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Z karpiem w herbie

... i na estradzie
Weso³e Trio Mirka Szo³tyska i inne zespo³y bawi³y goœci przybywaj¹cych na XI Œwiêto Karpia Polskiego w Kaniowie. Organizatorom z Sekcji Wêdkarskiej im. A. Gascha oraz CKSiR uda³o siê stworzyæ wyj¹tkowy, rodzinny klimat i
sprawiæ, ¿e zainteresowanie naszym regionalnym produktem by³o wyj¹tkowo du¿e. Obszerna relacja wewn¹trz nu/Fot. S. Lewczak, E. Góra/
meru, a na ok³adce zdjêcia z festynu i imprez towarzysz¹cych.

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Wakacje, przynajmniej dla dzieci, dobiegaj¹ ju¿ do
koñca. Sezon urlopowy nie spowolni³ pracy Urzêdu
Gminy, pozwólcie wiêc, ¿e przybli¿ê Wam najistotniejsze sprawy z ostatnich tygodni:
• Rozpoczê³a siê modernizacja ul. Bialskiej w Bestwinie.
Prace wykonywane s¹ przez firmê WPRD z Katowic.
• W trakcie realizacji jest tak¿e przebudowa kolektora odwodnieniowego wzd³u¿ ul. Leœnej w Bestwinie.
• Wniosek na budowê chodnika wzd³u¿ ul. Janowickiej w
Janowicach przeszed³ pozytywn¹ ocenê na etapie LGD Ziemia Bielska i zosta³ skierowany do oceny przez Urz¹d Marsza³kowski.
• Zgodnie z harmonogramami przebiegaj¹ prace dotycz¹ce budowy kanalizacji w so³ectwie Bestwinka, budowa sali
sportowej i obiektów „Set-a” w Kaniowie.
• W trakcie wakacji zosta³o zorganizowanych wiele atrakcji
dla dzieci i m³odzie¿y. Mogliœmy siê bawiæ na festynach i

imprezach plenerowych. Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy umo¿liwili mieszkañcom aktywne i ciekawe spêdzenie wolnego czasu.
Wójt Gminy Bestwina
Mgr in¿. Stefan Wodniak

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy!
aktywnie uczestniczê w pracach lokalnego samorz¹du, w
latach 1998 -2002 by³am Radn¹ Powiatu Bielskiego.
Je¿eli w nadchodz¹cych wyborach obdarz¹ Mnie Pañstwo swoim zaufaniem to w Sejmie chcê Pañstwa godnie reprezentowaæ i rozwi¹zywaæ problemy, z jakimi
Pañstwo do mnie siê zg³osz¹.
Chcê aktywnie uczestniczyæ w procesach tocz¹cej siê
reorganizacji ochrony zdrowia, pracowaæ na rzecz
usprawnienia i zmodyfikowania systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych aby sta³ siê bardziej ludzki, zaktywizowaæ
dzia³ania dotycz¹ce profilaktyki zdrowotnej poprzez realizowanie programów zdrowotnych, którymi objêci byliby nasi mieszkañcy. Szczególn¹ trosk¹ nale¿y obj¹æ
pacjentów przewlekle chorych, poprawiaj¹c im dostêpnoœæ do rehabilitacji oraz ludzi starszych, o których dot¹d w niewystarczaj¹cy sposób pamiêtano.
O losie naszego regionu mo¿e decydowaæ ka¿dy g³os,
dlatego pozwoli³am sobie skierowaæ do Pañstwa ten list.
Zachêcam do uczestnictwa w Wyborach i liczê na Pañstwa g³osy.
Z wyrazami szacunku,
Joanna Badowska
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Materiał sponsorowany - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Ju¿ od ponad 20 lat mo¿emy decydowaæ o tym, kto
w naszym imieniu bêdzie
sprawowaæ rz¹dy w naszym kraju. Ka¿dy, kto
uczestniczy w wyborach nie
tylko daje dowód œwiadomoœci politycznej oraz tego
jak wa¿na jest dla niego
jego ma³a ojczyzna. Wybieraj¹c bowiem swoich
przedstawicieli do Sejmu i Senatu kierujemy siê g³ównie tym
co dana osoba mo¿e zrobiæ dla œrodowiska lokalnego –
naszej Gminy.
Dlatego w nadchodz¹cych wyborach powinniœmy postawiæ na ludzi zwi¹zanych z nasz¹ Gmin¹, znaj¹cych nasze problemy, dla których nasza Gmina jest najwa¿niejsza.
Maj¹c na uwadze troskê o dalszy los naszych mieszkañców postanowi³am kandydowaæ do Sejmu jako kandydat bezpartyjny, z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego
i prosiæ Pañstwa o poparcie.
Nazywam siê Joanna Badowska. Jestem lekarzem specjalist¹ reumatologiem. Od wielu lat dzia³am spo³ecznie i
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Za kilka tygodni staniemy ponownie przed wyborem naszych reprezentantów do Sejmu i Senatu.

Aktualności

VIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Kolejno poinformowa³, ¿e Urz¹d Gminy otrzyma³ rozliczenie
realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie.
Wójt omówi³ równie¿ pozosta³e projekty uchwa³. Wszystkie
zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Sta³e. Rada
Gminy przyjê³a je jednog³oœnie, za wyj¹tkiem punktu ostatniego, gdzie za przyjêciem Uchwa³y g³osowa³o 11 radnych
przy jednym g³osie przeciwnym i dwóch wstrzymuj¹cych
siê.
W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek zapozna³ zebranych z liczb¹ ludnoœci gminy Bestwina na dzieñ 30 czerwca 2011 r.
Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ nastêpnie pismo
Dyrektora Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach, w którym zawarte
zosta³y s³owa uznania za wspania³¹ pracê i dokonania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. W zwi¹zku z tym Przewodnicz¹cy Rady po raz kolejny z³o¿y³ gratulacje Pani Teresie
Lewczak, Dyrektor GBP.
Kolejno Przewodnicz¹cy zwróci³ siê do radnych z proœb¹,
aby zastanowili siê nad sk³adem zespo³u, który trzeba bêdzie
powo³aæ na nastêpnej sesji do opiniowania kandydatów na
³awników do S¹du Rejonowego w Pszczynie oraz S¹du Okrêgowego w Katowicach. Poinformowa³, ¿e Prezes S¹du Rejonowego w Pszczynie wskaza³ w sk³ad tego zespo³u Pani¹ Ewê
Wieczorek – sêdziego S¹du Rejonowego. Radni po krótkiej
dyskusji zaproponowali, aby przy konstruowaniu projektu
uchwa³y w sprawie powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kandydatów na ³awników, oprócz wskazanej pani sêdzi, wpisaæ w
sk³ad zespo³u przewodnicz¹cych komisji sta³ych Rady Gminy,
wzorem poprzednich kadencji.
Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pisma, które wp³ynê³y do Wójta Gminy oraz Rady Gminy.
Informacje bie¿¹ce przedstawi³ równie¿ Wójt Gminy Stefan
Wodniak:
- Ul. Bialska w Bestwinie – 14 lipca 2011 r. zostanie podpisana umowa z firm¹ (WPRD w Katowicach), która wygra³a
przetarg na przebudowê tej drogi i w miesi¹cu lipcu br. zostan¹ rozpoczête prace.
- Odwodnienie wzd³u¿ ul. Leœnej w Bestwinie bêdzie wykonywa³a firma „Komodos” z Wadowic.
- Od Starosty Bielskiego wp³ynê³o pismo w sprawie dop³at
do komunikacji pasa¿erskiej – PKS-u.
- Wp³ynê³o pismo od Komendanta Miejskiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Bielsku-Bia³ej, w którym ponownie jest zawarta proœba o wsparcie finansowe w wysokoœci 25 tys. z³. z
przeznaczeniem na zakup nowej specjalistycznej drabiny samochodowej.
- I etap budowy Oœrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w
Kaniowie – prace trwaj¹ i ich zakoñczenie planowane jest na
koniec I kwarta³u 2012 r.
Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeñstwa Publicznego Benedykt Kohut poinformowa³, ¿e na
dzisiejsz¹ sesjê mia³ przygotowaæ informacjê o wynikach egzaminów gimnazjalnych i po szóstej klasie oraz o wypoczynku
wakacyjnym dla m³odzie¿y z terenu naszej gminy. Z uwagi na
to, ¿e wyniki s¹ znane tylko dyrektorom i brak jest dokumentu
koñcowego, poprosi³ jedynie o udzielenie g³osu Dyrektorowi
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O godzinie 14.30 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Stanis³awa Wojtczaka, Pe³nomocnika ds. inwestycji i radnego
powiatowego Artura Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê
Grzywê, radnych Rady Gminy Bestwina w liczbie 14, radnego
powiatowego Józefa Maziarza, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów oraz przyby³ych mieszkañców gminy
Bestwina. Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem
zosta³ radny Benedykt Kohut.
Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad oraz protoko³u z ostatniej
sesji, Rada Gminy przyst¹pi³a do podejmowania uchwa³ w
nastêpuj¹cych sprawach:
1) Zmiany Uchwa³y II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2011 r.
2) Zmiany Uchwa³y Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020.
3) Zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na realizacjê
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka.
4) Okreœlenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy, informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsiêwziêæ, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej i samorz¹dowych instytucji kultury za pierwsze
pó³rocze.
5) Przyst¹pienia gminy Bestwina do realizacji projektu
„WYCHOWYWAÆ, NIE TYLKO UCZYÆ – NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
6) Upowa¿nienia kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Bestwinie do prowadzenia postêpowania w
sprawach przyznawania œwiadczeñ pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
7) Przyst¹pienia Gminy Bestwina do Porozumienia miêdzy Burmistrzami.
Wyjaœnieñ do projektów Uchwa³ udziela³ Wójt Stefan Wodniak. W odniesieniu do punktu 1 poinformowa³, i¿ od czasu
posiedzenia komisji pierwotny projekt uchwa³y uleg³ niewielkiej zmianie. Ró¿nica ta polega na odst¹pieniu od realizacji
zadania: wymiana sieci wodoci¹gowej w Kaniowie przy ul.
Jawiszowickiej. Na zadanie to by³a przewidziana po¿yczka z
WFOŒiGW w kwocie 480 000,00 z³ oraz œrodki w³asne w kwocie 120 000,00 z³. Zaznaczy³, ¿e bud¿et realizuje siê bardzo
niepomyœlnie, o czym, jak podkreœli³, informowa³ na poprzednich sesjach. Jest to pochodna kryzysu, jaki jest w kraju, a
dyscyplina bud¿etowa musi byæ na bie¿¹co prowadzona.
Poinformowa³ te¿, ¿e zosta³ rozstrzygniêty przetarg na wykonanie odwodnienia ul. Bialskiej do cieku przy ul. Leœnej na
kwotê 296tys. z³. Na to zadanie by³a zabezpieczona kwota z
Miasta Bielska-Bia³ej w kwocie 220tys. z³., zaœ z bud¿etu gminy w wysokoœci 30 tys.z³. Wobec powy¿szego, kwotê na tê
inwestycjê nale¿y zwiêkszyæ o 50 tys. z³.
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Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z VIII sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 7 VII 2011 r. Pe³en
protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.
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Aktualności
Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli, aby przedstawi³ informacje o planowanym wypoczynku podczas tegorocznych wakacji.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformowa³, ¿e od dwóch
tygodni trwaj¹ ju¿ wakacje i na przyk³adzie szkó³ na terenie
gminy poda³, jakie s¹ zorganizowane formy wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y. Poinformowa³ te¿, ¿e odby³y siê
trzy konkursy na dyrektorów placówek oœwiatowych i w tym
miejscu podziêkowa³ radnym za udzia³ w komisjach konkursowych. Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek uzupe³ni³ wypowiedŸ dyrektora GZOSiP informuj¹c o zajêciach prowadzonych
na „Orliku” w Bestwinie. Na bie¿¹co prowadzone s¹ te¿ œwietlice œrodowiskowe.
Wnioski i zapytania:
Wnioski Rady So³eckiej w Janowicach z dnia 27 czerwca
2011 r: Wnioski m.in. dotyczy³y: 1. Wykonania przepustów na
ulicy Pszczelarskiej. 2. Naprawy przepustu na ulicy Pszczelarskiej 3. Za³atania dziur na ulicach: £anowej, Podlesie, Korczaka i Borowej. 4. Czêstszych patroli Policji na ulicy Janowickiej
pod k¹tem prêdkoœci i tona¿u pojazdów poruszaj¹cych siê po
tej ulicy, jak i rozwa¿enia zamontowania radaru. 5. Usuniêcia
usterek na terenach rekreacyjnych oraz przeprowadzenia koniecznych prac gospodarczych na wybranych obiektach.
Wnioski Rady So³eckiej w Kaniowie z dnia 18 maja 2011 r.
Wnioski m.in. dotyczy³y: 1. Zlecenia wykonania progów spowalniaj¹cych nurt rzeki £êkawka podczas jej dalszej regulacji.
2. Do³o¿enia wszelkich starañ w poparciu wniosku z³o¿onego
przez Gminn¹ Spó³kê Wodn¹ Melioracyjn¹ do Grupy Rybackiej odnoœnie pozyskania funduszy na regulacjê rzeki M³ynówka. 3. Wystosowania pisma do mieszkañca Kaniowa w celu
niezw³ocznego wykonania ruchomej zastawki na rzece M³ynówka obok jego stawu.. 4. Pozytywnego ustosunkowania siê
do proœby o wycinkê drzew wchodz¹cych w gabaryty rowu
wzd³u¿ ul. Mirowskiej. 5. Zlecenia udro¿nienia rowu na ul. Sosnowickiej w kierunku ul. Dankowickiej. 6. Sprawowania
nadzoru nad rzetelnoœci¹ wykonywania prac ³atania dziur na
ulicach powiatowych. 7. Po³o¿enia nawierzchni asfaltowej na
metrowym odcinku zag³êbienia wype³nionego ostrymi kamieniami na ul. Kóski obok figurki „Pana Boga”.
Wnioski Rady So³eckiej w Kaniowie z dnia 15 czerwca
2011 r. Wnioski m.in. dotyczy³y: 1. Poparcia wniosku Spó³ki
Wodnej Melioracyjnej odnoœnie zabezpieczenia ruchomych
zastawek rozdzia³u wody na kanale „Ulgi” przed uruchamianiem ich przez osoby nieupowa¿nione oraz wyznaczeniem
osoby odpowiedzialnej do prowadzenia prawid³owej regulacji wody rozdzia³u wody na kanale „Ulgi”. 2. Poparcia wniosku
dyrekcji CKSiR w sprawie zamontowania s³upków i siatki do
gry w pi³kê siatkow¹ w Parku Wiejskim w Kaniowie oraz doprowadzenia obiektu do stanu wynikaj¹cego z treœci protoko³u 3. Wskazania administratora rowu za boiskiem sportowym
LKS Prze³om „Kaniów” celem potrzeby jego zarurowania. 4.
Ponowienia pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice odnoœnie wycinki zaroœli wzd³u¿ chodnika za
k³adk¹ rowerow¹ na rzece Bia³ej. 5. Przyciêcia drzew, których
ga³êzie wchodz¹ w gabaryty ulic znajduj¹cych siê na terenie
so³ectwa.
Ustne wnioski i zapytania z³o¿yli:
Radna Maria Maroszek: 1. Zapyta³a czy po zakoñczonym
remoncie ulicy Bialskiej bêd¹ czynione starania o przed³u¿enie linii autobusowej MZK?
Radny Jerzy Stanclik: 1. Wnioskowa³ do Powiatu o za³atanie g³êbokich dziur na ul. Bialskiej, zanim rozpocznie siê jej
remont 2. Zg³osi³ do naprawy kilka dziur na ul. Sikorskiego.
Zwróci³ uwagê, ¿e trwa tam budowa Oœrodka „Razem” i z tym

