
nale¿y wiêc do kategorii zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
CDN.
Bo¿ena Jaromin
Pe³nomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzale¿nieñ
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(sprawozdanie z dzia³alnoœci – czêœæ 1)
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JAKO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKI

Kultura

Ferie zimowe w CKSiR
Ju¿ tradycyjnie podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowa³o dla dzieci warsztaty etnograficzne z cyklu „Opowiadamy o
œwiecie”. Prowadz¹cy, Ania, Piotr i Marzena zaproponowali

internet ze Œwiêtym Miko³ajem i upiekli lukrowane pierniczki.
Wreszcie przy pogadance o zwierzêtach mo¿na by³o zrobiæ
sobie na rêce piêkne tatua¿e z henny z wizerunkami ró¿nych
zwierzaków.

Warsztaty etnograficzne

najm³odszym trzy tematy: „Wokó³ Chleba”, „Œwiêta œwiata” oraz
„Zwierzêta du¿e i ma³e”. W czasie zajêæ nikt ani na chwilê siê
nie nudzi³, poniewa¿ nauka zosta³a po³¹czona z dobr¹ zabaw¹.
Dzieciaki nie tylko dowiedzia³y siê ciekawych rzeczy o chlebie
i jego wypieku, ale równie¿ same mog³y w³asnorêcznie przyrz¹dziæ ma³e bu³eczki. Podczas drugiego dnia wszyscy poznali zwyczaje œwi¹teczne z ró¿nych krajów, po³¹czyli siê przez

Zajêcia plastyczne

W kolejnych dniach odbywa³y siê zajêcia plastyczne prowadzone przez panie Katarzynê Czanê oraz Karolinê ¯urowsk¹.
Dzieci mia³y okazjê puœciæ wodze fantazji i wykonaæ ma³e dzie³a sztuki z ró¿norakich materia³ów – koralików, bibu³y, papieru,
patyczków, g¹bek, farby i plasteliny.
S. Lewczak

Finał akcji Służby Charytatywnej Kaniów 2010

•
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15 stycznia 2010 r. w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Kaniowie odby³o siê
spotkanie Organizacji Po¿ytku Publicznego - Chrzeœcijañskiej S³u¿by Charytatywnej, organizacji, której misj¹ jest
pomoc ka¿demu bliŸniemu w potrzebie,
bez wzglêdu na jego wyznanie, œwiatopogl¹d, narodowoœæ, obywatelstwo,
p³eæ, rasê i przekonania.
O godz. 17 sala gimnastyczna w Kaniowie wype³ni³a siê dzieæmi wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczê³a Agata
Gbyl, która serdecznie przywita³a przyby³ych oraz przedstawi³a za³o¿enia tej
szczytnej inicjatywy. Przypomnia³a, i¿
paczki pochodz¹ z Zachodu, g³ównie z
Niemiec, a Chrzeœcijañska S³u¿ba Charytatywna otrzymuje je od organizacji „Samaritan’s
Purse”.
S¹
one
przygotowywane przez niemieckie rodziny i rozsy³ane do biedniejszych krajów.
Do Polski z roku na rok trafia coraz mniej

Uczestnicy akcji Chrzeœcijañskiej S³u¿by Charytatywnej
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Kultura
paczek z racji tego, ¿e s¹ biedniejsze
kraje, jednak¿e miejscowi dzia³acze
Chrzeœcijañskiej S³u¿by Charytatywnej
staraj¹ siê zawsze, aby dotar³o coœ do
naszych okolic. W ostatnich latach paczki dosta³y dzieciaki z Czechowic - Dziedzic, Ligoty, Zabrzega i Bronowa, teraz
równie¿ z Kaniowa.
Nastêpnie pastor Zenon Samborski
zaprosi³ dzieci do wspólnej zabawy. Nie
zabrak³o konkursów, wspólnego œpiewania oraz zabaw ruchowych. Na t¹ oka-

zjê cz³onkowie wspólnoty Koœció³a Adwentystów przygotowali tak¿e wystêp artystyczny.
Koñcz¹c
spotkanie
organizatorzy wrêczali paczki z upominkami dla dzieci z Kaniowa oraz paczki
¿ywnoœciowe dla ich rodzin. Organizatorzy przygotowali 50 paczek z upominkami dostosowanymi do wieku i p³ci
najm³odszych. Spotkanie przebieg³o w
mi³ej atmosferze, dzieci doskonale siê
bawi³y, co by³o widaæ po ich uœmiechniêtych buziach.

Chrzeœcijañska S³u¿ba Charytatywna
sk³ada gor¹ce podziêkowania dyrekcji
szko³y za udostêpnienie sali, przygotowanie jej do tej uroczystoœci, Pani Katarzynie Hesek za sporz¹dzenie listy osób,
którym wrêczono paczki i upominki oraz
Pani Halinie Kamiñskiej - w³aœcicielce
piekarni Rogalik z Czechowic - Dziedzic
za przekazanie s³odkiego poczêstunku.
Andrzej Wojty³a

