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 W dniach 13 – 15 lipca w miejscowości Berango w Kraju Basków (Hiszpania) odbywał 
się IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Gościł na nim również zaprzyjaźniony 
ze  swoim  baskijskim  odpowiednikiem  Regionalny  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Bestwina”. 
Członkowie naszej delegacji przebywali z wizytą przez cały tydzień, spotykając się zarów-
no z lokalnymi władzami, jak i miłośnikami folkloru. Była to doskonała promocja gminy 

Bestwina. Więcej można przeczytać w specjalnej relacji wewnątrz numeru.

/fot. P. Herok/

Zespół Regionalny „Bestwina” w BeRango
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Aktualności

XXI sesja Rady Gminy
Okres wakacji to czas pracy także dla radnych naszej gminy, 

którzy 19 lipca spotkali się na sesji w Sali Posiedzeń Urzędu 
Gminy. Była to sesja dość ważna, ze względu na kilka uchwał, 
zwłaszcza związanych z budżetem i z nadaniem statutu SP ZOZ. 
Wójt Artur Beniowski wnioskował także o dodanie projektu 
uchwały mającej na celu dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
Tym samym głosowano nad podjęciem uchwał w sprawie:
1. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 

dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej.

2. Zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina  
z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie  Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021,

3. Zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 
01 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.,

4. Nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,

5. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ  
w Bestwinie,

6. Nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów.
7. Odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa 

pierwokupu nieruchomości.
Uchwały te wymagały pewnych wyjaśnień. Szczególnie jeśli 

chodzi o punkt pierwszy, Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
poinformował, że wzrosła potrzeba dofinansowania Miasta Biel-
ska-Białej na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym tzw. Izby Wytrzeźwień. W budżecie gminy na 
to zadanie była zapisana kwota 5 tys. zł., pojawiła się jednak 
prośba Miasta, aby ta kwota wynosiła 6 860, 00 zł. Wynika to  
z wyliczeń tejże jednostki.

Wyjaśnień do projektu uchwały nr 4 udzielił zastępca Wójta 
Stanisław Wojtczak informując, że projekt tego statutu był już 
szczegółowo omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radni otrzymali pierwotny projekt statutu oraz drugi projekt 
doprecyzowany po dokonanych uzgodnieniach z Nadzorem 
Prawnym Wojewody Śląskiego oraz Dyrektorem Wydziału 
Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odczytał, w których 
miejscach statut został doprecyzowany.

W punkcie 6 wójt Artur Beniowski poinformował, że nadanie 
nazwy dotyczy drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Grobel 
Borowa. Szczegóły doprecyzowała kierownik referatu Gospo-
darki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicja Grygierzec.

Najważniejsze informacje bieżące:
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo „Aquy S.A.” 

w Bielsku-Białej, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie 
uchwały zatwierdzającej „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013 – 2015”, który 
został dołączony do pisma.

Wójt Artur Beniowski poinformował, że realizacja inwestycji - 
rozbudowa stacji uzdatniania wody o budowę nowego zbiornika 
i wymiana  infrastruktury do tego potrzebnej  przebiega zgod-
nie z planem. Obecnie jest już wylane dno zbiornika pierwszą 
warstwą betonu, przygotowywane jest zbrojenie do wylewki 
właściwej, są konstrukcje pod budowę ścian tego zbiornika, 
które będą budowane z elementów żelbetowych. Są też zamó-
wione pompy (infrastruktura działalności na tym obiekcie), zaś 
sprowadzone one będą w okolicy przyszłego miesiąca. Zaprosił 
Komisję Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
do zwizytowania tej inwestycji. Zaznaczył, że jest to kluczowa 
inwestycja na ten rok dla gminy Bestwina.

Wójt przedstawił także informację dotyczącą stanu ludności 
na dzień 30 czerwca 2012 r. Stan ludności wyniósł 11001 osób, 
w tym: Bestwina – 4570 osób, Bestwina – 1599 osób, Janowice 
– 1661 osób, Kaniów 3171 osób.

Z okazji Święta Policji, na uroczystości odbywającej się w Ka-
towicach śp. Wójt Stefan Wodniak został odznaczony orderem 
Za Zasługi dla Policji. Order miał być wręczony w ubiegłym roku, 
jednak nie dotarł z Warszawy. Odznaczenie to odebrały dzieci 
śp. Stefana Wodniaka.

We wnioskach i zapytaniach głos zabierali poszczególni Rad-
ni, prosząc zwłaszcza o dokonywanie remontów dróg gminnych 
i powiatowych, montowanie znaków i luster, przeprowadzanie 
odwodnień, przeglądy rowów, przepustów i wycinkę zbędnej 
roślinności. Wnioski te dostępne są do wglądu w protokole.

Opracowanie protokołu: insp. Irena Glądys
Redakcja i skróty: Sławomir Lewczak

Z prac Urzędu Gminy
▪ Trwają prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody 

w Kaniowie, kontynuuje się  również budowę na sali spor-
towej w Kaniowie – obie inwestycje realizowane są zgodnie 
z harmonogramem

▪ Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Bestwinie zostaną - na 
zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych – rozpoczęte roboty 
związane z remontem ul. Św. Floriana w Bestwince

▪ Zostały wykonane prace melioracyjne związane z odbudową 
rowu odwadniającego  przy ul. Pszczelarskiej w sołectwie 
Janowice, wykonano również odwodnienie parkingu przy 
cmentarzu w sołectwie Kaniów

▪ Zostały wyremontowane przepusty pod drogami gminnymi 
▪ Trwają prace związane z wymianą instalacji centralnego 

ogrzewania w przedszkolu „Tęczowy Zakątek” w Janowicach  
▪ Ponadto realizowane są bieżące remonty i naprawy związane 

z utrzymaniem mienia gminnego.

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim organizacjom i 
stowarzyszeniom za pomoc w  przygotowaniu letnich festynów, 
które odbywały się w okresie wakacyjnym na terenie naszej 
gminy.
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Aktualności

Zespół „Bestwina” w Kraju Basków
Kultura oraz zwyczaje tego małego kraju (wspólnoty auto-

nomicznej w Hiszpanii) leżącego w północnej części półwyspu 
Iberyjskiego są bardzo dobrze znane członkom zespołu regio-
nalnego „Bestwina”. Wieloletnia przyjaźń łącząca nas z grupą 
Simón Otxandategi Dantza Taldea już po raz trzeci zaowocowała 
zaproszeniem lachów z małej podgórskiej wioski na IV Między-
narodowy Festiwal Folklorystyczny w Berango, organizowany 
cyklicznie co trzy lata.

Ranga oraz rozmach festiwalu rośnie z każdą jego kolejną 
odsłoną. W tegorocznym festiwalu trwającym od 13 do 15 lipca 
zaprezentowały się zespoły 
z Niemiec, Meksyku, Polski 
(RZPiT „Bestwina”), Poline-
zji, dwa z Rosji oraz organi-
zatorzy grupa „Otxandategi”  
z Berango.

Gospodarze całą swą ener-
gię skoncentrowali na zapew-
nieniu gościom jak największej 
ilości atrakcji, zwiedzanie oko-
licznych zabytków, plaża, de-
gustacja smacznych, bardzo 
egzotycznych potraw to tylko 
niektóre z nich. Rodzinna at-
mosfera, ludzie kochający  
i szanujący tradycję, wielokul-
turowość wspólnych spotkań  
i zabaw zaaranżowanych przez 
gospodarzy sprawiły, że tygodniowy pobyt w krainie wieloryb-
ników minął niczym jeden dzień. Warto wspomnieć o między-
narodowym meczu piłki nożnej, w którym nasza „bestwińska” 
drużyna przy wsparciu Migela z Meksyku i Jagoby, Baska z krwi 
i kości dotarła do finału, gdzie niestety musiała ustąpić niezwy-
kle sprawnej drużynie z Berango. Bardzo miłą niespodzianką 
było zaproszenie przez Inakiego Gonzalez Bilbao szefa całego 
przedsięwzięcia dwóch panów z naszego zespołu, jako jedynych 
obcokrajowców do wzięcia udziału w tradycyjnym baskijskim 
tańcu z arką, inaugurującym festiwal.

Znaczna odległość, którą musieliśmy pokonać, dzieląca Ba-
sków od lachów z Bestwiny pozwala na poznanie ciekawych 

zakątków europy zachodniej. Tym razem mieliśmy niezwykłą 
okazję plażować w Monte Carlo w Księstwie Monako oraz  
w drodze powrotnej podziwialiśmy przepiękną panoramę Alp 
nad Jeziorem Bodeńskim w niemieckim Lindau.

Głównym celem wyjazdu do Kraju Basków był oczywiście udział w 
dużej międzynarodowej imprezie, gdzie Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca „Bestwina” czynnie promował naszą gminę, Podbeskidzie 
oraz całą Polskę. Liczne spotkania z innymi grupami regionalny-
mi czy folklorystycznymi z różnych zakątków świata, pojmowanie 
wartości regionalnych przez innych, sposób prezentowania 

folkloru na scenie, dały nam 
wyobrażenie oraz utrwaliły  
w przekonaniu o ogromnej 
wartości naszego, polskiego 
podejścia do spraw tradycji. 
Profesjonalne i przemyślane 
podejście do folkloru, tuż 
obok autentyczności i otwar-
tości na drugiego człowieka 
to główne elementy łączące 
oba zaprzyjaźnione zespoły. 