siê ³¹czy transport ciê¿ki. Równie¿ w ubieg³ym roku zosta³a
wzd³u¿ tej ulicy dokonana wymiana sieci wodoci¹gowej tu¿
przed powodzi¹ i przejazd ciê¿kiego sprzêtu spowodowa³ obsuniêcie nawierzchni. 3. Zwróci³ uwagê, ¿e na wyjeŸdzie z parkingu GS-u tworzy siê ka³u¿a wody o powierzchni kilku m2
szczególnie przy intensywnych opadach deszczu. Wnioskowa³ o rozwi¹zanie tego problemu. 4. Wnioskowa³, aby w sobotnie popo³udnia i w niedzielê, kiedy ruch jest mniejszy,
œwiat³a na ulicy Krakowskiej w Bestwinie miga³y ostrzegawczo w kolorze ¿ó³tym. Uzasadni³ wniosek tym, ¿e kiedy ruch
jest mniejszy, przechodnie nie przestrzegaj¹ œwiat³a czerwonego, co nie jest metod¹ wychowawcz¹. 5. Zachêci³ radnych,
a szczególnie cz³onków jego Komisji do ogl¹dniêcia przebiegu prac przy osuwisku na ul. Hallera. 6. Nawi¹za³ te¿ do tematu zleconego do opracowania przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy w sprawie komunikacji zbiorowej i wyjaœni³, ¿e temat
nie zosta³ podjêty, bo ³¹czy siê z wydatkami w bud¿ecie gminy.
Radny Anatol Faruga: 1. Przypomnia³, ¿e na ostatniej sesji
porusza³ problem szczelnoœci kolektorów i wprowadzania
deszczówki. W zwi¹zku z tym wnioskowa³ do redaktora naczelnego, aby w „Magazynie Gminnym” ukazywa³y siê pe³ne odpowiedzi na zadane pytania. 2. Zapyta³ czy jest jakiœ projekt
otoczenia Oœrodka Zdrowia i Przedszkola w Bestwinie, bo w
bud¿ecie na ten cel jest zapisana kwota 50 tys. z³. 3. Przypomnia³, ¿e w styczniu br. wnioskowa³ o zorganizowanie spotkania z Zarz¹dem Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego i
Urzêdu Gminy Bestwina w celu przejœcia niebezpiecznymi
odcinkami ulicy Szkolnej, a szczególnie odcinkiem biegn¹cym przez las w dó³ w stronê obsuwiska oraz w rejonie stacji
gazowni. W przypadku zorganizowania wizji, prosi³ o jego powiadomienie. 4. Podzieli³ siê informacjami dotycz¹cymi zwierzyny ³ownej (sarny, zaj¹ce). Poinformowa³, ¿e zwierzyna jest
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Ko³o £owieckie zaœ dzia³a na
podstawie zatwierdzonych planów, z których wynika liczba zwierz¹t, które mo¿e pozyskaæ. W ubieg³ym roku by³ plan pozyskania 70 saren przez Ko³o £owieckie, ponad 100 saren zginê³o
w wyniku ró¿nych zdarzeñ, w wiêkszoœci w wypadkach drogowych. Poinformowa³ te¿, ¿e zabezpieczenie plonów przed zwierzyn¹ ³own¹, le¿y w gestii w³aœciciela tych plonów.
Radna Wioleta Gandor: 1. Przypomnia³a o umocnieniu skarp
M³ynówki w rejonie posesji przy ulicy Œw. Floriana 60. 2. W imieniu mieszkañców Bestwinki, prosi³a o rozwa¿enie nawiezienia
kamienia w rejonie ul. Magi 9, w celu umocnienia tej drogi. 3.
Po raz kolejny apelowa³a, o jak najszybszy remont ul. Sportowej na odcinku obok boiska. Doda³a, ¿e jest to jedna z g³ównych ulic w Bestwince i chodzi tylko o jej remont cz¹stkowy. 4.
Poinformowa³a, ¿e wraz z radnym Grzegorzem Gawêd¹ zamierzaj¹ zwróciæ siê do w³adz Urzêdu Gminy o wyburzenie pustostanu, który mieœci siê przy skupie z³omu obok OSP w Bestwince
i wyrazi³a nadziejê, ¿e w³adze przychyl¹ siê do ich proœby.
Radny £ukasz Furczyk: 1. Przychyli³ siê do proœby Rady
So³eckiej w Kaniowie o zajêcie siê problemem regulacji œluzy
na kanale „Ulgi”, gdy¿ podczas ostatnich dni deszczowych i
burzowych, ktoœ samowolnie dokonywa³ regulacji puszczaj¹c
wodê na Kaniów. Poniewa¿ œluzê mia³a pilnowaæ Spó³ka
Wodna Melioracyjna, zapyta³ Wójta czy w zwi¹zku z tym wyci¹gn¹³ jakieœ konsekwencje z tego tytu³u. 2. Ponowi³ proœbê,
aby na przystanku autobusowym na ul. Witosa przy dworcu
PKP, dokonaæ utwardzenia nawierzchni, poniewa¿ mieszkañcy stoj¹ na go³ej ziemi.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Stanis³aw Nycz: 1. Wnioskowa³, aby na ul. Granicznej postawiæ znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ do 40km/h od strony ulicy Famu³kowej. 2. Zapyta³, na jakim
etapie jest sprawa parkingu na ul. Janowickiej przy szkole.
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Aktualności
Radny Mateusz Grygierzec: 1. Wniosek skierowa³ do s³u¿b
technicznych o dopilnowanie firmy podejmuj¹cej siê remontu
ul. Bialskiej pod wzglêdem dobrze rozmieszczonego oznakowania ostrzegawczego, sygnalizacji œwietlnej oraz wczeœniejszego informowania mieszkañców o miejscach utrudnionej
komunikacji, zw³aszcza przy wylotach z ulic gminnych.
Radny Grzegorz Ko³odziejczyk: 1. W imieniu w³asnym oraz
zainteresowanych mieszkañców, podziêkowa³ firmie Bud-Tor
Pana Leszka Kosmatego za bezinteresown¹ naprawê dróg
lokalnych na terenie Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej, tzw.
„Dwór”. 2. W imieniu mieszkañców ul. Jagodowej, zapyta³ czy
nawierzchnia tej ulicy nie jest objêta gwarancj¹, bo by³a wykonywana stosunkowa niedawno, a jest ca³a popêkana. Proponowa³ zorganizowanie wizji lokalnej i naprawy w ramach
gwarancji. 3. Zwróci³ siê do przewodnicz¹cych komisji, aby
podjêli temat rozwi¹zania problemu komunikacji autobusowej (g³ównie w so³ectwie Bestwinka i Kaniów). Przypomnia³,
¿e taki wniosek z³o¿y³ w grudniu Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
4. Wyrazi³ nadziejê, ¿e oprócz jednej inwestycji, która wypad³a
w Kaniowie, pozosta³e zapisane w bud¿ecie bêd¹ realizowane. 5. Zapyta³, kiedy rozpoczn¹ siê zaplanowane prace zwi¹zane z odwodnieniem ulicy Dworskiej z przepustem na ulicy
Kóski oraz prace z przepustem przy ulicy Grobel Borowa. 6. W

imieniu mieszkañców poprosi³, aby zwróciæ siê do Zarz¹du
Dróg Powiatowych o wykonanie podcinki ga³êzi na dêbach
przy ul. Czechowickiej, wystaj¹cych na drogê.
Radny Jan Stanclik: 1. Poprosi³ o ustawienie znaku na ul.
Famu³kowej „uwaga na drogê z pierwszeñstwem przejazdu”
przy wyjeŸdzie na ul. Pszczelarsk¹ oraz drugi znak na ul. £anowej od strony Magów w kierunku Starej Wsi (uwzglêdniæ gdzie
jest pierwszeñstwo). Zg³osi³ te¿, ¿e „znikn¹³” znak STOP na ul.
Korczaka. 2. W imieniu mieszkañców Janowic mieszkaj¹cych
przy lesie janowickim prosi³ o odtworzenie rowu.
So³tys so³ectwa Kaniów Marek Pêkala. 1. Jeszcze raz poruszy³ problem kana³u „Ulgi” a szczególnie zastawek, które s¹
otwierane przez osoby nieupowa¿nione. Prosi³ o reakcjê i rozwa¿enie, jak ten problem rozwi¹zaæ. 2. Zg³osi³ interwencje
mieszkañców dotycz¹ce szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê
a szczególnie sarny. 3. Prosi³ o wystosowanie noty do Policji o
wzmo¿one kontrole samochodów o du¿ym tona¿u przeje¿d¿aj¹cych przez centrum Kaniowa. Zaznaczy³, ¿e znak okreœla 4,5
tony za wyj¹tkiem autobusów.
Wyjaœnieñ i odpowiedzi na powy¿sze wnioski i zapytania
udzielali Wójt Stefan Wodniak i Pe³nomocnik ds. Inwestycji
Artur Beniowski. Szczegó³y w protokole.
Opracowanie protoko³u: Insp. Irena Gl¹dys,
skrót i redakcja: S³awomir Lewczak.