W bibliotece o książkach i fotografii

O fotografii opowiada Andrzej Kubik

dyrektor Teresa Lewczak otrzyma³a odznaczenie „Zas³u¿ony
dla kultury polskiej”.
Nastêpn¹ czêœæ spotkania wype³ni³o wrêczenie nagród i Z³otych, Srebrnych i Br¹zowych Kart Czytelnika wzorowym, wyró¿niaj¹cym siê Czytelnikom. A byli to: Julia So³tysik, Agnieszka Pi¹tek,
Julia Kubera, Ewelina Faruga, Klaudia Niemczyk, Patrycja Niemczyk, Ma³gorzata Kozik, Krystyna Kosmaty i Wiktoria Rosner.
PóŸniej odby³ siê wernisa¿ zatytu³owany „O œwicie i o zmierzchu”. Znany i ceniony fotograf Andrzej Kubik zaprezentowa³ wspania³¹ kolekcjê fotografii. Jak piêknie wygl¹da Kaniów mo¿na
siê jeszcze przekonaæ podziwiaj¹c zdjêcia na wystawie w naszej czytelni jeszcze do koñca lutego. Zapraszamy do biblioteki!
Teresa Lewczak
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Oto jak pokrótce przedstawia siê ona w liczbach:
W roku 2010 ksiêgozbiór biblioteczny powiêkszy³ siê o 2600
ksi¹¿ek, w tym o 1765 ksi¹¿ek zakupionych z dotacji UG; 149
ksi¹¿ek zakupionych z dotacji Ministerstwa Kultury; 649 ksi¹¿ek uzyskanych jako dar z ró¿nych Ÿróde³; 37 ksi¹¿ek uzyskanych jako ekwiwalent za zagubione. Obecnie ca³oœæ zasobów
bibliotecznych obejmuje 69316 woluminów.
Zasoby biblioteki powiêkszy³y siê o 263 jednostki zbiorów
multimedialnych, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych
jest 1957 egzemplarzy na ró¿nych noœnikach elektronicznych
(CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – s¹ to s³owniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. ksi¹¿ki mówione;
ca³oœæ stanowi 1846 egzemplarzy materia³ów audiowizualnych i 111 dokumentów elektronicznych.
Liczba czytelników - 3364; Liczba odwiedzin – 30788; Liczba
osób uczestnicz¹cych w imprezach bibliotecznych – 4154;
Wypo¿yczono 73677 jednostek bibliotecznych; Zorganizowano oko³o 200 imprez bibliotecznych; W ró¿nego rodzaju konkursach i spotkaniach czytelniczych rozdano 100 ksi¹¿ek;
Wydano 2 ksi¹¿eczki i 1 p³ytê DVD; W bazie komputerowej na
stronie www.gbpbestwina.eu znajduje siê 90% ksiêgozbioru i
100% zbiorów specjalnych i zawartoœci czasopism lokalnych.
W podsumowaniu ubieg³ego roku nale¿y równie¿ odnotowaæ nastêpuj¹ce fakty: W dniu 11.05.2010 r. w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej w Bielsku-Bia³ej odby³o siê uroczyste podsumowanie
X jubileuszowej edycji konkursu Na najlepsz¹ bibliotekê w
powiecie bielskim w 2009/2010. W tym roku pod has³em Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – s³owa, dŸwiêki, obrazy”. Konkurs organizowany corocznie przez Starostê Bielskiego przy
wspó³pracy Ksi¹¿nicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Bia³ej, w tym roku zosta³ objêty honorowym patronatem Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz patronatem medialnym „Poradnika Bibliotekarza”.
W zwi¹zku z bardzo wyrównanym poziomem bibliotek uczestnicz¹cych w konkursie, komisja postanowi³a przyznaæ w trzech
kategoriach Tytu³y Najlepszych Bibliotek: W kategorii promocja czytelnictwa i dzia³ania edukacyjno-kulturalne Tytu³ Najlepsza Biblioteka otrzyma³a Gminna Biblioteka Publiczna w
Bestwinie Filia w Kaniowie. W kategorii cykliczne programy
czytelniczo-kulturalne Tytu³ Najlepsza Biblioteka otrzyma³a
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie. W styczniu 2010

Magazyn gminny styczeń/luty Nr 1/2011

W dniu 26 stycznia odby³o siê spotkanie czytelnicze, na którym podsumowano dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie w roku 2010, wrêczono nagrody Wzorowym Czytelnikom oraz
otwarto uroczyœcie wystawê fotografii Andrzeja Kubika.

Kultura

Opłatek w bestwińskim KGW
W sam dzieñ œwiêta Trzech Króli panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bestwinie pod przewodnictwem pani
Prezes Jadwigi Oziminy zorganizowa³y
swoje spotkanie op³atkowe. Z powodu
choroby nie móg³ byæ na nim obecny
Wójt Stefan Wodniak, ale reprezentowa³ go jego Pe³nomocnik i radny powiatowy Artur Beniowski. Na salê w
remizie OSP przybyli tak¿e ksiê¿a z bestwiñskiej parafii Cezary Dulka i Roman
Berke, prezes OSP Jan Ozimina oraz
cz³onkinie i sympatycy KGW.
Pani Jadwiga Ozimina oraz goœcie
z³o¿yli obecnym serdeczne ¿yczenia.
Pan Artur Beniowski wspomnia³ w swoim przemówieniu o udanym wspó³dzia³aniu KGW z Urzêdem Gminy i wrêczy³
pani Prezes bukiet kwiatów. Przy ³amaniu siê op³atkiem ¿yczono sobie dobrego roku 2011, wielu dobrych inicjatyw,
oraz nowych cz³onkiñ, których ostatnio
brakuje. Gospodynie zapraszaj¹ wiêc
w swoje szeregi wszystkie chêtne do
wspó³pracy i wspólnego spêdzania czasu osoby.

¯yczenia gospodyniom z³o¿y³ Pe³nomocnik Wójta Artur Beniowski.

Czas spotkania up³yn¹³ w mi³ej atmosferze, przy barszczu z uszkami,

karpiu, a tak¿e wspólnym œpiewie kolêd.
S. Lewczak

•
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Jasełka z „Promykami”

Scena z ''Jase³ek''