Sześcioletnia znajomość 
i udana współpraca między 
naszymi grupami polega 
między innymi na wzajem-
nych rewizytach. Zgodnie z 
tradycją koordynator wyjaz-
du, dyrektor Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Bestwinie, radny powiatowy dr Grzegorz 
Boboń w towarzystwie prezesa RZPiT „Bestwina” Ireneusza 
Stanclika złożyli oficjalne zaproszenie na przyjazd do naszego 
kraju, zarówno zespołowi Simón Otxandategi Dantza Taldea, jak 
również burmistrz Berango pani Marii Isabel Landa Gaubeka.

Pełni wrażeń z sercami do granic rozgrzanymi pozytywnymi 
emocjami wróciliśmy do kraju i już odliczamy dni do kolejnego 
spotkania, tym razem w Bestwinie. 

Tekst: Sławomir Ślósarczyk
Fot: Paweł Herok

Radny powiatowy Grzegorz Boboń wraz z prezesem Zespołu 
Regionalnego Ireneuszem Stanclikiem i panią burmistrz Berango

W niedzielnej akcji krwiodawstwa, która miała miejsce 5 sierpnia w Bestwince 
zarejestrowało się 25 dawców, jednakże ostatecznie krew oddało 20, dzięki 
czemu uzyskano jej 9000 ml.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina składa 
gorące podziękowania wszystkim krwiodawcom za ich dar życia, firmom Da-
none i Maspex za przekazane produkty, a OSP Bestwina za zabezpieczenie 
miejsca dla ambulansu na parkingu przy kościele.

Jerzy Zużałek

Akcja krwiodawstwa w Bestwince

Autobus do pobierania krwi
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Dokonywanie wszelakich podsumowań jest zadaniem skom-
plikowanym. Chciałoby się uchwycić wszystkie przeżyte chwile, 
wymienić osoby i podziękować za zasługi każdemu z osobna.  
A jubileusz 20 lat istnienia Towarzystwa pielęgnującego naszą 
wspólną historię to wyjątkowy moment, w którym przeszłość 
zbiega się z przyszłością i nowymi zamierzeniami.

Założone przed dwoma dekadami Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej uzupełnia swoją działalnością rolę gminy. 
Władze samorządowe troszczą się 
o bieżące potrzeby mieszkańców  
i realizują nowe inwestycje, ale to 
właśnie TMZB i Muzeum Regionalne 
skrzętnie zachowują pamiątki z mi-
nionych wieków. Historia jest przecież 
nauczycielką życia i ucząc się jej, 
czerpiemy najlepsze wzorce, zarazem 
unikając popełnionych niegdyś błę-
dów. Prawda ta przyświecała w 1992 
roku założycielom Towarzystwa i jej 
pierwszej przewodniczącej, Walerii 
Owczarz.

25 sierpnia członkowie TMZB oraz 
zaproszeni goście spotkali się o godzi-
nie 10.00 w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Tam 
została odprawiona Msza św., którą 
koncelebrowali ks. proboszcz Cezary 
Dulka oraz ks. prof. dr hab. Stanisław 
Hałas, rodak z Bestwiny. Ks. Hałas w 
homilii przedstawił krótki zarys dziejów 
Towarzystwa, zwracając uwagę na 
nowe formy kontaktu z mieszkańcami, 
m.in. stronę internetową.

Po liturgii grupa przeszła do salek 
parafialnych obok kościoła. Chór „Ave 
Maria” pod batutą Mariana Lubickiego 
(występujący również podczas mszy), 
wykonał pieśń „Ojcowski dom”. Tak rozpoczęła się cześć 
oficjalna obchodów, poprowadzona przez przewodniczącą 
Teresę Lewczak. Przywitani zostali goście: Księża, wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Józef Maziarz  
i Grzegorz Boboń, skarbnik gminy Stanisława Grzywa, radni gminy 
Bestwina z przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Benedyktem Kohutem, honorowy 
obywatel gminy Bestwina dr Franciszek Maga, dyrektorzy zespo-
łów szkolno – przedszkolnych, przedstawicielki KGW oraz goście  
z ościennych miejscowości – reprezentanci towarzystw regio-
nalnych.

Aktualności

Dwadzieścia wspaniałych lat – Jubileusz  
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Towarzystwo otrzymało listy gratulacyjne, kwiaty, książki  
i upominki. Wójt Artur Beniowski wręczył okolicznościową 
tablicę z dedykacją. Wszyscy obecni wysłuchali przemówienia 
przewodniczącej i obejrzeli film złożony ze zdjęć wykonanych 
w ciągu 20 lat. Wspominali zasłużone osoby, które odeszły już 
do wieczności, m.in. braci Józefa i Zygmunta Bubaków oraz 
wójta Stefana Wodniaka – wielkiego przyjaciela Towarzystwa.

Specjalne podziękowania za szczególne zasługi dla Towarzy-
stwa otrzymali: Pani Waleria Owczarz, 
ks. Cezary Dulka, pan Leon Foksiński, 
pan dr Franciszek Maga, pani   Anna 
Puczka, pan Adam Krywult, pani Ewa 
Sierant, pan Stanisław Zieleźnik, pan 
Andrzej Wojtyła, pan Andrzej Żaczek  
i ks. prof. Stanisław Hałas.

W dalszej części spotkania wystąpili 
goście specjalni – znani z pogadanek 
o Krakowie, Galicji i monarchii austro 
– węgierskiej redaktorzy Leszek Ma-
zan i Mieczysław Czuma. Panowie są 
autorami licznych książek i artykułów 
prasowych, występowali także w radiu i 
telewizji. Fascynuje ich zwłaszcza wiek 
XIX – temu okresowi poświęcili swoje 
wywody. Znalazło się w nich miejsce 
także na Bestwinę jako gminę szcze-
gólną, leżącą na pograniczu Śląska  
i Małopolski. Zainteresowali się historią 
dzwonu z 1504 r., pokornie przyjmując 
do wiadomości fakt, że jest on starszy 
od słynnego Dzwonu Zygmunta. Re-
daktorzy przeprowadzili ponadto kon-
kurs wiedzy o historii Bestwiny, gdzie 
nagrodami były oczywiście książki.

Z okazji jubileuszu został wydany 
biuletyn – jednodniówka pod tytułem 
„Ilustrowany Raptularzyk Bestwiński”. 

W nim zebrano najważniejsze dla Towarzystwa dokumen-
ty: Protokół z zebrania założycielskiego w dniu 26 X 1992 
wraz z listą obecności; postanowienie Sądu Wojewódzkiego  
w Katowicach o wpisie do rejestru stowarzyszeń; pierwszy ar-
tykuł w „Naszym Głosie” na temat Towarzystwa napisany przez 
Walerię Owczarz; archiwalne fotografie i okładki niektórych 
książek wydanych przez TMZB na przestrzeni lat.

Na koniec goście przeszli do Muzeum Regionalnego im. 
Ks. Zygmunta Bubaka na okolicznościowy posiłek, w którym 
dominowały potrawy regionalne. Chętni mogli również zwiedzić 
muzealną ekspozycję.  

Sławomir Lewczak

Wręczenie pamiątkowej tablicy

Mamy wiceprezesa LGD
Na walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” w dniu 25 VII 2012 r.  

wybrano wiceprezesa tego stowarzyszenia. Został nim wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Członkowie i przyjaciele Towarzystwa
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Aktualności

Niecodzienna impreza trwała 12 sierpnia w Parku Miejskim  
w Czechowicach-Dziedzicach. Był to I Polsko – Czeski Jarmark 
Rybny, który zorganizowała Lokalna Grupa Rybacka „Bielska 
Kraina” przy współpracy z Urzędem Miasta oraz MDK Czecho-
wice-Dziedzice.

Celem „Jarmarku” było zaprezentowanie różnorakich działań 
związanych z rybactwem – począwszy od prezentacji gospo-
darstw, poprzez poznawanie rozwiązań technologicznych, aż 
po degustację produktów. Odwiedzający mogli zaznajomić się 
z ludźmi, którzy trudnią się hodowlą, przetwórstwem, promocją 

Gmina Bestwina na Jarmarku Rybnym  
w Czechowicach-Dziedzicach

i handlem. Być może dzięki temu ryby zagoszczą na naszych 
stołach nieco częściej?

Nie zabrakło rzecz jasna akcentów bestwińskich. Na jednym 
ze stoisk można było spotkać państwa Izabelę i Łukasza Maro-
szek reprezentujących swoje gospodarstwo rolno – hodowlane. 
Ciekawą ofertę pokazała piekarnia i cukiernia „Tysia”, zaś 
należąca do tych samych właścicieli restauracja „Tysiomania” 
z Wilamowic wzięła udział w konkursie kulinarnym „Wielkie Go-
towanie” i zajęła II miejsce. Naszych przedstawicieli osobiście 
odwiedził wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, skarbnik LGR.

Oprócz strawy dla ciała, wszystkich gości Jarmarku czekała 
prawdziwa uczta kulturalna. Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Czechowic-Dziedzic, Teatr Muzyczny „Movimento”, 
„Country Kapela Drops” z Czech, zespół szantowy „EKT Gdy-
nia”,  uczestnik programu „Must be the music – tylko muzyka” 
– Tomek Madzia z Jasienicy, finalista 3 edycji programu „Must 
be the music – tylko muzyka” Biały & Sadam. W godzinach 
wieczornych bawiono sie przy muzyce zespołu „Negatyw”.

Obok sceny dzieciaki mogły spróbować swoich sił w kon-
kursie „łowienia rybek”, unikalne potrawy przyrządzał mistrz 
kuchni Remigiusz Rączka, z kolei restauracje rywalizowały we 
wspomnianym konkursie „Wielkie Gotowanie”.