Odnowiony przejazd
w Kaniowie

Wakacyjne akcje krwiodawstwa
Mimo wakacji oraz pogody niesprzyjaj¹cej wychodzeniu z domu, w akcji krwiodawstwa, która mia³a
miejsce 31 lipca przy koœciele pw. œw. Sebastiana w
Bestwince wziê³o udzia³ 36 osób. 34 spoœród nich
odda³y krew, dziêki czemu uzyskano jej 15 300 ml.
Piêæ kobiet oraz szeœciu mê¿czyzn odda³o krew po
raz pierwszy.

•

Natomiast w akcji krwiodawstwa zorganizowanej 9 lipca przy
szkole podstawowej w Kaniowie udzia³ wziê³y 32 osoby. Pani
doktor dopuœci³a do oddawania 24 dawców, co pozwoli³o uzyskaæ od nich 10 800 ml krwi.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzêdzie Gminy Bestwina sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom akcji, a stra¿akom za zabezpieczenie miejsca postoju
ambulansu.
Jerzy Zu¿a³ek
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Dziêki przeprowadzonemu remontowi przejazdu kolejowego na ul. Witosa w Kaniowie zwiêkszy³o siê
bezpieczeñstwo u¿ytkowników tej drogi. Zamontowano sygnalizacjê œwietln¹ i dŸwiêkow¹, nowe szlabany, po³o¿ono chodnik i nawierzchniê na samym
S.L.
przejeŸdzie.
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Partyzanckie wspomnienie
19 lipca pod Krzy¿em Partyzanckim przy Piêciu Alejach w Janowicach odby³o siê doroczne wspomnienie uczestników walk o
niepodleg³oœæ pochodz¹cych z terenu gminy Bestwina. Uroczystoœæ ta zosta³a zorganizowana przez Towarzystwo Mi³oœników
Ziemi Bestwiñskiej. Uœwietni³ j¹ poczet sztandarowy, który tworzyli – ppor. Adam Krywult oraz st. sier¿. Jan Bryœ i st. kpr. August
S³owiak ze Stowarzyszenia Weteranów Walk o Niepodleg³oœæ
im. gen. M. Boruty – Spiechowicza z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej.
Historiê walk partyzanckich w Bestwinie i okolicach przybli¿yli przewodnicz¹ca TMZB Teresa Lewczak oraz Andrzej Wojty³a z Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka. Zosta³y
odczytane wojenne wspomnienia W³adys³awa Niemczyka,
opublikowane w „Naszym G³osie” z grudnia 1994 r. Ponadto
odœpiewano „Rotê” i „Serce w plecaku”, zapalono równie¿ znicze i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
S³awomir Lewczak

Bestwinka
pożegnała
swojego proboszcza

Uroczystoœci przy partyzanckim krzy¿u

Nowe delikatesy w Bestwinie
Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Bestwinie otworzy³a 9 lipca nowy
market pod nazw¹ „Delikatesy Centrum”. Sklep znajduje siê w budynku GS przy ul.
Krakowskiej. Otwarcie wzbudzi³o du¿e zainteresowanie mieszkañców, przygotowano
wiele promocji, grilla i konkursy z nagrodami. Wœród obecnych goœci znaleŸli siê
Wójt Stefan Wodniak oraz prezes KGW Jadwiga Ozimina.
Przedstawiciele GS - Bogus³aw Stolarczyk i Bo¿ena Grygierzec wraz z pracownikami zapraszaj¹ wszystkich do
odwiedzenia sklepu, licz¹c, ¿e proponowana oferta przypadnie klientom do
gustu.
Wójt w wypowiedzi udzielonej „Magazynowi Gminnemu” zaznaczy³, ¿e dla gminy

W dniu 15 sierpnia podczas Mszy œw.
o godzinie 10.00 wierni parafii œw. Sebastiana w Bestwince uroczyœcie i ze
wzruszeniem po¿egnali ks. proboszcza
W³adys³awa Piekarskiego opuszczaj¹cego parafiê po siedmiu latach pracy.
¯yczenia i kwiaty sk³adali przedstawiciele
licznych grup, stowarzyszeñ i wspólnot.
Swoimi przemyœleniami i wspomnieniami podzieli³ siê równie¿ ks. W³adys³aw,
osobiste podziêkowania zamieœci³ w
artykule znajduj¹cym siê w najnowszym
numerze „Wieœci Parafialnych”.
S. Lewczak

Grygierzec, Wójt Stefan Wodniak

Posprzątali na szóstkę

Wêdkarze sprz¹taj¹ wokó³ akwenów

Oko³o czterdziestu m³odych wêdkarzy
oraz starszych cz³onków sekcji im. A.
Gascha przy LKS Kaniów wziê³o udzia³
w tegorocznym sprz¹taniu œmieci wokó³
akwenów. Kierownik Sekcji Wêdkarskiej Roman Sas podkreœli³, ¿e jest
bardzo zadowolony ze stuprocentowej
frekwencji – œwiadczy to o odpowiedzial-

•
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Parafianie dziêkuj¹ za siedem lat pos³ugi

istotn¹ spraw¹ jest wspieranie rodzimej
przedsiêbiorczoœci. Wi¹¿e siê to oczywiœcie z dochodami z podatków, ale i sami
przedsiêbiorcy stwarzaj¹ nowe miejsca
pracy, co z kolei ma olbrzymie znaczenie
spo³eczne. Wójt ma nadziejê, i¿ zmodernizowany i nowo otwarty sklep przyczynie
siê do podniesienia poziomu us³ug i konkurencyjnoœci.
Niech to bêdzie zachêta dla innych, by
stale poprawiali jakoœæ swojej oferty. W
razie pytañ i w¹tpliwoœci mo¿na tak¿e
zasiêgn¹æ porady w
Urzêdzie Gminy. Na
cele us³ugowo –
przemys³owe gmina ponadto planuje
przeznaczyæ niektóre grunty, m.in. dzia³kê przy ul. M³yñskiej.
Od lewej Bogus³aw Stolarczyk, Jadwiga Ozimina, Bo¿ena
S³awomir Lewczak
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noœci naszej m³odzie¿y i czynnej trosce
o ochronê œrodowiska naturalnego.
Wzorem s³ynnego hodowcy – twórcy odmiany karpia polskiego wêdkarze nie
tylko od³awiaj¹ ryby, ale zapewniaj¹ im
tak¿e optymalne warunki bytowania, w
wodzie wolnej od zanieczyszczeñ pozostawianych przez bezmyœlnych spacerowiczów.
S. Lewczak

Aktualności

USŁUGI MEDYCZNE
OFEROWANE PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE BESTWINIA
Informacja przygotowana przez kierownik SPZOZ w Bestwinie Bo¿enê KaŸmierczak
na proœbê radnego gminy Bestwina Andrzeja Wojty³y

OŚRODEK ZDROWIA W BESTWINIE
ul. Szkolna 6, rejestracja w godz. 07:00-17:00, tel. 32 2157118, 32 2141547

• lek. med. Beata Gryz-K³usek
lek. chorób wewnêtrznych, spec. med. rodzinnej
godz. przyjêæ: poniedzia³ek 10:00-16:00, wtorek 08:00-14:00,
œroda 08:00-14:00, czwartek 12:00-18:00, pi¹tek 12:00-18:00
• lek. med. Gra¿yna Dyczek-Wejster
lek. chorób wewnêtrznych, spec. chorób p³uc
godz. przyjêæ: œroda 15:00-18:00
• lek. med. Bo¿ena Czernek - spec. chorób wewnêtrznych
godz. przyjêæ: wtorek 15:30-18:00

PORADNIA DLA DZIECI (NFZ)
• lek. med. Bo¿ena KaŸmierczak - spec. chorób dzieciêcych
godz. przyjêæ: poniedzia³ek 14:00-18:00, wtorek 08:00-12:00,
œroda 14:00-18:00, czwartek 8:00-12:00
• lek. med. Katarzyna Jarzmus - spec. chorób dzieciêcych
godz. przyjêæ: poniedzia³ek 08:00-14:00, wtorek 12:00-18:00,
œroda 8:00-14:00, czwartek 12:00-18:00, pi¹tek 8:00-14:00

LABORATORIUM
Pobieranie materia³u: poniedzia³ek-pi¹tek 07:30-09:30.
Odbiór wyników badañ w rejestracji do godz. 18:00.
Badania ze skierowaniem od lekarzy SP ZOZ w Bestwinie
wykonywane s¹ bezp³atnie w ramach NFZ, istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ wykonania badañ prywatnie.

PRACOWNIA RTG
Godziny pracy: poniedzia³ek 14:00-18:00, wtorek 14:0018:00, czwartek 14:00-18:00, pi¹tek 08:00-12:00.
Badania ze skierowaniem od lekarzy SP ZOZ w Bestwinie
wykonywane s¹ bezp³atnie w ramach NFZ, istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ wykonania badañ prywatnie.

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY
w budynku SPZOZ dzia³a prywatny gabinet stomatologiczny

• lek. Barbara Zaczek-Kubica spec. chirurgii stomatologicznej
godz. przyjêæ na NFZ: poniedzia³ek 08:00-12:00, œroda
08:30-12.30, czwartek 12:00-18:00 oraz prywatnie we wtorek i pi¹tek w godz. do uzgodnienia.
Zapisy pod nr telefonu: 602 284 034 oraz 32 2157118

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PORADNIA PULMONOLOGICZNA (NFZ)
Zapisy na termin w rejestracji.
• lek. med. Gra¿yna Dyczek-Wejster
spec. chorób p³uc, lek. chorób wewnêtrznych
godz. przyjêæ: poniedzia³ek 15:00-18:00, wtorek 08:00-11:00
œroda 08:00-10:00.
PORADNIA GINEKOLOGICZNA (NFZ / PRYWATNIE)
Zapisy na termin w rejestracji.
• lek. med. Roman Chudyba - spec. ginekolog-po³o¿nik
godz. przyjêæ: œroda 14:00-17:00
• lek. med. Anna Krysta - spec. ginekolog-po³o¿nik
godz. przyjêæ: pi¹tek 09:00-12:00
PORADNIA REHABILITACYJNA (NFZ)
Zapisy na termin w rejestracji.
• lek. med. Bogus³aw Klepek - lek. chorób wewnêtrznych,
spec. reumatolog, spec. balneoklimatologii i med. fizykalnej, godz. przyjêæ: wtorek 15:00-17:00, œroda 15:00-17:00
• lek. med. Anna Klepek - pediatra, spec. rehabilitacji medycznej, spec. balneoklimatologii i med. fizykalnej
godz. przyjêæ: œroda 15:00-17:00
GABINET FIZJOTERAPII (NFZ)
mgr fizjoterapii Justyna Stankiewicz – Kraus
mgr fizjoterapii Ewa Ramza
godz. przyjêæ: poniedzia³ek-pi¹tek 08:00-18:00
PORADNIA LOGOPEDYCZNA (PRYWATNIE)
mgr Katarzyna PrzewoŸnik, godz. przyjêæ: poniedzia³ek
14:00-17:00, œroda 14:00-17:00
porady prywatne – zapisy pod nr telefonu: 693049775
OŒRODEK ZDROWIA W KANIOWIE
ul. Batalionów Ch³opskich 50, tel. 32 2157318
PORADNIA PODSTAW. OPIEKI ZDROW. (NFZ)
lek. med. Barbara Mamica-Migda³
lek. chorób wewnêtrznych
godz. przyjêæ: poniedzia³ek 08:00-11:45, wtorek 12:0015:45, œroda 12:00-15:45, czwartek 08:00-11:45, pi¹tek
08:00-11:45
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• dr n. med. Franciszek Maga
internista, radiolog, spec. med. ogólnej
godz. przyjêæ: poniedzia³ek - pi¹tek 08:00-14:30

•

PORADNIA PODSTAW. OPIEKI ZDROW. (NFZ)
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Ćwiczenia taktyczno – bojowe
w Janowicach
W dniu 6 lipca oko³o godziny 19.30 jednostki OSP z Janowic, Bestwiny, Bestwinki,
Kaniowa i Pisarzowic wziê³y udzia³ w æwiczeniach, które odby³y siê w Janowicach, przy
ulicy Korczaka. Akcja, zorganizowana przez
komendanta gminnego Grzegorza Owczarza mia³a na celu doskonalenie wspó³dzia³ania zastêpów OSP gminy Bestwina.
Na potrzeby æwiczeñ zasymulowano
sytuacjê, ¿e Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Bielsku-Bia³ej odebra³o
zg³oszenie po¿aru budynku szko³y w Janowicach. Nast¹pi³ tam prawdopodobnie wybuch butli z gazem. Sytuacjê
komplikowa³ fakt, ¿e na szkolnym dachu
pracowali robotnicy.