Od czasów œw. Franciszka z Asy¿u, który jako pierwszy zaprezentowa³ misterium bo¿onarodzeniowe, w okresie poœwi¹tecznym na ca³ym œwiecie wystawia siê tradycyjne jase³ka. W
Kaniowie do najpiêkniejszych nale¿a³y przez wiele lat te przygotowywane przez pani¹ Alodiê Hañderek. Obecnie jej dzie³o
przejê³a pani Dorota Kóska – Beniowska wraz ze wspó³pracownikami, m³odzie¿¹ i dzieæmi ze scholi „Promyki”.
Przedstawienie rozpoczê³o siê 9 stycznia o godz. 15.30 w sali
widowiskowej Domu Stra¿aka w Kaniowie. Publicznoœæ wype³ni³a j¹ po brzegi, a wœród goœci mo¿na by³o dostrzec Przewodnicz¹cego Rady Gminy Jerzego Zu¿a³ka, radnego Powiatu
Bielskiego i Pe³nomocnika Wójta Artura Beniowskiego, radne-
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go Powiatu Bielskiego Bogus³awa Stolarczyka, ksiêdza proboszcza Janusza Tomaszka, wikariusza Krzysztofa Kuliñskiego, so³tysa Kaniowa Marka Pêkalê i wiele innych osób.
Na jase³kowe widowisko sk³ada³y siê klasyczne scenki z
udzia³em pasterzy, Trzech Królów, Heroda, Œmierci, Diab³a,
Dzieci¹tka Jezus, Maryi i Józefa. Wszystko by³o przeplatane piosenkami oraz muzyk¹ instrumentaln¹ w wykonaniu ma³ych i
trochê wiêkszych „Promyków”. Starannie przygotowane dekoracje równie¿ tworzy³y niezapomniany klimat wieczoru, pozwalaj¹c siê przenieœæ do miasteczka Betlejem w krainie Judy.
Kiedy ju¿ wszyscy z³o¿yli Dzieci¹tku swój ho³d i umilk³y ostatnie nuty „Kolêdy dla nieobecnych” rozleg³y siê gromkie brawa
i nast¹pi³y podziêkowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do odnowienia w Kaniowie jase³kowej
tradycji. To zas³uga pani Doroty, „Promyków” i aktorów, ale równie¿ ksiêdza proboszcza i parafii w Kaniowie, pana Jacka
Gruszki (nag³oœnienie), Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, rodziców i wielu serdecznych
ludzi.
Fina³owym akcentem tego niezwyk³ego dnia sta³ siê koncert Orkiestry Dêtej Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie,
pod batut¹ pani Urszuli Szkucik – Jagie³ki. Orkiestra wykona³a kilka bardzo znanych i lubianych utworów – w tym „Cich¹
Noc”, „Last Christmas” (Wham), „I’m alive” (Céline Dion), czy
Marsz Radetzky’ego (Johann Strauss). Wi¹zanka popularnych
melodii sk³oni³a widowniê do rytmicznych oklasków i wszyscy
rozeszli siê do swoich domów we wspania³ych nastrojach.
S³awomir Lewczak

Kultura

Świąteczne wystawy
w Muzeum Regionalnym

tejki, który zazwyczaj na swoich obrazach
przedstawia otaczaj¹cy œwiat, eksponuj¹c utajone piêkno. Przewodnim tematem prac artysty s¹ krajobrazy beskidzkie
oraz odchodz¹ca w przesz³oœæ architektura regionalna. Maluje zwykle w konwencji realistycznej. Jest autorem ponad
trzech tysiêcy obrazów. Jego twórczoœæ
cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹, o
czym œwiadczy niegasn¹ce zainteresowanie wystawami prac artysty zarówno

„Allegro” i Jakub Foltak przeszli dalej!
Zarz¹d Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej Diecezji Bielsko – ¯ywieckiej wraz ze swoim prezesem, mgr in¿.
Andrzejem Kamiñskim zawiadomi³
nas, ¿e JAKUB FOLTAK oraz CHÓR „ALLEGRO” - opiekun: Magdalena Wodniak – Foksiñska zostali zakwalifikowani do etapu diecezjalnego XI
PRZEGL¥DU PIEŒNI PATRIOTYCZNEJ im. Ma³gorzaty Papiurek.
Przes³uchanie to odbêdzie siê w dniu
14 marca 2011 r. do Domu Kultury w Bielsku – Bia³ej Ha³cnowie, ul. Ma³gorzaty
Szewczyk 1. o godz.12.00. Gratulujemy i
¿yczymy powodzenia!

Chór ''Allegro'' i Jakub Foltak
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Okres œwi¹teczny to dla wielu z nas
okres wyj¹tkowy. Dostarcza wielu prze¿yæ duchowych, pozwala spêdziæ czas w
rodzinnej, pe³nej ciep³a i zrozumienia
atmosferze. Muzeum Regionalnego im.
ks. Z. Bubaka w Bestwinie na ten wyj¹tkowy czas przygotowa³o dwie cudowne
wystawy, nawi¹zuj¹ce w³aœnie do okresu Bo¿ego Narodzenia
W galerii „Na prowincji” zobaczyæ mo¿na by³o wystawê pana Eustachego Ma-

•

Dzie³a bukieciarek z Bestwinki

w kraju, jak i za granic¹. Prezentowa³
swoje prace na kilkudziesiêciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.
Tym razem obrazy, które zawis³y w galerii „Na prowincji’ przedstawia³y nie tylko
beskidzkie krajobrazy, lecz równie¿ motywy bo¿onarodzeniowe takie jak: Betlejem, Chrystus w ¿³óbku czy przybywaj¹cy
Trzej Królowie.
Œwi¹teczna atmosfera w Muzeum Regionalnym to tak¿e zas³uga Zespo³u Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki, w
sk³ad którego wchodz¹: Aleksandra Jamroz, Eugenia Wilczek, Alicja Prymula,
Emilia Cofa³a oraz Zofia Komór. Na wystawie podziwiaæ mo¿na by³o prace bêd¹ce
niezwyk³ym
wyrazem
pielêgnowania i upowszechniania w regionie tradycyjnych technik, zwi¹zanych z
rêkodzie³em zanikaj¹cych ju¿ dziedzin
sztuki ludowej. Tym razem panie prezentowa³y prace zwi¹zane z okresem bo¿onarodzeniowym. Zwiedzaj¹cy mieli
mo¿liwoœæ zobaczenia kordonkowych
anio³ków i bombek choinkowych, stroików
i kartek œwi¹tecznych, dekoracyjnych serwetek i wielu innych przepiêknych detali,
sprawiaj¹cych, i¿ ka¿dy móg³ poczuæ
magiê œwi¹t, wspominaj¹c lata swojego
dzieciñstwa, kiedy to wszelkie ozdoby wykonywane by³y w domu przez mamy i babcie.
Andrzej Wojty³a / Muzeum Regionalne