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.

Sławomir LewczakIzabela i Łukasz Maroszek oraz wójt Artur Beniowski

Czy dobrze jest żyć w zaśmieconym środowisku? Czy dobrze jest położyć 
się na plaży, gdzie w piasku pełno jest niedopałków papierosów? Czy do-
brze czujemy się nad wodą, gdzie w trawie walają się pety, opakowania po 
słodyczach, butelki po piwie, foliowe woreczki i wiele, wiele innych różności?

Na każde z tych pytań każdy z nas odpowie NIE! Ale przecież to nie 
ufoludki zostawiają tony śmieci nad naszymi akwenami, w lasach, wzdłuż 
każdej z dróg, tylko my sami. Ale narzekać potrafimy i wskazywać winnych, 
tyle, że winnymi są zawsze ONI.

Nie każdemu, na szczęście, taki stan rzeczy odpowiada. Członkowie 
Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha działającej przy LKS Przełom Kaniów 21 
lipca, wraz z grupą dzieci sprzątali akweny w Kaniowie. Zdjęcia zamieszczo-
ne na stronie internetowej Sekcji pokazują ilość śmieci zebranych w czasie 
akcji. Czy to jednak tak powinno być? Każdy z nas powinien zostawić po 
sobie miejsce w takim stanie, w jakim sam chciałby je zastać. Dlaczego 
więc tak nie jest?                        

 Jerzy Zużałek

Sprzątali po innych

Ekipa sprzątająca

O G Ł O S Z E N I E ! ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON !
W dniach 25 i 26 września br. na terenie gminy 

organizowana jest zbiórka odpadów- zużytych opon 
wszystkich rodzajów pojazdów oprócz opon typu 
fadroma. 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o dostarcze-
nie odpadów do wyznaczonego na terenie sołectwa 
punktu wg. załączonego harmonogramu.

Odpady innych rodzajów nie będą przyjmowane.

25 wrzesień 2012 roku – w godz. od 9:00 do 17:00
Sołectwo  Bestwina - parking centrum (skrzyżowanie ulic: W.Witosa i Krakowskiej)
Sołectwo Janowice – parking przy OSP (Janowice - ul. Janowicka)

26 wrzesień 2012 roku - w godz. od 9:00 17:00
Sołectwo Bestwinka – teren gminy przy remizie OSP
(skrzyżowanie ulic Św. Floriana, Dworkowej i Św. Sebastiana)
Sołectwo  Kaniów - plac przy domu gromadzkim przy ul. Bat. Chłopskich
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Aktualności

Temat śmieci wielokrotnie był już podejmowany na łamach 
magazynu.

W sposób mało popularny, bo przez 
▪ podanie informacji o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która  w znacznym zakresie zaczęła 
obowiązywać od 1 stycznia br, 

▪ wskazanie środowiskowych skutków niepoprawnego postę-
powania z odpadami w tym komunalnymi czyli potocznie ze 
śmieciami.
Czas na podejście ekonomiczne, sposób najbardziej prze-

mawiający, ponieważ wpływa na podstawowe finanse – budżet 
domowy. Najpierw jednak podstawowa kwestia:

OPŁATA TO NIE JEST NOWY PODATEK 

Oczywiście łączone są wspólnym mianownikiem, bo opłata 
ma być również wnoszona do gminy i podlegać egzekucji  
z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Jednak podstawa prawna i faktyczna podatku i opłaty są 
zgoła inne.

Poważnie traktujący swoje obowiązki właściciele nierucho-
mości od lat podpisują umowy na odbiór odpadów. Ponoszą 
więc koszty bo powiązani umową, muszą zapłacić wybranemu 
przedsiębiorcy aby ten, w terminie oznaczonym harmonogra-
mem, przyjechał i odebrał z nieruchomości  zebrane odpady. 
Dotychczas nikt nie wpadł na pomysł nazywania tych kosztów 
podatkiem. 

Właściciela nieruchomości (wytwórcę odpadów) i przedsię-
biorcę (odbierającego odpady) łączy cywilna umowa, skutkiem 
której właściciel płaci – przedsiębiorca wykonuje usługę.

W świecie społeczeństwa konsumpcyjnego zwykłe zdarzenie. 
Za usługę należy się zapłata.

Zmieniona Ustawa wywołała gminy jako odpowiedzialne za 
całość gospodarowania odpadami komunalnymi. A więc pomię-
dzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą  pojawia się 
gmina i do kasy gminy muszą wpłynąć pieniądze w przepisach 
nazwane opłatą. 

Dlaczego ustawowo wydłużono łańcuch?
Uszczelnienie systemu – takie uzasadnienie zapewne wielu 

słyszało w mass mediach. 

Opłata śmieciowa 
(cykl  informacyjno – edukacyjny)  cz.1

W czerwcu b.r. został przekazany – Przedsiębiorstwu Usługowo Handlo-
wemu Henryk Jurczak sp. j. z siedzibą w Porąbce - plac budowy dla realizacji 
tej strategicznej dla gminy inwestycji.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania 
wody pitnej w Kaniowie mająca na celu zaspokojenie zapotrzebowania  
w wodę Gminy Bestwina w stanie istniejącym i okresie perspektywicznym. 
Pierwszy etap inwestycji obejmuje:
▪ budowę zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 700m3,
▪ budowę zbiornika czerpalnego z rurociągiem ssącym i koszem ssawnym,
▪ budowę rurociągów technologicznych zewnętrznych umożliwiających pra-

widłową eksploatację zbiorników i ich współpracę z zestawem pompowym,
▪ modernizację pompowni wody uzdatnionej polegającą na montażu nowego 

zestawu hydroforowego z kompletnym wyposażeniem w pomieszczeniu 
istniejącej pompowni wody z włączeniem zestawu hydroforowego do ist-
niejącej sieci wodociągowej,

▪ ukształtowanie terenu, budowę dróg i placów manewrowych,
▪ budowę ogrodzenia,

▪ zasilanie energetyczne, AKPiA i oświetlenie terenu 
stacji wodociągowej.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów  

retencyjnych dla ujęcia wody pitnej w Kaniowie – etap I

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Opera-
cyjnego pod nazwą „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,  

a termin jego realizacji przewiduje się na koniec października 2012 r. Wartość robót wynosi 1 749 842,19 zł.

Operacja realizowana w ramach projektu pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina 
przez rozbudowę obiektów retencji dla ujęcia wody w Kaniowie” współfinansowanego w ramach środka 4.1 Programu 

Operacyjnego „RYBY” z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną 
Grupę Rybacką Bielska Kraina.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

RYBACKI
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Często, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, zgłaszane 
są interwencje dotyczące uciążliwości zapachowych związanych 
ze stosowaniem przez rolników nawozów organicznych takich jak 
obornik czy gnojówka. Dlatego też warto wiedzieć jak z racjonal-
nie, ekonomicznie i zgodnie z przepisami stosować takie nawozy. 

Nieodłącznym efektem produkcji zwierzęcej jest powstawanie 
nawozów organicznych takich jak obornik czy gnojówka. Średnio 
jedna krowa wytwarza rocznie około 6 ton obornika i 2,5 t gnojów-
ki. Nie są one tylko niepotrzebnym balastem, ale stanowią cenne 
źródło azotu, fosforu i potasu oraz innych makro i mikroelementów, 
które są niezbędne dla roślin uprawnych. Dodatkowo obornik 
poprawia tzw. „strukturę gleby”, zwiększając np. jej zdolność 
absorbowania wody i przyczyniając się do rozwoju korzystnych 
mikroorganizmów. 

Jego zastosowanie pozwala ograniczyć zużycie nawozów 
sztucznych. Co przyczynia się do zaoszczędzenia surowców mine-
ralnych, wody i energii koniecznych do ich wytworzenia. Jest więc 
działaniem jak najbardziej proekologicznym i służącym środowisku.

Problemem pojawiającym się podczas stosowania bywa czasami 
„swojski zapach” tych nawozów. Aby go zminimalizować należy 
starać się wywozić obornik w dni chłodne, pochmurne i bez-
wietrzne, a prace zorganizować w taki sposób, aby mógł on być 
jak najszybciej przyorany. Prawidłowe stosowanie nawozów jest 
ważne również dla rolnika, gdyż pozwoli ograniczyć straty azotu, 
uwalnianego do atmosfery.

Stosowanie nawozów organicznych regulują także przepisy 
takie jak ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, 

Stosowanie nawozów organicznych
Wskazówki praktyczne

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska a także Zalecenia 
Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. W skrócie można je przedstawić 
następująco:

- nawozy naturalne należy stosować równomiernie na całej 
powierzchni pola,

- nawozy naturalne na polach mogą być stosowane tylko  
w okresie od 1 marca do 30 listopada,

- nawozy naturalne powinny być przykryte lub wymieszane  
z glebą ni później niż następnego dnia po wywiezieniu,

- stosowanie nawozów naturalnych w postaci stałej podczas 
wegetacji roślin dopuszczalne jest tylko na użytkach zielonych 
oraz na wieloletnich uprawach polowych,

- dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać 170 kg azotu 
na 1 ha użytków rolnych/rok,

- zabrania się stosowania nawozów naturalnych na glebach 
zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głę-
bokości 30 cm,

- zabrania się stosowania nawozów naturalnych w strefach 
ochronnych źródeł wody, ujęć wody, brzegów zbiorników i kąpie-
lisk oraz w odległości mniejszej niż 20 m od granic tych obiektów.