Æwiczenia przy szkole w Janowicach

Stra¿acy mieli za zadanie ugasiæ po¿ar
oraz ewakuowaæ osoby przebywaj¹ce na
zagro¿onym terenie, w tym przypadku robotników. Niektóre z nich by³y poszkodowane.
Dodatkowo ochrony wymaga³y pobliskie
obiekty, w szczególnoœci gara¿, w którym znajdowa³o siê szeœæ butli z gazem.
Inne cele æwiczeñ taktyczno – bojowych
wymienione w scenariuszu to: 1. Sprawdzenie orientacyjnych czasów wyjazdów
poszczególnych jednostek OSP z gminy
Bestwina. 2. Doskonalenie wspó³dzia³ania jednostek. 3. Doskonalenie pracy
w aparatach ochrony dróg oddechowych.
4. Przeszukiwanie pomieszczeñ w budynkach u¿ytecznoœci publicznej zgodnie z zasadami. 5. Doskonalenie pracy z
wykorzystaniem ³¹cznoœci radiowej. 6.
Dostarczanie wody na miejsce po¿aru
liniami wê¿owymi ze zbiornika przeciwpo¿arowego przy u¿yciu pompy du¿ej
wydajnoœci.
Æwiczenia obserwowa³ pe³nomocnik
wójta ds. inwestycji Artur Beniowski.
S³awomir Lewczak

•
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Mistrzostwa Śląska Strażaków w Pływaniu
i Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym
W dniu 7 lipca 2011 r. na obiekcie K¹pieliska Odkrytego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu odby³y siê IX Mistrzostwa
Œl¹ska Stra¿aków PSP i IV Mistrzostwa Œl¹ska Stra¿aków OSP w P³ywaniu. Zawody
zosta³y przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Œl¹skiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Organizatorami zawodów byli:
Komenda Miejska PSP w Bytomiu, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Urz¹d
Miejski w Bytomiu, Oddzia³ Wojewódzki
Zwi¹zku OSP RP Województwa Œl¹skiego
oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Nasz¹ Gminê reprezentowa³a dru¿yna ratownictwa wodnego z OSP Kaniów.
W kategorii OSP zg³oszonych by³o 26
stra¿aków z 6 jednostek. Zawody zosta³y rozegrane w czterech konkurencjach indywidualnych i sztafecie, w
których w stylu dowolnym miejsce 1 i 3
zdobyli nasi zawodnicy (I miejsce Roger Zaj¹c, III miejsce Marek Pipans),
styl klasyczny - 1 miejsce - Roger Zaj¹c, styl grzbietowy miejsce 2 i 3 zawodnicy z Kaniowa - II miejsce Roger
Zaj¹c, III miejsce Marek Pipans, styl
motylkowy miejsce 1 - Roger Zaj¹c i
miejsce 3 - Marek Pipans. Sztafeta 4

x70 m - 1 miejsce OSP Kaniów (Zaj¹c,
Pipans, Tekieli, Kidoñ).
W klasyfikacji generalnej najlepszymi
zawodnikami zostali: I miejsce Roger
Zaj¹c OSP Kaniów, III miejsce Marek Pipans OSP Kaniów, IV miejsce Adrian Tekieli OSP Kaniów
Wrêczenia nagród dokonali Œl¹ski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach,
dyrektor Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSPRP, prezydent Miasta Bytomia
oraz komendant Miejski PSP w Bytomiu.
W dniach 8 do 10 lipca w miejscowoœci
Wilkasy gmina Gi¿ycko odby³y siê VI Mistrzostwa Polski Stra¿aków Ochotników w
Ratownictwie Wodnym i Powodziowym.“Nasz¹ Gminê i równoczeœnie Województwo Œl¹skie reprezentowa³a
Dru¿yna Ratownictwa Wodnego z OSP
Kaniów: Jaros³aw Bieroñski, S³awomir
Bezeg³ów, Bart³omiej DroŸdzik, Szymon
Kidoñ pod opiek¹ £ukasza Hoczka i Jacka Gruszki. W przepiêknym Oœrodku PTTK
nad jeziorem Niegocin rozegrano cztery
konkurencje mistrzostw. Zg³oszonych do
zawodów by³o 39 dru¿yn, w klasyfikacji
generalnej dru¿yna nasza zdoby³a 31 miejsce, a w klasie do 30 KM miejsce 12.
Jerzy Zu¿a³ek
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Utrwalone dla
potomności

Józef Distel i Grzegorz Gawêda prezentuj¹
kronikê OSP

By³ 1978 rok, kiedy Józef Distel, obecny prezes OSP Bestwinka rozpocz¹³ pisanie stra¿ackiej kroniki. Od tego czasu
minê³o ponad trzydzieœci lat, a pami¹tkowa ksiêga wci¹¿ powiêksza siê o nowe
rozdzia³y. Dziêki temu mo¿emy przyjrzeæ
siê dziejom jednostki, w których – jak w
zwierciadle - odbijaj¹ siê dzieje Bestwinki. Znajdujemy zatem w Kronice relacje
z budowy stra¿nicy, wyjazdy do wiêkszych
po¿arów, zmiany personalne, fotografie
z uroczystoœci pañstwowych i koœcielnych, a tak¿e stra¿ackich œlubów i ostatnich po¿egnañ druhów.
Zapiski w Kronice siêgaj¹ w³aœciwie
do samych pocz¹tków Stra¿y, czyli roku
1912. Odtworzenie dawnych wydarzeñ
mo¿liwe by³o dziêki osobistym notatkom
i dokumentacji pozostawionej przez druhów Franciszka Kóskê, Kazimierza Œwiêsa i Stanis³awa Jonkisza. Ich zebrania i
uporz¹dkowania podj¹³ siê najpierw jako
sekretarz, a póŸniej prezes dh Józef Distel. Ksiêga robi na ogl¹daj¹cych du¿e
wra¿enie, cieszy oko zw³aszcza staranne
pismo i du¿a liczba fotografii, rysunków
oraz innych dokumentów.
Nic dziwnego, ¿e taka niemal benedyktyñska praca zyska³a uznanie w
oczach jurorów II Powiatowego Przegl¹du Kronik OSP w Jaworzu. Kronika z
Bestwinki otrzyma³a na tym przegl¹dzie
wyró¿nienie. Patronat nad konkursem
sprawowa³ Starosta Bielski Andrzej
P³onka, zaœ prace oceniali Ludwik Kotoñski, Kazimierz Chrapek i Stanis³aw
Kucharczyk. Wynik Bestwinki wzbudza
tym wiêkszy podziw, je¿eli weŸmie siê
pod uwagê, ¿e Jury musia³o przejrzeæ
18 kronik w 39 tomach. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy pierwszego miejsca
w kolejnej edycji.
S³awomir Lewczak

Kultura

XI Święto Karpia Polskiego
Flagowa impreza Kaniowa i gminy Bestwina – Œwiêto Karpia uda³a siê w tym roku wyj¹tkowo dobrze. W
du¿ej mierze za spraw¹ pogody, bo choæ wakacyjna
aura nie rozpieszcza³a nas zanadto s³oñcem, to dnia
20 sierpnia œwieci³o ono mocno, umo¿liwiaj¹c licznym goœciom doskona³¹ zabawê na kaniowskich terenach rekreacyjnych.

politycznych. Miêdzy nimi znaleŸli siê: wójt gminy Bestwina Stefan
Wodniak, Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, burmistrz miasta
Wilamowice Marian Trela, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyñski (w zastêpstwie starosty Andrzeja P³onki), radny Sejmiku Województwa Œl¹skiego Marian Ormaniec, wiceprezes WFOŒiGW w
Katowicach Miros³aw Szemla, dyrektor Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Bia³ej Andrzej Grzyb, Prezes Zarz¹du PSL w Bielsku-Bia³ej Edward Janik, radni powiatowi Artur Beniowski, Józef
Maziarz i Zdzis³aw Badowski. Nie zabrak³o radnych naszej gminy,
na otwarcie imprezy przyjechali Maria Maroszek i £ukasz Furczyk.
Kaniów reprezentowa³ So³tys Marek Pêkala i cz³onkowie Rady
So³eckiej. Przywitana zosta³a równie¿ mieszkanka naszej gminy,
kandydatka na Sejm RP, Joanna Badowska.
Szanowni goœcie wraz z kierownictwem Sekcji Wêdkarskiej
im. A. Gascha, Romanem Sasem, Janem Adamcem i Edwardem Gór¹ przeszli nastêpnie na estradê, aby tam wrêczyæ
zwyciêzcom wêdkarskich zmagañ nagrody rzeczowe. Sekcja
przyzna³a ponadto osobom i instytucjom zas³u¿onym dla jej
rozwoju specjalne statuetki, tak¿e wrêczane na scenie. Otrzymali je: starosta Andrzej P³onka, Wac³aw Waliczek, prezes
przedsiêbiorstwa „Kombest”, Jan Adamiec, Jan Wilczek, Kazimierz Dudziak, Stanis³aw Olejak, Czes³aw Kohut, Zbigniew

Œlosarczyk, Wies³aw Jaszek, Zbigniew Siba, Andrzej Czaja,
firma „BUD-TOR” Leszka i Andrzeja Kosmatych.
Nagrody – niespodzianki w postaci sprzêtu wêdkarskiego
ufundowali Joanna Badowska oraz Sekcja Wêdkarska. Upominki te rozlosowano wœród wêdkarzy.
Czêœæ artystyczna imprezy rozpoczê³a siê weso³ym programem
dla najm³odszych prowadzonym przez dwie aktorki wcielaj¹ce
siê w role Fizi i Dyzi. Dzieci bra³y udzia³ w pomys³owych zabawach
i konkursach. Równolegle na obiekcie LKS „Prze³om” trwa³ mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿yn¹ z Kaniowa a Soko³em Zabrzeg.
Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 6:2 dla Kaniowa.
W dalszej kolejnoœci wyst¹pi³a kapela góralska „Ondraszki”, a po niej gwiazda œl¹skiej muzyki – Mirek Szo³tysek i jego
weso³e trio. Koncert ten zgromadzi³ liczn¹ widowniê, która zape³ni³a prawie ca³a przestrzeñ pod estrad¹ i przy stolikach.
Tañczono przy muzyce Szo³tyska oraz wystêpuj¹cego po nim
zespo³u „Puls”. Zabawa trwa³a do póŸnych godzin nocnych, z
przerw¹ na obejrzenie wspania³ego pokazu sztucznych ogni –
prezentu od Sekcji Wêdkarskiej dla mieszkañców i goœci.
Patronat medialny nad Œwiêtem Karpia objê³a Gazeta Wyborcza oraz Magazyn Gminny. Organizatorzy dziêkuj¹ ponadto
sponsorom – firmie „Decathlon” oraz wielu innym instytucjom,
a tak¿e osobom indywidualnym, bez których impreza nie by³aby tak wspania³a.
S³awomir Lewczak

Przedstawienie dla dzieci
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Kapela ''Ondraszki'' ze Szczyrku

Nagrodê wrêcza wicestarosta Grzegorz Szetyñski

•

Od wczesnych godzin porannych trwa³y na akwenie „miasteczko” zawody wêdkarskie. Bra³o udzia³ przesz³o osiemdziesiêciu uczestników. Po zaciêtej rywalizacji triumfowa³ w nich
Erwin Iwanicki osi¹gaj¹c wynik 15,48 kg. Kolejne miejsca na
podium zajêli Bronis³aw Janusz (14,89) i Damian Gawor (6,57).
Oficjalne rozpoczêcie festynu upamiêtniaj¹cego osobê hodowcy i dzier¿awcy kaniowskich stawów, Adolfa Gascha, mia³o miejsce o godzinie 12.00. Wtedy to przywitano przyby³ych
samorz¹dowców, cz³onków ró¿nych stowarzyszeñ i ugrupowañ
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Kultura

Orkiestry zagrały po raz siódmy
Piêæ orkiestr dêtych, ma¿oretki, zespó³ muzyczny i sporo innych atrakcji – taki jest bilans VII Miêdzygminnej
Rewii Orkiestr Dêtych w Kaniowie. Imprezê zorganizowa³o Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Orkiestra
Dêta Gminy Bestwina, a honorowy patronat sprawowa³ Wójt Stefan Wodniak. Z roku na rok rewia wzbudza
coraz wiêksze zainteresowanie, a to ze wzglêdu na wspania³e stroje i ¿ywio³ow¹ muzykê sk³adaj¹ce siê na
niezwyk³e widowisko.