Kultura

Ziemia Święta Jarosława Kreta –
spotkanie w Bestwinie
pograæ w wolnych chwilach w „wê¿a” na telefonie komórkowym, a strusie jajka zdobi¹ce lampy oliwne maj¹ cel praktyczny – s¹ przeszkod¹ dla szczurów wyjadaj¹cych zawartoœæ
lampek.
Frekwencja podczas tego niezwyk³ego wieczoru bardzo dopisa³a, sala wype³ni³a siê po brzegi, a zajêty by³ tak¿e korytarz. Na widowni zasiedli miêdzy innymi Wójt Gminy Bestwina
Stefan Wodniak, Pe³nomocnik Wójta i Radny Powiatu Bielskiego Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Stanis³awa Grzywa,
kilku radnych gminy Bestwina, dyrektor Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego Agata Rak i du¿a grupa naszych mieszkañców oraz osób z dalszych okolic. Gawêdziarski ton opowieœci i przemi³a osobowoœæ prowadz¹cego szybko zjedna³y
Jaros³awowi Kretowi serca wszystkich obecnych. Po autografy i wspólne zdjêcia ustawi³a siê du¿a kolejka, jednak
nasz goœæ z anielsk¹ cierpliwoœci¹ podpisywa³ swoje ksi¹¿ki i pozowa³ do fotografii.
Po zakoñczeniu swojego wystêpu (przed³u¿onego o zdjêcia
z Bhutanu) prezenter powiedzia³ kilka s³ów do kamery specjalnie dla czytelników GBP, a tak¿e skosztowa³ kaniowskiego
ko³acza i a¿ do chwili odjazdu dyskutowa³ z mieszkañcami na
ró¿ne tematy. Wspomina³ swoje studia z zakresu egiptologii i
kulturoznawstwa, mówi³ o kulisach pracy w telewizji, o pasji
podró¿niczej, ksi¹¿kach, sytuacji na Bliskim Wschodzie i innych ciekawych sprawach.

Jaka dziœ pogoda? – zapyta³ wysiadaj¹cego z samochodu
Jaros³awa Kreta przechodz¹cy mieszkaniec Bestwiny, kiedy
popularny prezenter w³aœnie dotar³ na miejsce swojego spotkania z mieszkañcami naszej gminy i czytelnikami Gminnej
Biblioteki Publicznej. Ten epizod œwiadczy o tym, ¿e pan Kret
kojarzony jest przede wszystkim z prognoz¹ pogody, choæ
oprócz tego podró¿uje, pisze ksi¹¿ki, fotografuje i robi wiele
innych interesuj¹cych rzeczy. O swoich pasjach opowiada³ 17
stycznia o godzinie 17.00 w bibliotecznej czytelni.
Aby zanadto nie uciekaæ w dygresje, wybrano temat przewodni spotkania – brzmia³ on „Moja Ziemia Œwiêta”. Jest to
zarazem tytu³ albumu ze zdjêciami Jaros³awa Kreta z wypraw
do Izraela i odwiedzania miejsc œwiêtych dla wyznawców
chrzeœcijañstwa, judaizmu i islamu. Fotografie te nie podaj¹
nam jednak wszystkiego „na tacy”, czêsto zawieraj¹ fragment,
detal charakterystyczny dla danej budowli, ale uchwycony w
sposób sk³aniaj¹cy do g³êbszej refleksji. Na kanwie tych zdjêæ
Jaros³aw Kret opar³ autorski komentarz. Poœwiêci³ go swoim spotkaniom z Ziemi¹ Œwiêt¹, ludziom tam ¿yj¹cym i osobistym, niekiedy bardzo œmiesznym przygodom. Okazuje siê,
¿e przy „Œcianie p³aczu” nieuwa¿ny fotograf mo¿e oberwaæ w
g³owê œwiêt¹ ksiêg¹, surowy ortodoksyjny mnich lubi sobie

•
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Jaros³aw Kret przy mikrofonie
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Uczestnicy spotkania

„Moja Ziemia Œwiêta”, „Moje Indie” lub „Madagaskar” – to
ksi¹¿ki Jaros³awa Kreta które mo¿na by³o nabyæ w bibliotece,
bêd¹ równie¿ dostêpne do wypo¿yczenia. Trzeba przyznaæ, ¿e
ca³oœæ zorganizowano bardzo sprawnie, konferansjerskie przygotowanie dyrektor GBP Teresy Lewczak zosta³o docenione
przez samego goœcia. O Bestwinie Jaros³aw Kret powiedzia³
równie¿ w czwartek, 20 stycznia w programie „Kawa czy herbata” o godzinie 7.30.
S³awomir Lewczak

Edukacja

„O Rybaku i Złotej Rybce”
w Janowicach
15 stycznia, w ramach corocznej zimowej imprezy œrodowiskowej, w naszej szkole odby³o siê
przedstawienie pt.: „Baœñ o Rybaku i Z³otej Rybce”, w którym wziêli udzia³ uczniowie z ca³ej szko³y.
S³u¿ba - tañcz¹: Dyrdoñ Marta, Murawska Natalia, Buczek Magdalena, R¹ba
Klaudia, Wojtowicz Natalia, Stopka Karina, Gleindek Daria /przygotowanie: Monika Krê¿elok/
Przyjació³ki ¿ony Rybaka – tañcz¹: Matura Justyna, Chromik Natalia, Wala Weronika, Wójcicka Sara /przygotowanie:
Monika Krê¿elok/
„Œwinki” - tañcz¹: Sabina Adamaszek,
Julia Bogusz, Karolina Klasa, Damian
Kopaczka, Maria Krzy¿owska, Jakub Malarz, Martyna Popielarczyk, Karolina
Pyka, £ukasz R¹ba, Oliwia Szczypka,
Szymon WoŸniak, Mateusz Wójtowicz /
przygotowanie: Ewelina Olejak/
Chór: Klaudia R¹ba, Karina Stopka,
Natalia Wójtowicz, Justyna Nó¿ka, Justyna Matura, Katarzyna £ukoœ, Natalia Chromik, Mariola Gola, Sara
Wójcicka, Weronika Wala, Katarzyna
WoŸniak /przygotowanie: Eliza SzeligaKraus/