 Warto zauważyć, że ponad 70% obszaru gminy Bestwina 
stanowią użytki rolne. Kształtuje to, pomimo spadkowej tendencji 
w zakresie liczby gospodarstw i ich powierzchni, rolniczy charak-
ter gminy. Uwalnianie terenów mieszkaniowych kosztem terenów 
rolnych bez zachowania odpowiedniego bufora tych przestrzeni, 
przy braku tolerancji, doprowadza do konfliktów.               a.w. a.g.

Aktualności

Uszczelnienie ma spowodować prawidłowe gospodarowanie odpa-
dami. Dotychczas działający schemat wygląda następująco:

Właściciel nieruchomości (wytwórca) – Przedsiębiorca 
(odbierający) – Instalacja (zakład gospodarki odpadami) 

W Polskich realiach schemat nie sprawdził się. Dowody są 
oczywiste bo widoczne:

- dzikie wysypiska,
- podrzucane śmieci,
- palone śmieci. 
Dlaczego tak się dzieje. Ponieważ pomimo obowiązku pod-

pisania umowy na odbiór odpadów przez każdego właściciela 
nieruchomości, są właściciele, którzy ich nie podpisali lub 
„ograniczają” ilość przekazywanych do odebrania odpadów, 
jedni i drudzy coś muszą z nimi ostatecznie zrobić. Pojemność 
piwnic, strychów czy garaży jest ograniczona. 

Robią to świadomie, łamiąc obowiązujące zasady. Najczęściej 
nocą czy w miejscach oddalonych od zabudowy. Nie wstydzą 
się…? Co gorsze palą i podrzucają za cichym ogólnym przy-
zwoleniem.  Mentalność polska jest właśnie taka. Trudna, jeśli 
chodzi o śmieci. 

Do tego dochodzą nieuczciwi przedsiębiorcy czy firmy 
budowlane, które zamiast deponować odpady na zakładach 
gospodarki odpadami, wiadomo odpłatnie „gubią je po drodze”, 
pozostawiając właściciela nieruchomości płacącego za odbiór 
odpadów w błogiej nieświadomości.

Na dokładkę wiele funkcjonujących zakładów przyjmujących 
odpady działało głównie jako składowisko odpadów, pomijając 
segregowanie i odzysk do ponownego zużycia. Takie postępo-
wanie z odpadami nie można nazwać gospodarowaniem. Zaś 
gospodarowanie stało się wymogiem koniecznym. 

Jeśli nie mądra, dobrowolna ochrona środowiska, jeśli nie 
ustawowe wypełnienie obowiązku właściciela nieruchomości, 
przedsiębiorcy, właściciela zakładu to:

▪ Pośrednictwo gminy *
▪ Działalność regulowana przedsiębiorców *
▪ Regionalne instalacje *
▪ Wskazane procentowe poziomy odzysku *
▪ Kary pieniężne dla przedsiębiorców i gmin *

Tak ustawodawca postanowił, wskazując 1 lipca 2013 r. jako 
datę końcową, kiedy „uszczelnienie” systemu przez pośrednic-
two gmin ma zaistnieć na obszarze całego kraju.

Pośrednictwo gminy to skrót myślowy, równie błędny co na-
zywanie opłaty podatkiem śmieciowym.

Ustawowo gminom przypisano szereg obowiązków (dla 
wytrwałych jednolity tekst ustawy po zmianie: www.bestwina.
pl – zakładka ochrona środowiska), w tym objęcie wszystkich 
właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

WSZYSTKICH właścicieli SYSTEMEM GOSPODAROWANIA 
odpadami.

Gdzie zaś ekonomia naszych budżetów. W trzech wyżej 
wyeksponowanych słowach.

Mający umowy, rzetelnie postępujący z odpadami właściciele 
nieruchomości, w pewnym zakresie już to wiedzą. 

Pozostałych właścicieli nieruchomości, na których powsta-
ją odpady komunalne, pozostawiam – z ich wyboru niestety  
w pełnej nieświadomości do następnego odcinka. 

AG
* szerzej zostaną opisane w następnych numerach Magazynu 

Gminnego.
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„Najweselsza ryba świata”
– rzecz o XII Święcie Karpia Polskiego w Kaniowie
Ani się nie obejrzeliśmy, a minął kolejny, dobry rok dla węd-

karzy i wszystkich miłośników smacznej ryby. W promieniach 
słońca w Kaniowie rozpoczęła się zatem 18 sierpnia impreza 
będąca kulminacyjnym punktem całego sezonu – Święto Karpia 
Polskiego. Stałym bywalcom nie trzeba przypominać, że odbywa 
się ono w celu upamiętnienia postaci wybitnego hodowcy – 
Adolfa Gascha i promocji gospodarki rybackiej na tych terenach. 
Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, 
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”,  Sekcja Wędkarska 
im. A. Gascha przy LKS „Przełom Kaniów” oraz sam LKS doło-
żyły wszelkich starań, by święto było jeszcze wspanialsze, niż 
w latach ubiegłych.

Tradycyjne, poranne zawody wędkarskie nie przyniosły być 
może rekordowych sztuk, ale uczestnicy stanęli na wysokości 
zadania, wyławiając w sumie kilkadziesiąt kilogramów. Podsu-
mowanie miało miejsce po godzinie 12.15, w obecności przed-
stawicieli władz gminnych, powiatowych oraz zaproszonych 
gości. A byli to: wójt gminy Bestwina Artur Beniowski (skarbnik 
LGR „Bielska Kraina”), wicestarosta bielski Grzegorz Szetyń-
ski, wiceprezes WFOŚIGW w Katowicach Mirosław Szemla, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk, radni 
powiatowi: Józef Maziarz i Grzegorz Boboń, zastępca wójta 
Stanisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zu-
żałek, radni gminy Bestwina, sołtys Marek Pękala, prezes LKS 

Kultura

VIII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych przeszła już do 
historii. Nie uleciały jednak wrażenia, które pozostały w sercach 
mieszkańców Kaniowa i gości obecnych w dniu 30 czerwca na 
terenach rekreacyjnych. Trąbki, puzony, klarnety, tuby, flety, 
bębny i inne instrumenty rozgrzały publiczność, jeszcze bardziej 
podsycając lejący się z nieba słoneczny żar.

Na imprezie zorganizowanej przez Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Bestwinie oraz Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie wystąpiło 
pięć orkiestr dużych i jedna ka-
meralna. Były to:
▪ Tarnogórska Orkiestra Dęta
▪ Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Łodygowice
▪ Orkiestra Policji Województwa 

Śląskiego
▪ Orkiestra Dęta przy OSP Wola
▪ Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 

z siedzibą w Kaniowie
▪ „Korzystny Kwintet” działający 

przy Uniwersytecie Śląskim  
w Cieszynie.
Rewia rozpoczęła się tradycyj-

nym przemarszem spod kościoła 
parafialnego na tereny rekreacyjne. Tam wszystkie orkiestry 
połączonymi siłami zagrały wspólnie jeden utwór. Następnie 
po kolei prezentowały się na estradzie, zawsze nagradzane 
rzęsistymi brawami. Nagrody przedstawicielom poszczególnych 
orkiestr wręczali: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego Andrzej Kamiński, wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego 

Orkiestrowe powitanie lata
Bogusław Stolarczyk. Na widowni zasiedli także zastępca wójta 
Stanisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Bestwina 
Jerzy Zużałek, ksiądz proboszcz Janusz Tomaszek, Radni 
gminni i powiatowi.

Wielkie wyróżnienie spotkało prezesa naszej gminnej orkie-
stry, pana Stanisława Hamerlaka. Za swoją wieloletnią działal-
ność otrzymał on srebrną odznakę honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego”. 

Rewia Orkiestr Dętych to także 
inne atrakcje. Duże zaintereso-
wanie wzbudził występ Regio-
nalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bestwina”. Wystąpiła zarówno 
dziecięca, jak i dorosłą część 
Zespołu. Goście posłuchali tra-
dycyjnych melodii i przyśpiewek, 
zaznajomili się z tańcami ludo-
wymi oraz podziwiali oryginalne 
stroje laskie.

Jak zawsze można było posilić 
się przy obficie zastawionym 
bufecie. Ponadto do wygrania 
na loterii były nagrody rzeczowe, 
natomiast dzieciaki mogły poma-

lować sobie buzie. Te dwie ostatnie zabawy zapewnili członko-
wie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom  
„Z Sercem na Dłoni”. Całkowity dochód przeznaczono oczywi-
ście na cele statutowe Stowarzyszenia.

Festyn zakończył się zabawą przy muzyce zespołu „Puls”. Nie 
brakowało chętnych na tańce do przysłowiowego „białego rana”.

Sławomir Lewczak

Odznaczenie odebrał pan Stanisław Hamerlak

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wprowadzają między innymi 
zakaz usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów 
zieleni w terminie od 1 marca do 15 października. Ochroną są objęte 
tak pospolite ptaki jak wróble, kosy, sikorki czy też rzadsze jak drozd, 
wilga, pliszka. Generalnie ochroną są objęte niemal wszystkie gatunki 
dziko występujących ptaków. 