Muzyk z Oddzia³u Prewencji
''Con Fuoco Band''
Policji w Katowicach

Podziêkowanie dla orkiestry z Tarnowskich Gór

w³adz gminy Bestwina starañ do³o¿y³ prezes Orkiestry Stanis³aw Hamerlak, kapelmistrz Urszula Szkucik – Jagie³ka i
wszyscy muzycy z Kaniowa. W pomoc w³¹czy³ siê so³tys Kaniowa Marek Pêkala, a
tak¿e Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Oprócz wymienionego ju¿ wójta Stefana Wodniaka w Kaniowie goœci³ jego zastêpca Stanis³aw Wojtczak, cz³onek
Zarz¹du Powiatu Bielskiego Stanis³aw
Piêta, radni powiatowi Artur Beniowski i
Józef Maziarz, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek, grupa
radnych gminnych oraz cz³onków rady
so³eckiej.
S³awomir Lewczak

RZPiT „Bestwina”
na 48 Tygodniu Kultury Beskidzkiej
W dniach 30 lipca – 7 sierpnia odbywa³a siê najwiêksza folklorystyczna impreza w regionie – Tydzieñ Kultury
Beskidzkiej. Nie brakowa³o na nim reprezentantów naszej gminy – Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca „Bestwina”.
Zespó³ wyst¹pi³ 31 lipca w Oœwiêcimiu
na estradzie obok Oœwiêcimskiego Centrum Kultury oraz 1 sierpnia na Estradzie Skalite w Szczyrku.
By³y to dwa ostatnie koncerty naszego
zespo³u w tym sezonie, jednak¿e ju¿ od

wrzeœnia po krótkich wakacjach z nowymi
si³ami i pomys³ami cz³onkowie ruszaj¹ do
pracy. RZPiT „Bestwina” zachêca mieszkañców do wstêpowania w swoje szeregi. W zamian oferuje ciekawe wyjazdy,
mo¿liwoœæ lepszego, dok³adnego poznania folkloru bestwiñskiego (laskiego) oraz
nowe znajomoœci w kraju i za granic¹.
Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e kolekcja
trofeów „Bestwiny” stale siê powiêksza 3 lipca Zespó³ zaj¹³ I miejsce w 44 Wojewódzkim Przegl¹dzie Wiejskich Zespo-

•
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25 czerwca w Kaniowie wyst¹pi³y:
• Orkiestra Dêta OSP Dankowice,
• Miejska Orkiestra Dêta Miasta Cieszyn „Cieszynianka”,
• Orkiestra Dêta z Tarnowskich Gór,
• Orkiestra Dêta Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie, wraz
z m³odzie¿owym zespo³em „Con Fuoco Band”
• Zespó³ Ma¿oretek „Gracja” ze Starej Wsi,
• Orkiestra Dêta Oddzia³u Prewencji Policji w Katowicach
Rewia rozpoczê³a siê odpraw¹ kapelmistrzów i przemarszem orkiestr przez centrum Kaniowa. Wszystkie one przesz³y
na tereny rekreacyjne, gdzie na estradzie da³y swoje koncerty.
Z du¿ym aplauzem spotka³y siê niemal¿e akrobatyczne wystêpy ma¿oretek, zreszt¹ jednych z najlepszych w naszym kraju.
Po wystêpie ka¿dej z orkiestr wójt gminy Bestwina wraz z przedstawicielami Urzêdu i Rady Gminy wrêczali goœciom statuetki
oraz prezent – tr¹bkê. Mimo ¿e pogoda tym razem by³a nieco
kapryœna, to mieszkañcy nie zawiedli, przybyli licznie i jeszcze
d³ugo w noc bawili siê przy muzyce zespo³u „Puls”.
Du¿e wyrazy uznania nale¿¹ siê wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, by rewia mog³a siê odbyæ. Oprócz CKSiR i
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Zespó³ '”Bestwina'' na scenie

³ów Artystycznych w Górkach Wielkich w
kategorii zespo³y regionalne.
S. Lewczak, S. Œlósarczyk

Kultura

Udany „Piknik pod chmurką”
30 lipca po raz kolejny œwietlica œrodowiskowa „S£ONECZKO” zaprosi³a dzieci na piknik, tym razem by³ to „Piknik pod chmurk¹”, który odby³
siê terenach rekreacyjnych w Kaniowie (poprzednio z racji niekorzystnej
aury bawiliœmy siê w budynku Szko³y Podstawowej).

Uczestnicy i organizatorzy pikniku

Dzieci wziê³y udzia³ w licznych grach i
zabawach zrêcznoœciowych, tradycyjnie
du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê unihokej,
strzelanie z ³uku i broni pneumatycznej oraz
fantazyjne malowanie twarzy, na które zdecydowali siê tak¿e organizatorzy tej impre-

zy. Oprócz zabawy dzieci skosztowa³y pysznej kie³baski z ogniska, upieczonej przez
opiekunów. Wszyscy bawili siê œwietnie,
co mo¿na zobaczyæ na zdjêciach, a do zabawy przy³¹czyli siê tak¿e stra¿acy, którzy
razem ze swoimi rodzinami zorganizowa-

li w tym samym czasie spotkanie przy ognisku. Nie da siê opisaæ s³owami tego, co
siê tam dzia³o, ale uœmiechniête, wymalowane a nawet brudne buzie dzieciaków,
mówi¹ same za siebie a ich pytanie: „kiedy znów bêd¹ takie zabawy?”, jest potwierdzeniem, ¿e warto by³o tak zorganizowaæ
sobotnie popo³udnie.
Mimo, i¿ impreza ta odby³a siê pod
szyldem naszej kaniowskiej œwietlicy
œrodowiskowej, to nie by³a by mo¿liwa
bez pomocy osób, którym chcia³am bardzo serdecznie podziêkowaæ. A s¹ to:
pan Jacek Gruszka, który nag³aœnia
ka¿d¹ nasz¹ imprezê, Jerzy Zu¿a³ek –
który udostêpnia nam ca³y swój sprzêt
sportowy jaki posiada, Iwona i S³awomir Sojka, Alicja Skrudlik, Mariola P³achno, Katarzyna Hesek, Marcin i £ukasz
Furczyk, Marcin Gêszka, Artur Beniowski
oraz pan so³tys Marek Pêkala. To w³aœnie dziêki nim, powstaje wiele nowych
inicjatyw dla dzieci i m³odzie¿y na terenie naszej wsi, które wykonuj¹ bezinteresownie, niejednokrotnie ponosz¹c
w³asne koszty. Dziêkujê równie¿ gospodarzowi terenów rekreacyjnych panu
Grzegorzowi Boboniowi za udostêpnienie obiektu oraz Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za
napoje, kie³baski i s³odki poczêstunek.
Dorota Beniowska

Goœcie ze S³owacji

Wyjątkowy urodzaj na
słoneczniki
Blisko cztery metry osi¹gaj¹ s³oneczniki wyhodowane przez mieszkañców gminy. W tym roku kwiaty te wyrastaj¹ nadzwyczaj bujnie, o czym raz po raz donosi
prasa i telewizja. Nie jesteœmy gorsi od dzia³kowców z
innych czêœci kraju – œwiadcz¹ o tym okazy z ogrodów
znajduj¹cych siê przy ul. Zau³ek w Bestwinie i ul. M³yñskiej w Kaniowie.
S. L.
11
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W niedzielê 14 sierpnia na terenie gminy Bestwina po raz
kolejny goœciliœmy uczestników XI Miêdzynarodowego Rajdu
Pojazdów Zabytkowych Bielany 2011. Rajd ten z roku na rok
przyci¹ga mi³oœników historii motoryzacji nie tylko z Polski, ale
tak¿e z Czech, S³owacji, Niemiec i innych krajów.
Korowód samochodów i motocykli przejecha³ przez Bestwinê (ul. Krakowska) oraz Kaniów, gdzie zatrzyma³ siê na terenie
Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiêbiorczoœci i Innowacji. Tam te¿ uczestnicy mierzyli siê w konkurencjach wymagaj¹cych szybkoœci i precyzji w prowadzeniu pojazdu.
Zdjêcia oraz filmy z tej barwnej imprezy dostêpne s¹ na lokalnych stronach internetowych i blogach mieszkañców.
S. Lewczak
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Zabytkowe pojazdy znowu u nas

Kultura

Wakacje ze „Słoneczkiem”
23 i 24 sierpnia wychowawczynie Œwietlicy Œrodowiskowej „S³oneczko” w Kaniowie (wraz z pomocnikami)
zorganizowa³y dla dzieci dwie wycieczki.

Pieczenie kie³basek

Przeci¹ganie liny

Stefankê. Kozia Górka to niezwykle sympatyczny szczyt, nie
jest on mo¿e tak popularny jak Szyndzielnia i Klimczok, ale
ze wzglêdu na bliskoœæ miasta Bielska-Bia³ej oraz kompleksu rekreacyjnego B³onia bardzo czêsto odwiedzany
przez turystów. Szczyt Koziej Górki wznosi siê na wysokoœæ
686 m n.p.m. Bardzo czêsto zdobywany jest równie¿ przez
rowerzystów. Ten morderczy dla co niektórych podjazd, kosztuje ich wiele si³. Najwiêksza atrakcj¹ Koziej Górki by³ naturalny tor saneczkowy. Co ciekawe by³ najd³u¿szym
naturalnym torem saneczkowy w Europie. Sk³ada³ siê z 30
wira¿y i a¿ 220 metrów d³ugoœci. Zosta³ on wybudowany w
okresie miêdzywojennym, a powiêkszony i przebudowany
w latach 50-tych. No ale có¿, jak to bywa w naszym kraju,
obecnie jest nieczynny i jego pozosta³oœci mo¿na ogl¹daæ
wêdruj¹c na Kozi¹ Górkê szlakiem zielonym z B³oni, jak to
czyni³y nasze dzieci. Pogoda dopisa³a wspaniale, humory
tak¿e by³y znakomite, co zreszt¹ w jakimœ stopniu widaæ na
zdjêciach, dzieci spali³y mnóstwo kalorii szalej¹c po malowniczych terenach i na zakoñczenie wycieczki, ju¿ przed
samym odjazdem, po bielskich B³oniach.
Opiekunami byli: Dorota Beniowska, Alicja Skrudlik, Katarzyna Hesek, Iwona Sojka, Marcin Furczyk.
Jerzy Zu¿a³ek

Wakacje UKS „The Best”
Ju¿ po raz trzeci prezes UKS „The Best” Waldemar
Fluder postanowi³ zorganizowaæ obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy. W tym
roku odwiedziliœmy malowniczy zak¹tek ziemi lubuskiej
- oœrodek Ko³atka nad jeziorem B³eszno. Przez 10 dni
w aktywny sposób wypoczywa³o 37 osób, które swoim
zachowaniem i kreatywnoœci¹ nie przysporzy³y nam
¿adnych problemów. Dni wype³nia³y rozmaite zajêcia i
czas spêdzony na obozie min¹³ niepostrze¿enie.