Uczniowie i Pracownicy ZSP Janowice
WYKONAWCY:
/aktorzy to zespó³ ko³a teatralno-dziennikarskiego/
Rybak: Mateusz Olek, Pawe³ Kubica
¯ona Rybaka: Weronika Wala,
Agnieszka Wróbel, Aleksandra Tlaga,
Mariola Gola

Narratorzy: Tomasz Krê¿elok, Wojciech Sawkiewicz
Kamerdyner: Tomasz Krê¿elok
Z³ota Rybka: Katarzyna £ukoœ
G³ówna pomoc przy kompletowaniu
garderoby i ubieraniu aktorów: Paulina
Michulec
Tworz¹cy fale: Norbert Czana, Magda
Jakubiec, Paulina Michulec, Mateusz
WoŸniak
„Rybki” - tañcz¹: Aleksandra Go³uszek,
Justyna Kowalczyk, Natalia Mynarska,
Natalia Mynarska, Martyna Olejak, Katarzyna Stanclik /przygotowanie: El¿bieta
¯mij/
Bojarzy: Kacper Siwiec, Mateusz Matura, Tomasz Krê¿elok, Kacper Krê¿elok,
Dyrdoñ Marta, Murawska Natalia, R¹ba
Klaudia, Stopka Karina /przygotowanie:
Monika Krê¿elok/
Taniec stworzeñ morskich: Bart³omiej
Ajchler, Justyna Chromik, Tomasz
Kampczyk, Micha³ Maj, Bart³omiej Mynarski, Natalia Pieczka, Adrian Œlósarczyk,
Mateusz Tomala, Anna Zoñ /przygotowanie: Eliza Szeliga-Kraus/

Scenariusz i re¿yseria: Jolanta Kuczyñska
Twórcy scenografii: Urszula Kal, Ilona
Wójtowicz
Choreografia: Monika Krê¿elok
Stroje: Monika Krê¿elok, El¿bieta Ma³ysz i inni
Operator dŸwiêku: Eliza Szeliga-Kraus
Zmieniaj¹cy dekoracjê: Mariola Ferfecka, Iwona Jarczyk
Oœwietlenie: Monika Kacorzyk-Karliñska, Andrzej Nycz
Pomoc przy tworzeniu scenografii: Barbara Gleindek, Anna Markiel
Ciasta: Krystyna Szczypka, Jolanta
R¹ba, Danuta Kopaczka, Beata WoŸniak, Barbara Wróbel, Katarzyna Mynarska, Iwona Drzewucka, Barbara
Go³uszek, Barbara Stanclik, Romualda
Buczek, S³awomir R¹ba
Przygotowanie poczêstunku: Janina
Filipowicz, Anna Markiel, Barbara Gleindek, Kazimiera Foltak, Barbara Go³uszek,
Gra¿yna W³oszek.

•

M³odzi aktorzy oraz tancerze spisali
siê œwietnie! Role zosta³y zagrane profesjonalnie, a tañcz¹cy wykazali siê nieprzeciêtnymi talentami. Ca³y spektakl
by³ w tonacji rosyjskiej, pojawi³y siê znane melodie, kroki taneczne oraz charakterystyczne
stroje
(specjalnie
zaprojektowane i uszyte przez nauczycieli). Publicznoœæ by³a zachwycona,
czego wyrazem by³y gromkie brawa i podziêkowanie ze strony przedstawiciela
widzów pana Eugeniusza Niemczyka
skierowane do wszystkich pracowników
szko³y za wk³ad w³o¿ony w ca³e przedsiêwziêcie. Dziêkujemy za obecnoœæ,
uznanie i przychylnoœæ.
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Obs³uga szatni: Dawid Gleindek, Przemys³aw Wróbel /Iwona Pieczka/

Scena z przedstawienia.
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Edukacja

Klasa szósta czyta noblistów
Dla uczczenia polskich noblistów - Henryka Sienkiewicza, W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, Czes³awa Mi³osza, Wis³awy Szymborskiej, filia GBP w Kaniowie
zorganizowa³a wspólnie z polonistk¹ Jolant¹ Wojty³¹-Staszek i klas¹ szóst¹ spotkanie, po³¹czone z g³oœnym czytaniem tekstów literackich, twórców uhonorowanych Nagrod¹
Nobla w dziedzinie literatury. W czytelni biblioteki w Kaniowie nie zabrak³o równie¿ goœci takich jak: Pan Artur Be-

niowski, Pan Jerzy Zu¿a³ek i Pan Marek Pêkala, którzy poprzez g³oœne czytanie fragmentów literatury dla szóstoklasistów zachêcili ich do siêgniêcia po ksi¹¿kê, ale nie tylko
lekturê obowi¹zkow¹. M³odzie¿ natomiast przygotowa³a
krótkie notki na temat Polaków uhonorowanych Noblem, a
tak¿e piêknie wyrecytowa³a wiersze.
Marzena Kozak

Ekologia na wesoło –
bajka „Niedźwiedź – strażnik lasu” w GBP
18 stycznia o godzinie 10.30 przedszkolaki obejrza³y w
czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawienie pt.
„NiedŸwiedŸ – stra¿nik lasu” w wykonaniu artystów z teatrzyku „Duet” z Krakowa. W bajce tej niedŸwiedŸ, wraz ze
swoimi przyjació³mi je¿ykiem i bobrem starali siê nauczyæ
dzieci prawid³owego zachowania w lesie. Chocia¿ chytry
lis trochê im przeszkadza³, najm³odsi szybko zrozumieli, ¿e
w lasach nie nale¿y œmieciæ, ³amaæ ga³êzi ani paliæ ognisk.
Nie brakowa³o weso³ych piosenek ani œmiesznych sytuacji, dzieci na równi z aktorami uczestniczy³y w przedstawieniu, a niektóre nawet po jego zakoñczeniu nie chcia³y
wychodziæ z biblioteki.
S. Lewczak
Przedstawienie teatru ''Duet''