Jak to się ma do terminów usuwania drzew? Otóż często, gdy drzewo 

Terminy usuwania drzew i krzewów
ma kilkanaście metrów wysokości lub rośnie w gęstym zadrzewieniu, 
kwalifikując drzewo do usunięcia nie mamy możliwości stwierdzenia, 
przed przystąpieniem do wykonywania prac, czy znajdują się na nim 
ptasie gniazda. Dlatego też usuwanie takich drzew w okresie od  
1 marca do 15 października powinno być ograniczone do minimum i 
mieć miejsce w ostateczności, gdy na skutek np. wichury drzewo zostało 
uszkodzone i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi, sąsiednich budynków czy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a.w.
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Zabawa taneczna

„Przełom” Kaniów Grzegorz Wieczorek oraz kierownik sekcji 
Wędkarskiej Roman Sas – jednocześnie członek Komitetu LGR 
„Bielska Kraina”. W trakcie imprezy dołączyli do nich jeszcze 
radni Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Ormaniec i Ja-
nusz Buzek, a także członek zarządu powiatu Stanisław Pięta. 

Puchar za największego karpia zdobył pan Wiesław Jaszek. 
Ryba, którą złowił ważyła 2,50 kg. Pan Wiesław w całych za-
wodach uzyskał miejsce piąte (4,35 kg), a przed nim uplasowali 
się: Janusz Niemiec (28,56 kg), Józef Jałowiec (8,34), Bronisław 
Janusz (5,84), Artur Niemiec (4, 37). Laureaci otrzymali dyplomy, 
statuetki oraz nagrody ufundowane przez Sekcję Wędkarską.

Podziękowania na forum publicznym zostały złożone oso-
bom, które swoją pracą i zaangażowaniem wydatnie przyczy-
niły się do rozwoju Sekcji Wędkarskiej. A są to: Paweł Gawlik, 
Janusz Niemiec, Ryszard Kowalik, Roman Pietrzakowski, 
Jan Kasperek, Franciszek Fir-
ganek, Zofia Kóska, Zbigniew 
Witoszek, Jerzy Szczepaniak, 
Jerzy Kołodziejczyk, Bogusław 
Mazur, Bronisław Adamski, Ewa 
Malinowska, Grzegorz Greń, 
Waldemar Pindel. Szczególne 
podziękowania za długoletnią 
działalność w zarządzie, tworze-
nie strony internetowej i doku-
mentowanie działalności Sekcji 
otrzymał pan Edward Góra.

Po wręczeniu nagród głos 
zabrał wicestarosta bielski Grze-
gorz Szetyński, a po nim wice-
prezes WFOŚiGW Mirosław 
Szemla, wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski, kierownik Sek-
cji Wędkarskiej Roman Sas i sołtys Kaniowa Marek Pękala.  
W swoich wystąpieniach podkreślali rybackie tradycje regionu, 
dziękowali wędkarzom i życzyli wszystkim gościom dobrej 
zabawy.

Już od godziny 15.00 trwała impreza towarzysząca Święta 
Karpia: mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” pomiędzy LKS 
„Przełom” Kaniów”, a MRKS II Czechowice – Dziedzice. Do 69 
minuty utrzymywał się wynik bezbramkowy, ale strzał Roberta 
Jurczygi rozwiązał worek z golami i ostatecznie gospodarze 
wygrali 3:0. Jurczyga dołożył jeszcze jedną bramkę, a na listę 
strzelców wpisał się także Janusz Maroszek. 

Atrakcją przygotowana specjalnie dla dzieciaków to bogata 
w efekty specjalne i wspaniałe kostiumy bajka o Koziołku Ma-
tołku. Bohater książki Makuszyńskiego podróżując przez świat 
spotykał wiele ciekawych postaci – jeża, korsarza, ośmiornicę, 
Japończyka, mieszkańców afrykańskiej wioski – i wszędzie 
przeżywał zabawne przygody. Najmłodsi oglądali spektakl  
z dużym zainteresowaniem. 

Nieco starszych widzów bawił znany i lubiany kabaret „Pirania” 
w składzie: Stefan Lipiec i Jolanta Werfel. „Pirania” bawi nas już 
od 1991 roku, bazując głównie na humorze słownym, piosenkach 
i skeczach bazujących na komentowaniu aktualnych wydarzeń 
z życia społeczno – politycznego. Artyści umiejętnie wpletli  
w swoje scenki akcenty „kaniowskie”, mówiąc m.in. o karpiu czy 
też naszych terenach rekreacyjnych. 

Stefan Lipiec z „Piranii” zaprosił gości do następnego punktu 
programu – licytacji przeprowadzanej przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni”. 
Przedmioty na aukcję przekazał mieszkaniec naszej gminy, pan 
Marek Glogaza – prezes TS „Podbeskidzie” Bielsko-Biała. Była to 
maskotka klubu – Reksio, koszulka piłkarza Adama Cieślińskiego 
i piłka z autografami zawodników. Licytację prowadzili wolontariu-
sze: Jerzy Zużałek i Marcin Furczyk (wiceprezes Stowarzyszenia).

Ostatecznie po kilkakrotnym podbijaniu stawki, przedmioty trafiły 
do rąk nowych właścicieli. Reksia za 150 zł. wylicytował Pan Ro-
man Wojtuszek, pochodzący z Kaniowa mieszkaniec Warszawy. 
Również  za 150 zł poszła koszulka Cieślińskiego, a zakupiła 
ją Pani Monika Ramza z Kaniowa, jako prezent urodzinowy dla 
swojego syna, stawiającego pierwsze piłkarskie kroki w LKS 
„Przełom”. Najwyższą kwotę uzyskano przy licytacji piłki – Pani 
Jadwiga Jakubiec z Żywca ofiarowała 200 zł, dokładając kolejne 
100. W sumie na cele statutowe Stowarzyszenia przekazano 600 
zł., za co należą się licytującym gorące podziękowania. Dodatkowo 
wolontariuszki Iwona i Bożena wyczarowały na twarzach dziecia-
ków kolorowe malunki, a zachwyceni efektami rodzice również 
wspomogli potrzebujących swoimi datkami.

Niekwestionowanymi gwiazdami imprezy okazał się zespół 
„Top One” działający na polskiej scenie od roku 1986. „Top One” 

wykonuje muzykę taneczną  
i dyskotekową, znany jest m.in. 
z hitów takich jak „Ciao, Italia”, 
„Santa Maria”, „Coraz wyżej”, 
„Granica”. W Kaniowie wykonali 
między innymi słynnego „Białego 
Misia”. Grupie towarzyszył po-
nadto pochodzący z Ghany raper 
Calabash, żywiołowo zachęca-
jący widownię do tańca – czego 
skutek widoczny był pod sceną 
– na parkiecie zrobiło się tłoczno!

Przybywający z bliższych  
i dalszych okolic goście mogli 
skosztować pieczonego karpia  
i skorzystać z obficie zaopatrzo-
nego bufetu. Swoje stoiska roz-
łożyły Lokalne Grupy Rybackie  
z całej Polski – ich prezesi i człon-

kowie także zaszczycili Kaniów swoją obecnością. Próbowano 
ryb i produktów regionalnych, kupowano losy na loterii fantowej, 
a dzieci korzystały z dmuchanych zamków, trampolin lub piłek 
toczących się z górki i po wodzie.

Ostatnim punktem festynu stała się zabawa taneczna przy 
muzyce zespołu „Orion” umilającego czas aż do białego rana. 
Dopisała pogoda, a wraz z nią i frekwencja. To cieszy, bo o Ka-
niowie i gminie Bestwina znów będzie jeszcze przez długi czas 
z uznaniem mówiło w mediach i w kręgach towarzyskich. Miłych 
gości zapraszamy ponownie!

Na zakończenie warto wspomnieć, że całość została dofi-
nansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje 
w zrównoważone rybołówstwo. Imprezę wsparli także finansowo: 
Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, Urząd Gminy Bestwi-
na, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Sekcja Wędkarska im.  
A. Gascha oraz liczni sponsorzy.            Sławomir Lewczak

Członkowie zespołu ''Top One''
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Mieszkańcy sołectwa Janowice zawsze niecierpliwie czekają na 
ostatnie dni sierpnia. Choć to już końcówka wakacji, skutecznie osła-
dza im ją wspaniała impreza plenerowa – Janowicki Piknik Rodzinny. 
Tegoroczna edycja festynu zorganizowanego przez OSP Janowice, 
tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji od-
była się w dniu 25 VIII.

Wielu miłych wrażeń podczas zabawy 
życzył uczestnikom z estrady wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski. Wspierali 
go radni powiatowi – Józef Maziarz i 
Grzegorz Boboń, a także przedstawi-
ciele Rady Gminy Bestwina, z sołtysem 
Janowic Janem Stanclikiem na czele. W 
obsługę włączyli się strażacy i gospo-
dynie, którym przewodzą Jerzy Kudła i 
Krystyna Handzlik.

Oferta muzyczna została dobrana tak, 
by każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. Na samym początku publiczność 
rozgrzała kapela „Zbójnicy”. Przenieśli 
janowiczan pod beskidzkie szczyty, grając na instrumentach, śpie-
wając i przeprowadzając konkurs dmuchania w trombitę. Niedługo 
po nich na scenie ulokował się „Korzystny kwintet” – grupa młodych 

Greckie i góralskie klimaty w Janowicach
muzyków – instrumentalistów działających przy Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. Kwintet gościł już na Rewii Orkiestr Dętych  
w Kaniowie, a teraz swoje umiejętności zaprezentował w Janowicach.

„Mogłem wystąpić w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, ale wybra-
łem was!” – tak zaanonsował swoje przy-
bycie Jan Wojdak, lider znanego zespołu 
„Wawele”. Ten piosenkarz i kompozytor 
napisał ponad 600 utworów, a za swoją 
działalność otrzymał liczne odznaczenia, 
m.in. Order Uśmiechu. W Janowicach 
zaśpiewał największe przeboje z minio-
nych lat, czym zapewne poruszył strunę 
nostalgii u nieco starszych gości Pikniku. 
Ze sceny rozdawał single i fotografie, ale 
największą niespodzianką było zaprosze-
nie do wspólnego występu piosenkarki 
Arisy Vinci.