•
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We wtorek trzydzieœcioro dzieci pojecha³o do stadniny koni
„Stary M³yn” w Wapienicy. By³ to na pewno dzieñ niezapomnianych wra¿eñ. W dzisiejszych czasach, kiedy nawet na wsi rzadko widuje siê konia, mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki na jego grzbiecie,
pog³askania, obcowania z nim, ba, nawet mo¿liwoœæ w³asnorêcznej pielêgnacji konia zapad³y g³êboko w pamiêci uczestników. Da³o siê to zauwa¿yæ ju¿ w tym samym dniu, kiedy po
wyczerpaniu programu przygotowanego przez w³aœcicieli stadniny, nazwanego „Dzieñ w stadninie”, który obejmowa³:
- prelekcjê na temat koni (tutaj dowiedzieliœmy siê, ¿e koñ
pochodzi, UWAGA, UWAGA – od lisa),
- przeja¿d¿kê bryczk¹ po piêknej Dolinie Wapienicy (spadkobiercy
dawnych w³aœcicieli m³yna s¹ w³aœcicielami bryczki z 1810 roku i
wyje¿d¿aj¹ ni¹ tylko kilka razy w roku, z okazji najwa¿niejszych œwi¹t),
- zajêcia z koñmi (higiena, karmienie),
- jazdê konn¹,
- ognisko z pieczeniem kie³basek,
- gry i zabawy w terenie,
Dzieci w wiêkszoœci, rezygnowa³y z ostatniego punktu i
prosi³y gospodarzy o dalsz¹ mo¿liwoœæ obcowania z koñmi.
Wycieczka zorganizowana w œrodê (24 sierpnia) mia³a
inny charakter. Autokar dowióz³ dzieci na bielskie B³onia, a
st¹d ju¿ pieszo wspina³y siê do schroniska Kozia Górka na
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Po czterokilometrowym spacerze uda³o siê nam zwiedziæ
elektrowniê wodn¹ (szczytowo-pompow¹) w Dychowie, gdzie
ogl¹daliœmy imponuj¹ce turbiny, pompy i zawory (prawdziwa
uczta dla m³odych fizyków). Odwiedziliœmy równie¿ stadninê
koni w Bronkowie gdzie ka¿dy móg³ spróbowaæ jazdy konnej
na lon¿y oraz przejechaæ siê bryczk¹.
Kilka dni póŸniej ogl¹daliœmy w Bronkowie otwarte zawody w
skokach przez przeszkody. Kolejn¹ atrakcj¹ by³a ca³odzienna wycieczka do Zielonej Góry. Zatrzymaliœmy siê w Drzonowie gdzie
mieœci siê Lubuskie Muzeum Wojskowe. Obejrzeliœmy wystawy:
„¯o³nierz Polski - 1914-1945” (z unikatow¹ w polskim muzealnictwie czêœci¹ pt. „Polskie kobiety – ¿o³nierze”), „Wojsko Polskie po

Sport
1945 roku”, „Dawna broñ” oraz „Skansen fortyfikacyjny”, który prezentowa³ ciê¿k¹ broñ i sprzêt wojskowy z II wojny œwiatowej i
czasów powojennych, w tym samoloty i œmig³owce.
Po dotarciu do Zielonej Góry zwiedziliœmy Palmiarniê, która
powita³a nas egzotycznymi roœlinami, akwariami i imponuj¹cym widokiem z tarasu na poziomie 18 metrów. Podziwiaj¹c
architekturê starszej i nowoczesnej czêœci miasta udaliœmy
siê do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tu obejrzeliœmy muzeum
wina, muzeum dawnych tortur oraz wystawy: „Ryby, ptaki, ssaki
i inne Wilko³aki” – ilustracje i rzeŸby Józefa Wilkonia, sztuka
Rosyjska ze zbiorów muzeum oraz prace Jacka Weso³owskiego – Pom-Nik/Denk-Mal. Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³ nam sp³yw rzek¹ Pliszka na trasie S¹dów- Koziczyn.
Koryto rzeki w wielu miejscach przecinaj¹ progi, mielizny i
powalone konary drzew, a brzeg czêsto jest urwisty, dlatego
trasa ta jest miejscami trudna, jednak ze wzglêdu na swoje
piêkno naprawdê warta sp³ywu – potwierdz¹ to nawet najm³odsi uczestnicy. W ostatni¹ niedzielê byliœmy na Œwiêcie
Miodu, Chleba i Wina w Muzeum Etnograficznym w Ochli, a
wieczorem czeka³a nas najwiêksza atrakcja w postaci wyjazdu na mecz Speedway Ekstraligi na stadion Falubazu w Zielonej Górze. Niesamowita atmosfera i doping kibiców udzieli³
siê wszystkim. W tym miejscu sk³adamy gor¹ce podziêkowania naszym hojnym sponsorom, dziêki którym mogliœmy zapewniæ uczestnikom obozu tak ró¿norodne atrakcje i
niezapomniane wspomnienia. Dziêkujemy: Barbarze i Adamowi Gawêda, Tadeuszowi i Danielowi Wróbel, Henrykowi
Iszczek, Bankowi Spó³dzielczemu Czechowice-Dziedzice –
Bestwina oraz firmie Bud-Tor.
Uczestnicy obozu

Nauka jazdy konnej

Uczestnicy obozu wraz z opiekunami

Tym razem pogoda sprzyja³a zawodnikom

Goœciliœmy zespo³y z ca³ej Polski, nie zawiód³ wójt gminy
Bestwina Stefan Wodniak i jego pe³nomocnik ds. inwestycji
Artur Beniowski. Zmagania kajakpolistów obserwowali Grzegorz Szetyñski - wicestarosta powiatu bielskiego i Stanis³aw
Piêta - cz³onek zarz¹du powiatu bielskiego. Spoœród radnych

gminnych goœci³ £ukasz Furczyk (Jerzy Zu¿a³ek pe³ni funkcjê
wiceprezesa UKS Set Kaniów i spikera zawodów, wiêc jego
obecnoœæ i tak wynika³a z tych obowi¹zków).
W zakoñczeniu zawodów uczestniczy³a pose³ na sejm RP
Miros³awa Nykiel, która by³a fundatork¹ pucharu dla zwyciêzców w kategorii juniorów m³odszych (dziewczêta), podobnie,
jak europos³anka Ma³gorzata Handzlik (w kategorii ch³opców),
jednak¿e Pani Ma³gorzata osobiœcie w zawodach nie uczestniczy³a. W trakcie mistrzostw zaprezentowa³a siê Pani Joanna
Badowska, kandydatka do Sejmu RP w zbli¿aj¹cych siê wyborach. Z Urzêdu Marsza³kowskiego przyjecha³ Grzegorz Z¹bkowski, ze Œl¹skiego Zwi¹zku Kajakowego Piotr Pisula,
cieszy³a bardzo obecnoœæ Pana Tadeusza Wróblewskiego –
sekretarza generalnego Polskiego Zwi¹zku Kajakowego – by³a
to okazja, aby podyskutowaæ nad organizacj¹ imprez jeszcze
wy¿szej rangi w naszym Oœrodku Sportów Wodnych i Rekreacji. Zawodnicy UKS Set Kaniów w tym roku nie wypadli zbyt
dobrze - piszê to z ogromnym smutkiem - poniewa¿ nie byliœmy w stanie wystawiæ ¿adnej dru¿yny w kategoriach dziewcz¹t, a wœród ch³opców juniorzy zdobyli medal br¹zowy. Juniorzy
m³odsi zakoñczyli rywalizacjê na miejscu pi¹tym.
Zorganizowanie na naszym terenie XI Mistrzostw Polski Juniorów i VIII Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych w Kajak Polo by³o
mo¿liwe dziêki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Zwi¹zku Kajakowego, Samorz¹du Województwa Œl¹skiego,
Powiatu Bielskiego, Gminy Bestwina, UKS Set Kaniów. UKS Set
Kaniów sk³ada równie¿ podziêkowanie dla Cukierni Asteria z Kaniowa i jej w³aœcicieli - Pañstwa D. i J. Byrscy.
Jerzy Zu¿a³ek

•

Przez dwa dni, tj. 20 i 21 sierpnia, na akwenie ¯wirownia w Kaniowie odbywa³y siê XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych w
Kajak Polo. Dopisa³a pogoda, ale nie dopisali widzowie,
zw³aszcza miejscowi, a przecie¿ to jedyne zawody tej
rangi w naszym regionie.
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Paweł Wawrzyczek na XI Letnim
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy
W Centrum Olimpijskim im. Jana Paw³a II w Warszawie
odby³o siê uroczyste œlubowanie cz³onków ekipy na XI Letni
Olimpijski Festiwal M³odzie¿y Europy, który odbywa³ siê w tureckim Trabzonie w dniach 23 - 30 lipca br. Jednym z uczestników jest Pawe³ Wawrzyczek, mieszkaniec naszej gminy,
zawodnik KS Judo Czechowice-Dziedzice.
Nominacje wrêczali zawodnikom i trenerom Irena Szewiñska
i Andrzej Kraœnicki. Œlubowanie olimpijskie w imieniu zawodników z³o¿y³a siatkarka Iga Chojnacka, w imieniu kierownictwa Micha³ Pastuszko, trener pi³ki rêcznej. Wszyscy nominowani z³o¿yli podpisy na fladze olimpijskiej.
J. Zu¿a³ek
Pawe³ Wawrzyczek obok Ireny Szewiñskiej

„Babskie Granie” w Bestwinie

Do tej pory w turniejach sportowych rozgrywanych w naszej gminie udzia³ brali
g³ownie panowie. Aby zmobilizowaæ do rywalizacji przedstawicielki p³ci piêknej radni gminy Bestwina: Andrzej Wojty³a i Jerzy Zu¿a³ek przy wspó³pracy z CKSiR w
Bestwinie zorganizowali pierwsze rozgrywki koszykówki i siatkówki wy³¹cznie dla
pañ. W sobotê 23 lipca na bestwiñskim Orliku odby³o siê wiêc „Babskie Granie”.

Amatorska Liga Piłki Nożnej - Podsumowanie
7 lipca o godzinie 18.00, na obiekcie „Orlik 2012” odby³o siê
podsumowanie I edycji Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Bestwina’2011. Organizator rozgrywek, Tomasz Zu¿a³ek, podziêkowa³ dru¿ynom za przyjêcie zaproszenia i udzia³ w rozgrywkach,
podkreœli³, ¿e w ich trakcie panowa³a znakomita atmosfera.
Planowana jest równie¿ kolejna edycja.
Zwyciêzc¹ Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Bestwina’2011 zosta³a dru¿yna Loga Team w sk³adzie: Faruga Marek, Kóska
Szymon, Hy³a Piotr, Stasica Marcin, Grzywa Szymon, DroŸdzik
Mateusz, Beniowski Artur, Wójcikiewicz Dawid, Szwed Konrad, DroŸdzik Bart³omiej, Szyma Micha³, Konopka Patryk.
Królem strzelców zosta³ Kamil Jonkisz - 19 trafieñ, najlepszym bramkarzem uznano Ireneusza Szpalka z dru¿yny Trelleborg, wyró¿nienie za postawê fair play otrzyma³a dru¿yna
Torpedo, a Powa¿ni Ludzie za wspania³¹ atmosferê, kibiców i
oprawê meczów.
Jerzy Zu¿a³ek

•
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Zawodniczki wraz z organizatorem

W pierwszej kolejnoœci rozegrano turniej koszykówki. Wziê³o w nim udzia³
piêæ dru¿yn: Pszczó³ki, Moje Kochanki,
MKS Gêste Krzoki, ABC oraz U³aa. Mecze rozgrywano na zasadzie ka¿dy z ka¿dym. Turniej zwyciê¿y³y dziewczyny z
dru¿yny MKS Gêste Krzoki w sk³adzie:
Kamila Przemyk, Agnieszka Staszek,
Natalia Pacyga oraz Karolina Pustelnik.
Na drugiej pozycji uplasowa³y siê Moje
Kochanki.
Po koszykarkach przyszed³ czas na rywalizacjê siatkarek. W turnieju wziê³y
udzia³ trzy dru¿yny: MKS Bielsko, Zlepka
oraz U³aa Gêste Krzoki. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna Zlepka w sk³adzie: Barbara Ga³uszka, Agnieszka Ga³uszka,
Agata Ruman oraz Jolanta Pogie³a.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y nagrody:
sprzêt sportowy firmy Nike, Adidas oraz
Spokey. Nie zabrak³o tak¿e pami¹tkowych fotografii. Gor¹ce podziêkowania
sk³adamy tak¿e dla Tomasza Rezika za
pomoc w sêdziowaniu i koordynacji turniejów.
Organizatorzy
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Dekoracja zwyciêzców
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Strażacy rywalizowali na boisku
W sobotê 16 lipca na boisku w Bestwince odby³y siê rozgrywki pi³karskie dru¿yn OSP. W godzinach dopo³udniowych rywalizowa³y dru¿yny dzieciêce i m³odzie¿owe. Do zawodów zg³osi³o siê 13 zespo³ów g³ównie z
powiatu bielskiego i ¿ywieckiego.
Wœród zaproszonych goœci byli: wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Jan Cholewa – prezes Powiatowego Zarz¹du
OSP, Jan Ozimina – wiceprezes Powiatowego Zarz¹du OSP,
Komendant Gminny w Bestwinie – Grzegorz Owczarz, Herbert
Szeliga – prezes zarz¹du gminnego, Grzegorz Gawêda – przewodnicz¹cy komisji m³odzie¿owej przy Zarz¹dzie Powiatowym
OSP oraz Artur Beniowski - radny powiatowy i pe³nomocnik
wójta. Najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplomy i puchary, a wœród
nich najlepsz¹ dru¿yn¹ m³odzie¿ow¹ w kategorii 16 - 18 lat
okaza³a siê m³odzie¿owa dru¿yna z OSP Kaniów.
Po po³udniu na boisko wybieg³y dru¿yny seniorów. Oprócz
wszystkich jednostek z terenu naszej gminy w rozgrywkach
udzia³ brali tak¿e zaprzyjaŸnieni druhowie z OSP Dankowice.
Rywalizacjê i I miejsce zdoby³a dru¿yna OSP Kaniów, II miejsce
OSP Janowice, III miejsce OSP Bestwinka, kolejne OSP Bestwina i OSP Dankowice. Wrêczaj¹c puchar zwyciêzcom wójt
Stefan Wodniak podkreœli³, ¿e poza rywalizacj¹ sportow¹ istotna jest integracja œrodowisk stra¿ackich i wyrazi³ radoœæ z tego
rodzaju spotkañ. Po zakoñczonych rozgrywkach zarówno stra¿acy jak i mieszkañcy bawili siê na festynie a¿ do bia³ego rana.“
Dorota Beniowska

Zwyciêska dru¿yna OSP Kaniów

W niedzielê, 17 lipca, na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Bestwinie odby³ siê I Turniej Koszykówki Ulicznej o „Puchar Orlika”. Wziê³o w nim udzia³ 50 zawodników w 10 dru¿ynach. Wysoki poziom turnieju gwarantowa³ status graj¹cych zawodników, w wiêkszoœci zrzeszonych w Bielskiej Lidze Koszykówki. Rywalizacja
toczy³a siê w dwóch grupach, ka¿da liczy³a 5 zespo³ów. Od pierwszego gwizdka sêdziego wiadomo by³o, ¿e
gra idzie o wysok¹ stawkê, bo tylko po 2 najlepsze zespo³y z obu grup mia³y awansowaæ do pó³fina³ów.