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzêdzie Gminy Bestwina sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim
uczestnikom akcji krwiodawstwa, która odbywa³a siê 30 stycznia, w Janowicach. Mimo nie za bardzo sprzyjaj¹cej
zdrowiu pogody, jaka panowa³a w ostat-

nim okresie, ambulans podstawiony
naprzeciw koœcio³a w Janowicach odwiedzi³o 39 osób, a krew odda³o 37 osób,
dziêki czemu uzyskano jej 16 650 ml.
Podziêkowania nale¿¹ siê ksiê¿om ze
wszystkich parafii za propagowanie tej
akcji, a zw³aszcza ksiêdzu Eugeniuszo-

wi Stopce, który ci¹gle przypomina³, ¿e
ambulans Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czeka na
parkingu na krwiodawców i osoby chc¹ce zostaæ krwiodawcami.
Kolejna akcja krwiodawstwa odbêdzie
siê w niedzielê, 27 lutego, w Kaniowie.
Jerzy Zu¿a³ek

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Magazynu Gminnego” wkrad³y siê nieœcis³oœci w relacje z I i II Sesji Gminy Bestwina,
a konkretnie w przytoczone wypowiedzi radnego Jerzego Stanclika. Otó¿ Radny istotnie przypomnia³ o sprawie
ul. Hallera, chodzi³o jednak o osuwisko na tej¿e ulicy, a nie jej asfaltowanie. Ponadto poinformowa³, i¿ odszuka³
informacjê, ¿e gmina Bestwina pobra³a kredyt w wys. 1 mln 227 tys. z³. na budowê chodnika na Magówkê (w
tekœcie jest 227 tys.). Oprócz tego, wniosek o odœnie¿enie chodnika na moœcie przy ul. Godynia jest autorstwa
Jerzego Stanclika a nie Andrzeja Wojty³y. Za b³êdy przepraszamy.
Redakcja

•
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Szczegó³owe wyniki badañ dostêpne s¹
w Przedsiêbiorstwie Komunalnym Kombest.
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Ogłoszenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie
ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej
„O Palmę Wielkanocną”
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bestwina i pod patronatem medialnym
„Goœcia Niedzielnego”, Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anio³ Beskidów” oraz „Magazynu Gminnego”.

Regulamin konkursu:
Treœci¹ konkursu s¹ wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze bêd¹ oceniane w nastêpuj¹cych kategoriach:
I - dzieci do lat 13
II - m³odzie¿ gimnazjalna i szkó³ œrednich
III - doroœli
Warunkiem udzia³u w konkursie jest:
1. nades³anie w maszynopisie zestawu wierszy zawieraj¹cego:
a) 1-3 utworów ( nie wiêcej!) ró¿ne lub tworz¹ce ca³oœæ
b) ka¿dy wiersz powinien byæ w 4 egzemplarzach
c) zestaw nale¿y zaopatrzyæ w god³o (pseudonim, nie rysunek)
2. Do zestawu trzeba do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê opatrzon¹
tym samym god³em co wiersze i zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce
informacje:
a) nazwisko i imiê
b) adres, numer telefonu
c) wiek
d) zawód (uczniowie proszeni s¹ o podanie szko³y)
- mo¿na równie¿ do³¹czyæ krótk¹ informacjê o autorze

3. Przewidziane s¹ nagrody rzeczowe i wyró¿nienia.
4. Termin nadsy³ania wierszy mija 4 marca 2011 roku.
5. Og³oszenie wyników nast¹pi w 26 kwietnia 2011 roku, w
siedzibie GBP w Bestwinie
6. Na konkurs nie nale¿y przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych i nagradzanych.
7. Oceny wierszy dokona jury powo³ane przez organizatorów
8. Nades³ane materia³y nie podlegaj¹ zwrotowi.
9. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo publikacji wierszy
bez wyp³aty honorariów oraz bez zgody autorów.
10. Utwory nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane w
dokumentuj¹cym plon konkursu wydawnictwie- wszystkie
osoby nagrodzone otrzymaj¹ po 3 egzemplarze w/w wydawnictwa.

reklama

plenerowych organizowanych
przez CKSiR w roku 2011:
28 maja - Bestwiñskie Spotkania Folklorystyczne tereny rekreacyjne w Bestwinie
11 czerwca - Janowicki Rajd Rowerowy(g³ówny organizator - Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Janowicach)
18 czerwca - Œwiêto Gminy Bestwina - tereny rekreacyjne w Bestwinie
25 czerwca - Rewia Orkiestr Dêtych - tereny rekreacyjne w Kaniowie
20 sierpnia - Œwiêto Karpia Polskiego - tereny rekreacyjne w Kaniowie
27 sierpnia - Janowicki Piknik Rodzinny - tereny rekreacyjne w Janowicach

•
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Terminy imprez

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 322141409
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Ogłoszenia