Arisa pochodzi z Grecji, lecz po polsku 
mówi biegle i w naszym języku koncertuje 
oraz wydaje płyty. Z Janem Wojdakiem 
zaśpiewała m.in. szlagier „Moja Grecjo”, 

który zresztą powtarzała na życzenie publiczności. Artyści chętnie 
rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Piknik zakończyła zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu „Albatros”.             

Sławomir  Lewczak

Występ Jana Wojdaka i Arisy Vinci

Tegoroczne wakacje obfitują raczej w dobrą pogodę i ciekawe pomysły 
spędzania wolnego czasu przez naszych milusińskich. Oferta skierowa-
na do dzieci z Kaniowa obejmowała i obejmuje liczne i zróżnicowane 
formy rekreacji. Przy parafii  pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie 
zorganizowano po raz pierwszy półkolonie dla przeszło trzydziestu 
dzieci. Była to inicjatywa osób, które założyły Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni” i które aktywnie 
włączyły się następnie w ich prowadzenie i organizację wypoczynku, 
zarówno jako wychowawcy, jak i animatorzy.

W programie półkolonii znalazły się, między innymi, wycieczka do 
Chaty Chlebowej w Górkach Małych, gdzie dzieci zapoznały się z trady-
cyjnymi sposobami wytwarzania chleba począwszy od mielenia ziaren, 
a na własnoręcznym wypieku podpłomyków skończywszy. Dzieciom 
przybliżono również dawne sposoby produkowania masła i twarogu. 
Największą frajdę sprawiła im degustacja własnoręcznie zrobionych 
podpłomyków z maślano - serowymi dodatkami 

By zadbać o kondycję i spożytkować nadmiar energii półkoloniści 
zmagali się w „Turnieju Dzikich Drużyn” na boisku LKS „Przełom”  
w Kaniowie. Piłkarskie rozgrywki obfitowały 
w emocje a dopingu ze strony widzów nie 
brakowało. 

Kolejną atrakcją, z której mogły skorzystać 
dzieci biorące udział w półkoloniach była 
prezentacja sprzętu strzeleckiego przygo-
towana przez Jednostkę Strzelecką 3028 z 
Czechowic-Dziedzic. Dzieci miały możliwość 
zapoznania się z budową różnego rodzaju 
broni, obejrzały i poprzymierzały rynsztunek, 
a także poznały zasady działania radiostacji i 
posługiwania się kompasem. 

W czasie  wycieczk i  do Warowni  Pszczyńsk ich Ryce -
rzy, półkoloniści wzięli udział w nietypowej, żywej lekcji historii,  
w czasie, której mieli okazję poznać realia życia w czasach średnio-
wiecza oraz zetknąć się ze średniowiecznym rzemiosłem wojennym.  

Sposób na wakacyjną nudę
By złapać oddech po militarnych spotkaniach z historią i współczesno-
ścią dla uczestników półkolonii przygotowano kolejną atrakcję w postaci 
kilku godzinnego pobytu na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wod-
nych w Kaniowie. Aby z rozmachem (a może z przytupem?) zakończyć 
tygodniowe półkolonie dzieci z Kaniowa wyjechały do Dream Parku  
w Ochabach. Podróżowały po świecie podziwiając miniatury najsłynniej-
szych budowli, liznęły prehistorii stykając się z pradawnymi stworzeniami 
w parku dinozaurów i prehistorycznym oceanarium. Obejrzały także 
bajkę i horror w wersji 6D, błądziły po kukurydzianym labiryncie oraz 
podniosły sobie poziom adrenaliny w parku linowym. Dopełnieniem dnia 
były wspólne zabawy przy ognisku.

Po powrocie z tej fascynującej eskapady półkoloniści spędzili noc  
w Strażnicy OSP oglądając, między innymi, prezentację multimedialną 
podsumowującą tygodniowe atrakcje i filmy na dużym ekranie. 

Z kronikarskiego obowiązku należy poinformować, że wolontariu-
szami, organizatorami, wychowawcami i animatorami byli następujący 
członkowie naszego Stowarzyszenia: Iwona Sojka, Dorota Kóska - Be-
niowska, Alicja Skrudlik i Marcin Furczyk, a kiedy tylko potrzebna była do-

datkowa pomoc to wspierali je: Sławek Sojka, 
Grzegorz Owczarz, Mariola Płachno i Marcin 
Furczyk. Pomagały również osoby niebędące 
członkami Stowarzyszenia: Artur Beniowski, 
Agnieszka Binek i Agnieszka Mynarska oraz 
Jarosław Bieroński. O żołądki uczestników 
dbały Panie: Rozalia Jurasz, Anna Stanclik  
i Jadwiga Nowakowska. Kierownikiem półko-
lonii był ksiądz Krzysztof Kuliński.

Pomoc finansową i rzeczową zapewnili: 
Urząd Gminy w Bestwinie, ksiądz proboszcz 
parafii pw. Niepokalanego Serca NMP Janusz 

Tomaszek, mieszkańcy poprzez datki w czasie zbiórki po mszach  
w jedną z niedziel, firma Danone z Bierunia Starego, Maspex (MWS 
Sp. z o.o.) z Tychów, Cukiernia Asteria z Kaniowa.

Jerzy Zużałek

Półkolonie - pływanie ze strażakami
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Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości  
i Innowacji w Kaniowie znów ugościł zabytkowe pojazdy z różnych 
epok. 14 lipca goście naszego lotniska usłyszeli ryk silników, po-
czuli swąd palonej gumy oraz zobaczyli wypolerowane karoserie 
samochodów i motocykli biorących udział w 35 Międzynarodowym 
Beskidzkim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych. 

W rajdzie uczestniczy 78 załóg, w tym oczywiście właściciele 
samochodów naprawdę starych. Jest wśród nich Peugeot 402  
i Pierce – Arrow 33 z 1924 roku, ale także Ford z roku 1931 czy 
też znany z wojennych filmów niemiecki Volkswagen typ 88 Kübel-
wagen. Wiele pojazdów pojawiło się  w Rajdzie po raz pierwszy. 
Patrząc po tablicach rejestracyjnych stawili się reprezentanci 
różnych krajów – Czesi, Niemcy, Francuzi. Na lotnisku uczestnicy 
chętnie pozowali do zdjęć i brali udział w konkurencjach spraw-
nościowo – szybkościowych takich jak różnego rodzaju slalomy. 

Z Kaniowa samochody przejechały pod pałac Kotulińskich  
w Czechowicach-Dziedzicach.

Sławomir Lewczak

Królowie szos zagościli w Kaniowie

Zabytkowe samochody wzbudziły duże zainteresowanie 
gości

Koniec sierpnia i początek września to czas, gdy podzięko-
wanie za plony składają rolnicy, gospodynie i wszyscy, którzy 
korzystają z darów natury. Jest to okazja do zauważenia co-
dziennego trudu ludzi związanych z ziemią i docenienia tego, co 
nie zawsze jest dane ludziom zamieszkującym naszą planetę.

Już 25 i 26 sierpnia w niedalekich Kozach odbywały się XIII 
Dożynki Wojewódzkie. Pośród licznych samorządowców udział 
w nich brał także wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i dele-
gacje Kół Gospodyń Wiejskich ze swoimi prezeskami. W tym 
miejscu należy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do reprezentowania naszej gminy – panom Józefowi i Krzyszto-
fowi Wróbel z Bestwinki za udostępnienie traktora z przyczepą,  
a także panu Józefowi Jonkisz z Bestwiny za pomoc w dekoracji.

2 września miały miejsce Dożynki w trzech miejscowościach 
– Bestwinie, Bestwince i w Kaniowie. W parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie liturgię Mszy świętej sprawował ks. wikariusz 
Roman Berke, który wraz z ks. proboszczem Cezarym Dulką 
przyjmował od delegacji mieszkańców wieńce, chleby i kosze 
pełne owoców i warzyw Składali je starostowie – Agata i Dariusz 
Chmielniak oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z prezes 
Jadwigą Oziminą na czele. Towarzyszył im poczet sztandarowy 
strażaków dowodzony przez prezesa OSP Bestwina Marcelego 

Plon niesiemy, plon w gospodarza dom...

Krausa. Władze samorządowe reprezentował wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski i sołtys Bestwiny, radna Maria Maroszek. 
Po uroczystościach gospodynie wraz z gośćmi udały się do 
Domu Strażaka na poczęstunek.

W Bestwince uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą 
świętą, odprawioną przez ks. proboszcza Józefa Barana.  
W uroczystościach nie zabrakło pocztów sztandarowych Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego i strażaków, a także przedsta-
wicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince oraz rolników, 
którzy na ręce księdza złożyli dary - chleb, wieniec dożynkowy 
i kołacz. Proboszcz szczególne słowa podziękowania złożył 
rolnikom, przypominając o trudzie, jaki wkładają w codzienną 
pracę na roli. Po mszy w strażnicy wzniesiono toast za rolników, 
śpiewając im tradycyjne „Sto lat”. Na gości czekał również pysz-
ny obiad, przygotowany przez gospodynie z sołectwa. Panie  
z KGW zadbały także o oprawę muzyczną imprezy.

W Kaniowie liturgię celebrował ks. Janusz Tomaszek, zaś 
w przygotowanie włączyła się rada parafialna, sołtys Marek 
Pękala, przedstawiciele KGW, OSP oraz oczywiście rolnicy. 
Wójta gminy Bestwina reprezentował radny powiatowy Grze-
gorz Boboń.