•

Zmêczeni, ale szczêœliwi

Po zaciêtym boju do fina³u awansowa³y zespo³y So Fresh
(Piotr Karnia, Wojciech ¯ak, Gracjan Bia³oñ, Kamil Kuczmarz,
Micha³ Cichoñ) oraz zespó³ Fanatics (Pawe³ Garus, Krzysztof
Gardas, Pawe³ Olejnik, Piotr Konopka). Przed fina³em ciê¿ko
by³o wskazaæ faworyta, gdy¿ wczeœniej oba zespo³y prezentowa³y wysok¹ formê i z meczu na mecz siê rozkrêca³y. W emocjonuj¹cym finale zespó³ So Fresh pokona³ Fanatics 16:11 i
zdoby³ g³ówn¹ nagrodê - „Puchar Orlika”. Oczywiœcie nie tylko
same mecze by³y ozdob¹ tego dnia, w czasie turnieju odby³
siê konkurs rzutów za trzy punkty, w którym w finale Wojciech
¯ak pokona³ przedstawiciela naszej gminy Krzysztofa Œcibiorka. Najwiêksze emocje wzbudzi³ jednak konkurs wsadów, w
którym startowali najlepsi dunkerzy z Bielska oraz okolic. W
pasjonuj¹cym finale sêdziowie uznali zwyciêzc¹ Roberta Goryla, natomiast drugie miejsce zaj¹³ jego m³odszy brat Maciek.
Ca³y turniej nie odby³by siê bez pomocy sponsorów, dlatego
te¿ gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê firmie Decathlon oraz
kinu 5D w Bielsku-Bia³ej. Wszystkim uczestnikom pragnê podziêkowaæ za udzia³ w turnieju i ju¿ teraz zaprosiæ na nastêpn¹
edycjê.“
Tomasz Rezik
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I Turniej Firm na Orliku
W sobotê, 30 lipca, na obiekcie „Orlik 2012” w Bestwinie odby³ siê I Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Orlika dla firm i zak³adów pracy z terenu gminy Bestwina
i okolic. Wziê³o w nim udzia³ 7 dru¿yn.
W wyniku losowania utworzono dwie grupy, w których rozgrywano mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W grupie A gra³y:
Cyroñ, Trelleborg, Hewalex, w grupie B: Mega Sport, Urz¹d
Gminy Bestwina, FHPU Artex, Beskid – Bruk. W grupie A najlepsz¹ dru¿yn¹ byli zawodnicy z firmy Cyroñ, zdobyli komplet
punktów, drugie miejsce zaj¹³ Hewalex, trzecie Trelleborg. W
grupie B pierwsze miejsce zaj¹³ UG Bestwina, drugie FHPU
Artex, trzecie Mega Sport, czwarte Beskid – Bruk.
Mecz o trzecie miejsce pomiêdzy Hewalex a Cyroñ zakoñczy³ siê wygran¹ 0:1 po rzutach karnych zawodników z firmy
Cyroñ, w meczu pad³ remis. W finale Urz¹d Gminy Bestwina
spotka³ siê z Artex FHPU. Jeden raz, dziêki celnemu uderzeniu
Marka Farugi pi³ka wpad³a do bramki Artex FHPU i tym samym
zwyciêzc¹ I Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Orlika dla firm i
zak³adów pracy z terenu gminy Bestwina i okolic zosta³a dru¿yna z³o¿ona z pracowników Urzêdu Gminy Bestwina. Ostatecz-

Kup krzesełko!

W ostatnich latach, dziêki ofiarnoœci
sponsorów, pracy spo³ecznej mieszkañców i wsparciu finansowego Urzêdu
Gminy uda³o siê rozbudowaæ i zmodernizowaæ budynek Klubu Sportowego Bestwinka, a w tym roku zakoñczono
ustawianie ogrodzenia. Kolejnym zadaniem, jakie postawi³ przed sob¹ nowy zarz¹d jest wykonanie trybun sportowych z

na kolejnoœæ: 1. UG Bestwina, 2. FHPU Artex, 3. Cyroñ, 4. Hewalex, 5. Mega Sport, 6. Beskid – Bruk, 7. Trelleborg.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Marka Farugê, królem
strzelców zosta³ Piotr Garstka (Hewalex), najlepszym bramkarzem Piotr Morcinek (UG Bestwina). Konkurs rzutów karnych wygra³ Konrad Szwed. Wszyscy wymienieni otrzymali
nagrody rzeczowe, a zwyciêska dru¿yna okaza³y puchar, bêd¹cy replik¹ Pucharu Œwiata. Przez rok bêdzie on sta³ w Urzêdzie
Gminy Bestwina. Na w³asnoœæ przejdzie po trzykrotnym wygraniu Turnieju przez któr¹œ z dru¿yn.
Jerzy Zu¿a³ek

prawdziwego zdarzenia. Na pocz¹tku planuje ustawiæ je od strony ulicy Sportowej.
Wed³ug wstêpnego kosztorysu ich zakup wyniesie oko³o 20-25 tys. z³. Jest to koszt wykonania 84 krzese³ek wraz z robocizn¹. Do tego
dojdzie jeszcze po³o¿enie kostki brukowej
na terenie, gdzie trybuny powstan¹. W sumie szacuje siê, ¿e ca³oœæ zadania zamknie
siê w kwocie 30-35 tys. z³.
Klub sportowy postanowi³ przeznaczyæ
na ten cel wszystkie zarobione pieni¹dze,
czyli z herbatki sportowej, festynu sportowego oraz dary sponsorów. Liczy jednak
tak¿e na pomoc mieszkañców. Zakup i zamontowanie jednego krzese³ka wyniesie
300 z³otych, wiêc jeœli ktoœ mia³by ochotê
wesprzeæ to zadanie, kupuj¹c choæby jedno miejsce, zarz¹d bêdzie niezmiernie

wdziêczny. Nowe trybuny z pewnoœci¹
przyczyni¹ siê do wiêkszego komfortu
kibiców, ale te¿ przysporz¹ dumy zawodnikom i mieszkañcom.
Korzenie Klubu Sportowego Bestwinka siêgaj¹ ponad 60 lat wstecz. Przez
ca³y okres jego funkcjonowania uda³o siê
zaszczepiæ zami³owanie do sportu w naszej m³odzie¿y i sprawiæ, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania swoich sportowych pasji
i zainteresowañ. Inwestuj¹c w obiekt, inwestujemy w nas i w nasze dzieci.
Ka¿dy, kto zechce wesprzeæ KS
Bestwinka, mo¿e to zrobiæ wp³acaj¹c pieni¹dze na numer konta:
51845300020010308820000010
Bank Spó³dzielczy Bestwina
Zarz¹d KS Bestwinka

Wyniki naszych zawodników na MP w Choszcznie
W dniach 13 - 14 sierpnia br. w Choszcznie odby³y siê
mistrzostwa Polski seniorów w kajak polo. Nie zabrak³o na
nich dru¿yny mêskiej UKS Set Kaniów. Nasz klub reprezentowali: Pawe³ Michalec, Bart³omiej Dawidek, £ukasz i Arkadiusz Pilarz, Piotr Bajerski, Maciej Paszana, Adrian Sobecki.
Trener: Dariusz Pilarz.
W meczu o trzecie miejsce UKS Set Kaniów pokona³
LUKS Kwisa Leœna 5:3. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dru¿yna w
ca³ym turnieju dozna³a tylko jednej pora¿ki, przegra³a w pó³finale z póŸniejszymi zwyciêzcami mistrzostw MOSW
Choszczno, na dodatek tylko jedn¹ bramk¹, tak wiêc zawodnicy czuj¹ pewien niedosyt.

•
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Wizualizacja trybun

Odpoczynek w przerwie meczu
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Koñcowa rywalizacja seniorów przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. MOSW I Choszczno
2. MUKS Canoe Swarzêdz
3. UKS Set Kaniów
Wychowanka UKS Set Kaniów, Marzena Wala, ze wzglêdu na brak w Kaniowie zawodniczek, aby stworzyæ dru¿ynê
reprezentuje obecnie barwy Drukarza Warszawa. Wraz ze
swoimi kole¿ankami zdoby³a srebrny medal, ulegaj¹c w
finale zawodniczkom MOSW Choszczno. Po pasjonuj¹cym
pojedynku Choszczno pokona³o Warszawê 8:4.
Jerzy Zu¿a³ek

Socjologia

Stosunek do wybranych zachowań
Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina
przez Bestwińskie Koło Socjologów*

Ocena podejmowania pracy na czarno równie¿ doœæ znacz¹co podzieli³a ankietowanych. Niemal po³owa badanych
(49%) uwa¿a to zachowanie za niedopuszczalne, 33% dopuszcza tak¹ mo¿liwoœæ, a 18% nie wyrazi³o opinii na ten temat.
Kolejnym analizowanym zachowaniem by³o ca³owanie i przytulanie siê par w miejscach publicznych. Nieco ponad po³owa badanych (51%) akceptuje takie zachowanie, co trzeci ankietowany
(33%) uwa¿a to za niedopuszczalne b¹dŸ raczej niedopuszczalne,
a 16% ankietowanych nie potrafi wyraziæ opinii na ten temat.
Badanych zapytano tak¿e o dopuszczalnoœæ pobierania pirackich
kopii programów i filmów z Internetu. 60% ogó³u badanych uwa¿a to
za niedopuszczalne b¹dŸ raczej niedopuszczalne, 25 % dopuszcza takie
dzia³ania, a 15% ankietowanych nie
potrafi³o oceniæ tej sytuacji.
Respondentów zapytano tak¿e o
stosunek do zachowañ, które coraz
czêœciej mo¿emy obserwowaæ w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Eutanazjê
dopuszcza
21%,
za
niedopuszczaln¹ uwa¿a 57%, nie ma
zdania w tej kwestii 22%. Aborcjê dopuszcza 10%, za niedopuszczaln¹
uwa¿a 76%, nie ma zdania w tej kwestii 14%. Homoseksualizm dopuszcza 20%, za niedopuszczalny
uwa¿a 62%, 18% nie ma zdania w tej kwestii. Zap³odnienie in vitro
dopuszcza 52%, za niedopuszczalne uwa¿a 29%, nie ma zdania
w tej kwestii 19%. Rozwijaj¹c ten temat poproszono ankietowanych o odpowiedŸ na pytanie: „Jeœli ma³¿eñstwo pragn¹ce potomstwa nie mo¿e mieæ dzieci w naturalny sposób to lepszym wyjœciem
z tej sytuacji jest: zap³odnienie in vitro czy adopcja?” Niemal po³owa badanych (48%) stwierdzi³a, i¿ lepszym rozwi¹zaniem jest adopcja. Za In vitro opowiedzia³o siê 26% ankietowanych. Na uwagê
zas³uguje tak¿e fakt, i¿ a¿ co czwarty ankietowany (26%) nie potrafi³
rozstrzygn¹æ tej kwestii. Wspó³¿ycie przed œlubem dopuszcza 60%,
za niedopuszczalne uwa¿a 22%, nie ma zdania 18%. Stosowanie
antykoncepcji dopuszcza 71%, za niedopuszczalne uwa¿a 14%, a
nie ma zdania w tej kwestii 15%. Zdradê ma³¿eñsk¹ dopuszcza
jedynie 3%, za niedopuszczaln¹ uwa¿a 90%, nie ma zdania w tej
kwestii 7%. Rozwód za dopuszczalny uwa¿a 33%, niedopuszczalny 50%, 17% nie ma zdania w tej kwestii.
* Badania przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie 338 mieszkañców gminy Bestwina. W zagadnieniach w
których procenty nie sumuj¹ siê do stu – brakuj¹ca wartoœæ to odpowiedŸ: „brak zdania”. Szczegó³owy raport znajduje siê na stronach:
www.socjologia.bestwina.org ; www.gminabestwina.info oraz w
zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Wykorzystanie
danych empirycznych jest dozwolone wy³¹cznie z podaniem Ÿród³a.