Kronika policyjna

Styczeń 2011
3 stycznia w Bestwinie na ul. Krakowskiej zderzy³y siê
dwa samochody – Renault Clio i Opel.
3 stycznia w Janowicach nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y czasopism znajduj¹cych siê na stojaku przed sklepem – wartoœæ strat – 45 z³.
6 stycznia w Bestwinie nieznany sprawca w³ama³ siê
do samochodu osobowego, sk¹d skrad³ radioodtwarzacz
oraz odzie¿ o wartoœci ok. 500 z³.
17 stycznia w Janowicach na ul. Janowickiej dosz³o do
kolizji drogowej – samochód Peugeot uderzy³ w ogrodzenie posesji.
17 stycznia zosta³a zg³oszona na Policji kradzie¿ pi³y
spalinowej oraz telefonu komórkowego o wartoœci 1850
z³., na szkodê mieszkañca Kaniowa.
18 stycznia w Bestwinie na ul. Witosa zderzy³y siê dwa
samochody – Peugeot i Fiat Cinquecento.
20 stycznia w Kaniowie mieszkanka Bestwinki dokona³a kradzie¿y telefonu komórkowego o wartoœci 200 z³., na
szkodê mieszkañca Kaniowa.
20 stycznia Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach zosta³ poinformowany o dewastacji zabudowañ
na terenach rekreacyjnych w Kaniowie – straty w toku ustalania.
Franciszek Owczarz
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6 grudnia w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z
Wydzia³u Ruchu Drogowego KMP Bielsko – Bia³a zatrzymali nietrzeŸwego mieszkañca Zabrzega kieruj¹cego samochodem. Wynik badania – 0,12 mg/l.
W nocy z 7 na 8 grudnia w Bestwinie nieznany sprawca
w³ama³ siê do zak³adu przetwórstwa miêsnego – straty ok.
3,5 tys. z³.
10 grudnia w Kaniowie, na ul. Batalionów Ch³opskich
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali nietrzeŸwego mieszkañca Kaniowa, kieruj¹cego samochodem.
Wynik badania – 1,39 mg/l.
13 grudnia w Bestwinie, funkcjonariusze CBŒ z urzêdu
KGP w £odzi podczas wykonywania czynnoœci s³u¿bowych
w Budynku w Bestwinie ujawnili posiadanie uranu. Na
szczêœcie by³y to tylko æwiczenia.
14 grudnia w Bestwinie nieznany sprawca skrad³ z samochodu Audi jedn¹ tablicê rejestracyjn¹.
15 grudnia w Bestwinie, wskutek nieprawid³owego odœnie¿ania chodnika przewróci³a siê mieszkanka Bestwiny,
doznaj¹c urazu nogi i rêki.
15 grudnia w Janowicach nieznany sprawca kieruj¹c
samochodem uderzy³ w ogrodzenie posesji, uszkodzi³ dwa
przês³a, po czym oddali³ siê z miejsca zdarzenia.
21 grudnia mieszkaniec Bestwiny zg³osi³ na Policji, ¿e
zosta³ oszukany na aukcji internetowej Allegro – poniós³
straty w wys. 350 z³.
21 grudnia w Kaniowie na ul. Dankowickiej dosz³o do
kolizji drogowej – do autobusu uderzy³ samochód osobowy Suzuki.
23 grudnia w Bestwinie na ul. Koœcielnej kieruj¹cy samochodem Seat uderzy³ w latarniê, po czym oddali³ siê z
miejsca zdarzenia.
23 grudnia w Janowicach, na ul. Janowickiej zderzy³y
siê dwa samochody – BMW i Opel Astra.

23 grudnia w Bestwinie nieznany sprawca skrad³ przyczepkê samochodow¹ o wartoœci 100 z³.
28 grudnia w godzinach popo³udniowych szeœciu nieznanych sprawców dokona³o rozboju na dwóch nieletnich
mieszkañcach Janowic, zabieraj¹c im pieni¹dze w kwocie
13 z³otych.

•

Grudzień 2010
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Turniej tenisa stołowego o puchar
Wójta Gminy Bestwina
W czwartek, 20 stycznia br., w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bestwince odby³ siê Turniej Tenisa
Sto³owego o Puchar Wójta Gminy Bestwina.
W zawodach uczestniczy³o ogó³em 33 m³odych zawodników z terenu gminy Bestwina.
Oto najlepsi tenisiœci w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Turniej o Puchar Wójta Gminy Bestwina

2. Karolina Skoczylas
Gim. w Bestwince
3. Kinga Skoczylas
Gim. w Bestwince
Ch³opcy Gimnazjum:
1. Szymon Hoffmann
Gim. w Bestwince
2. Marek Gawor
Gim. w Bestwince
3. Wojciech Wilczek
Gim. SMS BBTS
4. Pawe³ Dudek
Gim. w Bestwince
Zwyciêzcy otrzymali z r¹k pana Pe³nomocnika Wójta Artura
Beniowskiego pami¹tkowe puchary i medale oraz drobne
nagrody rzeczowe.
Opracowanie: £. Wojs³aw, J. Zu¿a³ek

Wieści z klubów sportowych
Jachimowicz trenerem Bestwiny

Najbli¿sze sparingi

Jednog³oœn¹ decyzj¹ zarz¹du LKS
Bestwina nowym trenerem zosta³ wybrany spoœród kilku kandydatów Adam
Jachimowicz. Tym samym Damian
Pokusa, który zast¹pi³ w trakcie rundy
jesiennej Krzysztofa Wiernika i by³ graj¹cym trenerem wraca do roli pi³karza,
Jachimowicz to zawodnik, który 25 grudnia skoñczy³ 35 lat. Ostatnio gra³ w Górniku Pszów, a w swojej pi³karskiej
karierze zaliczy³ 6 wystêpów w ekstraklasie w barwach Odry Wodzis³aw.
Jerzy Zu¿a³ek