Dożynki w Janowicach odbyły się już po zamknięciu numeru 
bieżącego (8 września), jednakże już niedługo po uroczystości 
relację będzie można zobaczyć w internecie.

Sławomir Lewczak, Wioleta Gandor

Podziękowania odczytuje prezes KGW Bestwina Jadwiga 
Ozimina

Mieszkańcy Bestwinki przynoszą dary ziemi
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20 lipca w Szczyrku odbył się VIII Powiatowy Zjazd Towa-
rzystw Regionalnych w którym uczestniczyła również delegacja 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Zjazd rozpoczął się 
od mszy świętej w sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku, następ-
nie przybyli goście uczestniczyli w uroczystości nadania nazwy 
nowopowstałemu placu w centrum miasta. Kolejnym punktem 
programu było spotkanie w budynku Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie prezes Towarzystwa Miłośników Szczyrku Stanisław 
Paluch wraz z wicestarostą Grzegorzem Szetyńskim oraz burmi-
strzem Szczyrku Wojciechem Bydlińskim serdecznie przywitali 
wszystkie delegacje. Już tradycyjnie na wstępie odśpiewano 
pieśń “Ojcowski Dom”. 

VIII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
Pierwszy z zaprezentowanych wykładów odnosił się do kom-

pleksowej organizacji imprez. Przedstawił go Andrzej Dziadek, 
który wskazał w nim na kluczowe zagadnienia oraz sposoby 
osiągnięcia sukcesu w tego typu wydarzeniach. Zygmunt Wan-
dzel natomiast rozbawił wszystkich swoim humorystycznym 
wystąpieniem odwołującym się głównie do sparodiowanych 
relacji damsko-męskich. Niezwykle interesujące okazało się wy-
stąpienie Kuby Gołdynia, prezesa Związku Podhalan - oddziału 
Górali Żywieckich w Szczyrku, w który omówił strój góralski 
na Żywiecczyźnie. Sabina Bugaj szefowa Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, wygłosiła ostatni  
z przewidzianych wykładów skupiając się na  zawartym porozu-
mieniu promującym beskidzkie miejscowości. Ukoronowaniem 
zjazdu stał się występ „Małego Ondraszka” ze Szczyrku oraz 
odśpiewanie pieśni „Szumi jawor”  

W trakcie uroczystości tradycyjnie obradowała Kapituła 
Zjazdu, która to na zakończenie zjazdu przedstawiła spostrze-
żenia oraz wypracowane uchwały.  Postulowała, aby w okresie 
międzyzjazdowym kontynuować spotkania reprezentantów 
stowarzyszeń. Rozważano stworzenie grupy kontaktu z samo-
rządami w celu ułatwienia pozyskiwania środków finansowych 
na cele statusowe, jak również uproszczenia corocznych zasad 
rozliczania towarzystw. Ogłoszono także, iż IX Zjazd Towarzystw 
Regionalnych  odbędzie się w przyszłym roku w Bystrej, a jego 
głównym organizatorem będzie Towarzystwo Przyjaciół Bystrej.

Następnie przyszedł czas na dyskusję i podziękowania. Nie 
zabrakło także zaproszenia na jubileusz XX-lecia Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz pamiątkowych fotografii.

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Andrzej Wojtyła oraz główny organizator zjazdu Stanisław 
Paluch w obecności Małego Ondraszka

Ryszard Tomiczek nie od dziś znany jest mieszkańcom 
Bestwiny. Prezentował już swoje fotografie Bielska-Białej, 
a 3 lipca opowiadał w Muzeum Regionalnym o kolejnym 
ciekawym hobby – parowozach. Pan Ryszard jest bowiem 
zarówno teoretykiem jak 
i praktykiem. Pracując na 
kolei przez 40 lat (choć teraz 
w charakterze kierowcy) 
zafascynował się światem, 
który już odszedł na boczny 
tor. Światem pary, kotłów, 
tłoków i stalowych potworów 
pędzących po szynach.

Hobbysta jest w stanie 
przemierzyć daleką drogę, 
żeby zrobić dobre zdjęcie 
wyjątkowego egzemplarza 
parowozu. Bywa na „Para-
dzie parowozów” w Wolsz-

Parada parowozów w Muzeum Regionalnym
tynie, jak i na podobnych imprezach w Rabce. Niebywałe 
wrażenie robią na nim pokazy w stylu „światło i dźwięk”, kiedy 
to parowozy są odpowiednio podświetlane i obracane dookoła 
w rytm muzyki Jeana Michela Jarre’a.

W Muzeum znalazły się liczne 
eksponaty – lampy, numery se-
ryjne, elementy umundurowania, 
odznaczenia, sztandar i przede 
wszystkim mnóstwo zdjęć wyko-
nanych na zlotach parowozów.  
W swoich zbiorach Ryszard Tomi-
czek posiada fotografie lokomo-
tyw polskich, czechosłowackich, 
angielskich, niemieckich czy też 
innych, które niepodzielnie pano-
wały kilkadziesiąt lat temu na tra-
sach całego świata. Tę wystawę 
na pewno warto zobaczyć. 

Sławomir Lewczak
Ryszard Tomiczek prezentuje swoją kolekcję



13

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

lip
ie

c-
si

er
p

ie
ń

 7
-8

/2
01

2

Sport

18 zespołów z całej Polski wzięło udział w XII Mistrzostwach 
Polski Juniorów i IX Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w Kajak Polo, których gospodarzem był UKS Set Kaniów,  
a odbyły się w dniach 4 – 5 sierpnia w Ośrodku Sportów Wod-
nych i Rekreacji w Kaniowie. 

Na trybunach zmagania młodych kajakpolistów  obser-
wował wójt Artur Beniowski, obecny był dyrektor CKSiR  
w Bestwinie Grzegorz Boboń, jednocześnie radny powiato-
wy, oprócz niego radę powiatu reprezentował Józef Maziarz, 
byli także radni rady gminy: Jerzy Zużałek, Jerzy Stanclik, 
Edward Jonkisz i Grzegorz Kołodziejczyk. Urząd Marszał-
kowski reprezentował Grzegorz Ząbkowski, a Polski Związek 
Kajakowy prezes Śląskiego Związku Piotr Pisula oraz Piotr 
Książek. Sędzią głównym Mistrzostw był Jakub Cymerman. 
Aby wyłonić Mistrzów Polski konieczne było rozegranie 54 me-
czów. W sobotę zawodnicy rozpoczęli rywalizację już o godz. 
8 a zakończyli o 20, w niedzielę grali od 9 do 14, dekoracja 
odbyła się o 14.30.

Mistrzami Polski w kategorii ju-
niorów młodszych zostało MOSW 
Choszczno, które na mistrzo-
stwach wystawiło w tej grupie 
wiekowej dwie drużyny i jedna  
z nich zdobyła medal złoty, druga 
srebrn,y a na trzecim miejscu 
uplasował się UKS Set Kaniów. 
Mistrzami Polski zostali: Kacper 
Kowalski, Kamil Dukindorf, Mate-
usz Susza, Bartłomiej Gwadera, Te-
rzyk Konrad. Królem strzelców z 20 
bramkami został Kacper Kowalski. 
UKS Set występował w składzie: 
Bartłomiej Ryba, Filip Cwetler, 
Jacek Szary, Kamil Klimca, Maciej 
Pryłowski, Kamil Łabuś.

Najlepiej spośród kaniowskich drużyn wypadły juniorki młod-
sze. Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Paulina Paszek, 
Patrycja Ryszka, Justyna Iskrzycka, i Ewelina Pilarz zostały Mi-
strzyniami Polski, a Klaudia Sachmerda, zdobywając 34 bramki 
odebrała puchar Króla Strzelców. Srebrny medal wywalczył UKS 
Tanew Księżpol, a brązowy UKS Olimpijczyk Nowe Chechło.

Wśród juniorów rywalizacja była najbardziej zacięta.  
W finale spotkały się drużyny  LUKS Kwisa Leśna i UKS Tanew 
Księżpol. W normalnym czasie mecz zakończył się wynikiem 
2:2 i sędziowie zarządzili dogrywkę, a złotą bramkę dającą tytuł 
Mistrzów Polski zdobył dla LUKS Kwisa Leśna Jakub Woźnicki. 
Mistrzami Polski Juniorów zostali więc: Jakub Woźnicki, Kamil 

Juniorki młodsze mistrzyniami Polski
Panek, Damian Ciesiulewicz, Rafał Ubowski, Patryk Dobrowol-
ski, Krzysztof Kowalewski, Andrzej Budziak, Martin Sterioski. 
Medal brązowy przypadł KTW Kalisz. 

UKS Set występujący w składzie: Konrad Sobecki, Szymon 
Płachno, Adrian Pryłowski, Dawid Konopka, Konrad Łukowicz, 
Mateusz Łukowicz, Tobiasz Gola zajął 4 miejsce. 

Królem Strzelców wśród juniorów został Alan Rataj z KTW 
Kalisz zdobywając 11 bramek.

Zarząd UKS Set Kaniów ufundował przed dwoma laty okazały 
puchar dla Marzeny Wala za jej IV miejsce w Mistrzostwach 
Świata w Mediolanie. Korzystając teraz (wcześniej ze względu 
na budowę OSWiR nie było to za bardzo możliwe) z okazji 
wręczono go Marzenie i pogratulowano tego występu. Marzena 
Wala oraz Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Paweł Micha-
lec, Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz są kandydatami do występu  
w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w tym roku w Poznaniu.