•

Pierwszym poddanym ocenie zachowaniem by³o podrzucanie
œmieci z gospodarstw domowych do lasów czy ulicznych koszy.
OdpowiedŸ na to pytanie jest bardzo interesuj¹ca, g³ównie ze wzglêdu na fakt, i¿ coraz czêœciej mo¿emy zaobserwowaæ dzikie wysypiska œmieci czy worki ze œmieciami w przydro¿nych koszach.
Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (94%) uwa¿a zachowanie takie za niedopuszczalne lub raczej niedopuszczalne, a tylko 5%
jako dopuszczalne b¹dŸ raczej dopuszczalne.Wiêkszoœæ badanych mieszkañców jest równie¿ zdania, i¿ prowadzenie samochodu na lekkim rauszu jest zdecydowanie b¹dŸ raczej niedopuszczalne
(96%), a tylko 3% takie zachowanie uwa¿a za dopuszczalne b¹dŸ
raczej dopuszczalne. Negatywnie
oceniane jest tak¿e ha³asowanie podczas ciszy nocnej (88%). 9% respondentów jest w stanie zaakceptowaæ
takie zachowanie.
A¿ 89% mieszkañców gminy za
niedopuszczalne uwa¿a malowanie na œcianach tzw. graffiti. Tylko
nieco ponad 6% respondentów
by³oby sk³onnych zaakceptowaæ
takie zachowanie.
Badanych zapytano tak¿e o dopuszczalnoœæ spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych. 81 % badanych uwa¿a to za
niedopuszczalne b¹dŸ raczej niedopuszczalne. 15% respondentów nie widzi w tym niczego z³ego.
Kolejnym poddanym ocenie zachowaniem by³o przemieszczanie siê „na gapê” bez wa¿nego biletu autobusem b¹dŸ
poci¹giem. Takiemu postêpowaniu sprzeciwia siê 87% ankietowanych. Co dziesi¹ty mieszkaniec gminy Bestwina (11%)
akceptuje jednak takie zachowanie.
Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (94%) wyrazi³a tak¿e swój sprzeciw wobec zachowania ludzi, którzy nie p³ac¹
swoich zobowi¹zañ finansowych. Tylko co dwudziesty mieszkaniec gminy (5%) akceptuje takie postêpowanie.
Co drugi ankietowany mieszkaniec naszej gminy (49%)
nie akceptuje niechodzenia na wybory. 34% badanych akceptuje takie zachowanie. Spor¹ czeœæ badanych (17%) stanowi¹
osoby, które nie wyrazi³y opinii na ten temat. Szczegó³owe wyniki prezentuje za³¹czony wykres. Otrzymane wyniki badañ
warto skonfrontowaæ z frekwencj¹ wyborcz¹ w naszej gminie
w ostatnich wyborach, wynios³a ona odpowiednio: do sejmu i
senatu 62.36%, w wyborach prezydenckich (II tura) 61.88%,
samorz¹dowych 47.08%, a do Parlamentu Europejskiego
27.19%. Reasumuj¹c frekwencja wyborcza w naszej gminie
kszta³tuje siê na poziomie 49,6% i pokrywa siê z otrzymanymi
wynikami badañ.
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Cz³owiek, ¿yj¹c w spo³eczeñstwie, przestrzega pewnych norm spo³ecznych, czyli ogólnych zasad okreœlaj¹cych funkcjonowanie jednostki w obrêbie grupy spo³ecznej, do której nale¿y. S¹ jednak pewne zachowania,
które nie maj¹ jednoznacznej oceny i przez jednych uwa¿ane s¹ za naganne, z kolei w opinii innych s¹ jak
najbardziej dopuszczalne. Podczas przeprowadzonych badañ, zapytano mieszkañców gminy Bestwina o stosunek do przedstawionych zachowañ.
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Ogłoszenia

Kronika policyjna
2 lipca o godz. 22.00 w Kaniowie, przy ul. Witosa, trzech
sprawców zniszczy³o wiatê przystanku autobusowego. Policja zatrzyma³a Daniela P., który dokona³ zniszczeñ na szkodê Urzêdu Gminy.
6 lipca o godz. 15.40 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieruj¹cy samochodem Renault Clio najecha³ na nieoznakowan¹
wyrwê, uszkadzaj¹c samochód.
Równie¿ w tym samym dniu o godz. 17.00 na ul. Krakowskiej kieruj¹cy samochodem Opel Corsa najecha³ na wyrwê, uszkadzaj¹c pojazd.
9 lipca o godz.22.00 w Kaniowie, na ul. Krzywolaków kieruj¹cy samochodem Seat Leon uderzy³ w przebiegaj¹c¹ sarnê, uszkadzaj¹c pojazd.
14 lipca o godz. 17.10 w Janowicach na ul. Janowickiej
dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹ca samochodem
Fiat Seicento utraci³a panowanie nad pojazdem i zderzy³a
siê z motorowerem. Kieruj¹cego motorowerem z obra¿eniami odwieziono do szpitala.
17 lipca w Kaniowie na ul. œw. Floriana nieznany sprawca
poprzez uderzenie rêk¹ zaciœniêt¹ w piêœæ dokona³ obra¿ania cia³a Witolda £., postêpowanie prowadzi komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach.
20 lipca w Janowicach na ul. Górskiej nieznany sprawca
porysowa³ ostrym narzêdziem samochód Skoda Octavia –
straty 7200 z³., na szkodê Marcina O.
20 lipca w Bestwinie na ul. Witosa o godz. 23.30 na parkingu przed Bankiem Spó³dzielczym dosz³o do kolizji drogowej samochodu Opel Vectra z VW Passat.
23 lipca w Kaniowie na ul. Dankowickiej oko³o godz. 23.40
kieruj¹cy samochodem Fiat Cinquecento straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w drzewo.
W nocy z 22 na 23 lipca w Janowicach na u. £¹kowej z
bêd¹cego w budowie budynku skradziono przewody elektryczne oraz kosê spalinow¹ na szkodê Daniela S – straty
na kwotê ok. 4 tys. z³.
26 lipca w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieruj¹cy samochodem Opel Corsa wjecha³ na nieoznakowan¹ wyrwê w
jezdni, uszkadzaj¹c ko³a.

W nocy z 26 na 27 lipca w Janowicach na ul. Korczaka z
budynku bêd¹cego w budowie poprzez wywa¿enie drzwi
balkonowych i wejœciowych na parterze dokonano kradzie¿y elektronarzêdzi wartoœci 1 tys. z³.
28 lipca w Kaniowie na ul. Malinowej po uprzednim wykrêceniu zaworu skradziono 200 kg oleju transformatorowego
na kwotê 860 z³.
28 lipca w Kaniowie na ul. Batalionów Ch³opskich Miko³aj
S. dokona³ uszkodzenia karoserii samochodu Fiat Punto –
straty oko³o 550 z³. na szkodê Roberta T.
29 lipca o godz. 8.00 w Janowicach na ul. Janowickiej dosz³o do potr¹cenia rowerzysty przez autobus.
29 lipca o godz. 8.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieruj¹cy samochodem Opel Astra wjecha³ na nieoznakowan¹
wyrwê w jezdni, uszkadzaj¹c ko³o.
30 lipca w Bestwinie na ul. Bialskiej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y kabla telefonicznego o d³ugoœci 120 metrów na szkodê TP SA.
30 lipca w Bestwinie na ul. Zielonej nieznany sprawca po
uprzednim wywa¿eniu okienka w pomieszczeniu piwnicznym dokona³ w³amania do budynku w budowie, sk¹d skrad³
kable elektryczne na szkodê Paw³a B.

Sierpień 2011
6 sierpnia w Bestwinie na ul. Bialskiej nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y kabla telefonicznego o d³ugoœci 50 metrów na szkodê TP SA.
11 sierpnia w Kaniowie na ul. Batalionów Ch³opskich
nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia dwóch drzwi
wejœciowych i balkonowych do mieszkania na szkodê
Magdaleny W.
15 sierpnia w Kaniowie na ul. Krzywolaków kieruj¹cy samochodem marki Mercedes wjecha³ na nieuszkodzona
wyrwê uszkadzaj¹c ko³o.
W nocy z 16 na 17 sierpnia w Kaniowie na ul. Rybackiej z
terenu firmy, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pieca centralnego ogrzewania, wagi przemys³owej, oraz dwóch najazdów na rampê samochodow¹ o wartoœci 1800 z³., na
szkodê Jerzego K.
Franciszek Owczarz

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
ogłasza nabór na:
• Naukê gry na instrumentach klawiszowych - zapisy od 1 wrzeœnia w budynku CKSiR lub telefonicznie pod nr 032 215 75 89,
032 214 13 65. Spotkanie organizacyjne - poniedzia³ek 26 wrzeœnia, godz. 17.00
• Kó³ko Plastyczne - zajêcia dla uczniów szkó³ podstawowych w ka¿d¹ œrodê o godz. 14.30. Zapisy od 1 wrzeœnia w budynku CKSiR
lub telefonicznie pod nr 032 215 75 89, 032 214 13 65. Pierwsze spotkanie 14 wrzeœnia 2011 r.
• Aerobik – pierwsze spotkanie w poniedzia³ek, 5 wrzeœnia o godz. 17.40. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki i œrody o godz.17.40,
koszt 40 z³ na miesi¹c.

•
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SPRZEDAM

Skład budowlano-opałowy
"Przy Białce"
oferuje

ZIEMNIAKI SADZENIAKI

• BELLAROSA CA • OWACJA CA • JELLY CA
ZIEMNIAK PRZEBADANY I ATESTOWANY
PRZEZ INSPEKTORAT ROŒLIN I NASIENNICTWA W PU£AWACH

SPRZEDA¯ W OKRESIE JESIENNO-WIOSENNYM
DOWÓZ POWY¯EJ 300KG

Dowóz towaru do klienta, mo¿liwoœæ negocjacji cen
Zapraszamy pn - pt 7.00-17.00, sobota 7.00-13.00
tel. 32 215-71 01
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•

KWALIFIKOWANE W KATEGORIACH:
• VINETA CA i CB • DENAR CB • LORD CA • JUTRZENKA CA
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POCHODZENIA Z WOJ.KUJAWSKO - POMORSKIEGO,

1. Œruby, wkrêty, podk³adki, nakrêtki, gwoŸdzie ko³ki
rozporowe, kotwy, liny, ³añcuchy
2. Rury pcv, pp, peszle, wipro
3. P³yty kartonowo gipsowe, profile, styropian
4. Farby lakiery, pêdzle, tapety p³ynne
5. Opa³ (retopal, flot, mu³)
6. Kostka brukowa, granitowa, kamienie ozdobne,
7. Kruszywa (kliniec, t³uczeñ, ¿wir, piasek)
8. Cement, wapno, kleje, zaprawy, folie,

Wakacje w gminie
– podsumowanie

Trudno jest zliczyæ wszystkie ciekawe wydarzenia,
turnieje i imprezy, które odbywa³y siê w naszej gminie
w okresie letnich wakacji. Nawet nie wyje¿d¿aj¹c nigdzie i pozostaj¹c na
miejscu mo¿na by³o mi³o i przyjemnie spêdziæ swój wolny czas.
Fot. S. Lewczak, J. Zu¿a³ek, D. Beniowska

''Piknik pod chmurk¹'' w Kaniowie

Turniej OSP w pi³kê no¿n¹

Miêdzynarodowy Rajd Pojazdów
Zabytkowych

''Babskie Granie''
- Turniej na Orliku

XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Mistrzostwa Polski
Juniorów M³odszych w Kajak Polo
Zawodnicy z Kaniowa
na trzecim stopniu
podium

Rewia Orkiestr Dêtych wystêp ma¿oretek

Turniej Firm w Bestwinie

Miêdzygminna
Rewia
Orkiestr
Dêtych

reklama