•
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Dziewczêta klasy I-III SP:
1. Zuzanna Fluder
SP w Bestwince
2. Wiktoria Lasek
SP w Bestwince
Ch³opcy klasy I-III SP:
1. Patryk G³¹bek
SP w Bestwince
2. Piotr Wydmañski
SP w Bestwince
3. Micha³ Grzyk
SP w Bestwince
4. Jakub Bieroñski
SP w Bestwince
Dziewczêta klasy IV-VI SP:
1. Sandra R¹czka
SP w Bestwince
2. Dominika Strempel SP w Bestwince
3. Angelika Wydmañska SP w Bestwince
Ch³opcy klasy IV-VI SP zawodnicy niezrzeszeni:
1. Kamil Wawoczny
SP w Kaniowie
2. Miko³aj Wróbel
SP w Bestwinie
3. Dawid Gleindek
SP w Janowicach
4. Pawe³ Podbia³
SP w Bestwince
Ch³opcy klasy IV-VI SP zawodnicy zrzeszeni:
1. Damian Wydmañski SP w Bestwince
2. Wojciech D¹browski SP w Bestwince
3. Amadeusz Golik
SP w Bestwince
4. Marcin Tomaszczyk SP w Bestwince
Dziewczêta Gimnazjum:
1. Sonia Mazur
Gim. w Bestwince
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Turniej Dzikich Drużyn o Puchar
Dyrektora CKSiR w Bestwinie
Uczniowski Klub Sportowy „THE BEST” Bestwinka oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowa³y 21
stycznia Turniej Pi³ki No¿nej Halowej „Dzikich Dru¿yn” o Puchar Dyrektora CKSiR w Bestwinie. Turniej ten odby³ siê w
sali gimnastycznej szko³y podstawowej i gimnazjum w Bestwince. Ogó³em rozegrano 17 spotkañ. W turnieju wziê³o
udzia³ 49 m³odych pi³karzy.
Oto wyniki Turnieju:
Grupa m³odsza – uczniowie szkó³ podstawowych:
„Czerwone Diab³y” w sk³adzie: Bart³omiej Œlosarczyk, Kacper Wojtowicz, Robert Bargiel, Dawid Gleindek, Przemys³aw
Szczypka.
„Piêæ Twarzy Grzybiarzy” w sk³adzie: Marcin Tomaszczyk, Wiktor Wieczorek, Damian Wydmañski, Amadeusz Golik, Pawe³
Podbia³.
„FC Puma” w sk³adzie: Sebastian Olek, Micha³ Sewera, Mateusz Kujawa, Jakub Jagosz, Jakub Chmielniak
„Team Actimel” w sk³adzie: Artur Lemañski, Krystian Stelmach, Micha³ R¹ba, Jêdrzej B³asiak, Pawe³ Gonet.
Wyniki spotkañ:
„Piêæ Twarzy Grzybiarzy” – „Team Actimel”
”Czerwone Diab³y” – „FC Puma”
”Piêæ Twarzy Grzybiarzy – „FC Puma”

”Czerwone Diab³y” – „Team Actimel”
5:1
”FC Puma” – „Team Actimel”
3:0
”Piêæ Twarzy Grzybiarzy” – „Czerwone Diab³y” 0:3
Król strzelców – Marcin Tomaszczyk zdoby³ 9 bramek.
Grupa starsza – uczniowie gimnazjum:
„L-Casei-Defensis” w sk³adzie: Mateusz Radwañski, Krzysztof Kosmaty, Marek Wójtowicz, Maciej Zolichowski, Bart³omiej
Tomaszczyk.
„Ale Urwa³” w sk³adzie: Maciej Kosmaty, Wojciech Wilczek,
Bartosz Prymula, Pawe³ Dudek.
„Pytosz A Wiesz” w sk³adzie: Stryczek Bart³omiej, Szymon
Tomala, £ukasz Wróbel, Szymon Misiek
„KNW Squad” w sk³adzie: Konrad Markiel, Mateusz Adamiec,
Lukas Mateusz, Jan Ochman, £ukasz ¯¹dlak.
„AC Pajace” w sk³adzie: Pawe³ Olek, Artur Murzynowski, Jakub Œlósarczyk, Micha³ Kujawa
„LKS Pogoñ Po Wsi” w sk³adzie: Kamil Stelmach, Dawid
S³owik, Marek Pustelnik, Kamil Warmus, Kamil Adamus.
Wyniki gier fina³owych:
o V miejsce: „AC Pajace” – „LKS Pogoñ Po Wsi” 4:4, karne 2:1
o III miejsce: „Pytosz A Wiesz” – „KNW Squad” 13:2
o I miejsce: „L-Casei-Defensis” – „Ale Urwa³” 4:4, karne 2:1
Król strzelców – Bart³omiej Stryczek zdoby³ 13 bramek.

11:0
3:2
5:5

Opracowanie: £. Wojs³aw, J. Zu¿a³ek

Oto lista odznaczonych:
Z³ota odznaka honorowa PZPN: Karol Ryszka

Srebrna odznaka honorowa PZPN: Jan Fajfer, Mieczys³aw
Stwora, W³adys³aw Janeczko, Antoni Olek, Henryk Olek,
Antoni Wojs³aw
Br¹zowa odznaka honorowa PZPN: Czes³aw Tomala, Grzegorz Boboñ, Artur Beniowski.
Odznaka „Za zas³ugi dla sportu” Ministerstwa Sportu i Turystyki: Edward Jonkisz, Franciszek Radzik
Odznaka honorowa ŒZPN: Marian Góra, Leszek Ochman,
W³adys³aw Gwi¿d¿, Józef £uczkowski.

Redaktor Naczelny: S³awomir Lewczak.
Kolegium redakcyjne: Artur Beniowski, Grzegorz Boboñ,
Franciszek Owczarz, Grzegorz Wieczorek
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89. Komentarze
i uwagi prosimy kierowaæ na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. Sk³ad i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” BielskoBia³a, ul. Dubois 4
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nades³anych a niezamówionych materia³ów, a tak¿e do publikacji
materia³ów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci oraz niepublikowania materia³ów bez podania przyczyny.
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29 stycznia, w ramach obchodów XX – lecia Klubu Kibica LKS „Prze³om” Kaniów grupa dzia³aczy sportowych zosta³a uhonorowana przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej,
Œl¹ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Katowicach oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Odznaczali przedstawiciele ŒZPN
– Kazimierz Nowak i W³adys³aw Dro¿d¿al.
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Odznaczenia dla działaczy
sportowych

Kaniowskie Betlejem – Jasełka 2
011
20

reklama

Oto fotoreporta¿ z Jase³ek, który odby³y siê w nowowyremontowanej sali Domu Stra¿aka w Kaniowie, w dniu 9 stycznia 2011.
Przedstawienie przygotowa³y dzieci i m³odzie¿ pod kierunkiem mgr
Doroty Kóski – Beniowskiej. Oprawê muzyczn¹ zapewni³a schola
„Promyki”, zaœ dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wystêp Orkiestry Dêtej Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie.