Oprócz uhonorowania Marzeny Wala wręczono jeszcze za-
legły puchar Króla Strzelców Filipowi Hałas. Zdobył on ten tytuł 

w czasie VII Międzynarodowego 
Turnieju Kajak Polo, który odbył się 
w dniach 9 - 10 czerwca br. 

Organizacja XII Mistrzostwach 
Polski Juniorów i IX Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych  
w Kajak Polo współfinansowana 
była ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Gminy Bestwi-
na, Polskiego Związku Kajako-
wego i Województwa Śląskiego. 
Zarząd UKS Set Kaniów skła-
da również podziękowania nie-
zawodnym Państwu Byrskim, 
właścicielom Cukierni Astoria 
w Kaniowie,  f i rmie Danone  

z Bierunia Starego, Panu Stanisławowi Szyma z Kaniowa 
oraz Panu Jackowi Gruszka i Grupie Ratownictwa Wodnego. 
Wyniki meczów finałowych:

Juniorki młodsze:
Tanew Księżpol – UKS Set Kaniów 1:14 (Monika Śmieciuch/
Klaudia Sachmerda i Natalia Pacyga po 4, Ewelina Pilarz – 3, 
Paulina Paszek, Patrycja Ryszka, Justyna Iskrzycka po 1.

Juniorzy młodsi:
MOSW Choszczno A - MOSW Choszczno  8:5 

Juniorzy:
LUKS Kwisa Leśna – Tanew Księżpol 3:2 (2:2) (Jakub Woźnic-
ki - 2, Krzysztof Kowalewski/Kamil Raduj, Mateusz Bździuch).

Jerzy Zużałek

Nasze zawodniczki na podium

Mieczysław Wilczek – artysta dojrzały i konsekwentny w swojej wizji twórczej. 
Kilkadziesiąt lat pracy artystycznej skupionej na wybranych tematach ukazało 
kunszt i wielkie wyczucie sztuki malarskiej autora. Przemijające piękno polskiego 
pejzażu zachwyca w jego obrazach dając odprężenie i chwile refleksji. Uroda 
polskiej wsi, powrót do lat dawnych, ukochane miejsca, zapachy dzieciństwa 
to materia jego malarstwa, które zachowa piękne wspomnienia dla następnych 
pokoleń. Wstęp wolny - wystawa czynna od 19 sierpnia do 30 września.

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka  
w Bestwinie serdecznie zaprasza na wystawę 

malarstwa Mieczysława Wilczka –
„Kraj lat dziecinnych”
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W niedzielę, 29 lipca, bestwiński Orlik tętnił życiem, parking 
zapełniony był samochodami, jak w czasie szkolnej wywia-
dówki. Od 9 rano rozgrywany był II Turniej Piłkarski o Puchar 
Orlika dla firm i zakładów pracy z gminy Bestwina i okolic.  
W Turnieju wzięło udział 6 drużyn, a wokół boiska zgromadziło 
się wielu kibiców, najczęściej rodzin zawodników oraz koleżanek i 
kolegów z pracy, a także kierownictwo, czy też właściciele firm. Za-
brakło jednak ubiegłorocznych zwycięzców, z uwagi na problemy 

Puchar Orlika dla firm i zakładów pracy
kadrowe, Urząd Gminy Bestwina oddał Puchar Orlika bez walki.

Bez porażki zakończyła Turniej i odebrała kopię Pucharu Świa-
ta z rąk animatora i sędziego całego Turnieju Tomasza Zużałka 
drużyna Beskid - BRUK w składzie: Szymon Korzeniowski, Dawid 
Ołowiński, Kamil Krzak, Maciej Rozmus, Rafał Kłusek, Tomasz 
Bydliński, Tomasz Raczak, Adrian Wawrzyczek. Bramkarz  Beskid 
– BRUKU odebrał nagrodę dla najlepszego bramkarza Turnieju.

W meczu finałowym Beskid – BRUK pokonał drużynę Black 
Game Team 4:1. Srebrni medaliści występowali w składzie: Adam 
Grygiel, Stanisław Ożga, Marek Wróbel, Łukasz Kaleta, Marcin 
Jurczyk, Mikołaj Kubica, Łukasz Pasturczak, Jerzy Okrzesik, 
Tomasz Gąsiorek.

Zawodnik tej drużyny,  Łukasz Kaleta, został królem strzelców 
Turnieju.

W meczu o III miejsce zmierzyły się Hewalex i Len-
ko SA. Niesiony dopingiem najliczniejszej grupy kibiców 
Hewalex pokonał Lenko SA i odebrał medale brązowe. 
Skład Hewalexu: Łukasz Bełch, Piotr Garstka, Robert Kałuż-
ny, Przemysław Tyrała, Adam Ulczok, Jacek Zontek, Damian 
Sieracki, Marcin Maroszek, Marcel Hałatek i Piotr Jakimiuk.  
Oprócz ww. drużyn grały jeszcze: Electropoli – Galwanotechnika 
i Halmex.                     Jerzy Zużałek

Triumfatorzy - drużyna ''Beskid-Bruk''

W dniach 25 – 26 sierpnia trwały   
w Poznaniu Mistrzostwa Polski Seniorów  
w Kajak Polo. Boiska utworzono na sław-
nym jeziorze Malta, gdzie w dniach od 
5 do 9 września odbędą się Mistrzostwa 
Świata. O mistrzowskie tytuły walczyło 8 
drużyn męskich, wśród których był także 
UKS Set Kaniów.

Srebrny UKS „Set”
Po zaciętej walce nasza drużyna zdobyła 

srebrny medal, ulegając MOSW Choszcz-
no 4:6. UKS Set występował w składzie: 
Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Borys 
Zubczewski, Paweł Michalec, Piotr Bajer-
ski, Bartłomiej Dawidek, Maciej Paszana, 
trener/kierownik ekipy: Dariusz Pilarz.

Dwie zawodniczki UKS Set Kaniów: 

Natalia Pacyga oraz Klaudia Sachmerda 
z uwagi na brak możliwości występowania 
w barwach macierzystego klubu walczy-
ły o mistrzowskie tytuły w reprezentacji 
RKK Rzeszów i zdobyły brązowe medale. 
Warto zaznaczyć, że Natalia i Klaudia były 
najmłodszymi zawodniczkami Mistrzostw 
Polski.   Jerzy Zużałek

Od 9 rano trwały w sobotę, 25 sierpnia, zmagania miłośników 
plażowej piłki siatkowej w turnieju o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Bestwina. Odbył on się w Ośrodku Sportów Wod-
nych i Rekreacji w Kaniowie, a organizatorem był uczniowski 
Klub Sportowy Set.

Turniej siatkówki plażowej o Puchar  
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina

Siatkarskie pary podzielono na dwie grupy, w których rozgry-
wano mecze systemem „każdy z każdym”, a następnie dwie 
najlepsze pary z każdej grupy rozegrały mecze półfinałowe. Do 
walki o pierwsze miejsce zakwalifikowali się: Dariusz Lorenc, 
Łukasz Kraus oraz Maciej Paszek, Artur Zięba a w meczu  
o medal brązowy zagrali: Bogusław Maciocha, Dawid Placuch 
i Wojciech Głąbek, Mateusz Puzoń.

Wyniki poszczególnych setów świadczą o bardzo wyrównanej 
walce, widzowie zobaczyli wiele ładnych akcji i efektownych 
zagrań. Wiatr trochę przeszkadzał w grze, ale ogólnie warunki 
do gry były bardzo dobre.

Pomocą w organizacji turnieju służył Arkadiusz Czaja, za co 
organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Wyniki końcowe:
1. Maciej Paszek, Artur Zięba 
2. Dariusz Lorenc, Łukasz Kraus
3. Bogusław Maciocha, Dawid Placuch
Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, medale dyplomy  

a za miejsca 1 – 4 nagrody rzeczowe. Nagrodę odebrała  także 
Joanna Żydek, jako jedyna kobieta występująca w Turnieju,  
a grała w parze z  Kamilem Grygierczykiem.

Jerzy ZużałekZwycięzcy z dyplomami i medalami
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Łuczniczy rewanż za Londyn
Porażkę naszych zawodników na Igrzyskach Olim-

pijskich postanowili powetować sobie młodzi łucznicy  
z Kaniowa. W dniu 9 sierpnia spotkali się na terenach 
rekreacyjnych, by wprawić w ruch cięciwy i posłać strzały  
w sam środek tarczy. Imprezę zorganizowało Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z serem na 
dłoni”, którego wolontariusze czuwali nad dobrą zabawą 
oraz bezpieczeństwem najmłodszych.

Rywalizowano w różnych ciekawych konkurencjach.  
W klasycznym strzelaniu zwyciężył Jakub Szyma (28 pkt), 
druga była Dominika Sojka (27), a trzecia – Marta Głąb 
(21). Oprócz tego rozegrano zawody w przestrzeliwaniu 
baloników z karteczkami w środku. Na kartce kryła się 
zapisana nazwa nagrody – niespodzianki. Z uśmiechami 
na pomalowanych twarzach uczestnicy przypomnieli so-
bie postać banity z Sherwood – Robin Hooda i nawet nie 
myśleli o tym, że to już połowa wakacji...

Sportowe spotkania ze stowarzyszeniem  
„Z sercem na dłoni”

Następcy Sylwii Bogackiej
Srebrny medal naszej strzelczyni był jedną z największych niespodzia-

nek Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Być może pani Sylwia nie dorówna 
popularnością gwiazdom lekkiej atletyki, ale jej sukces zwraca uwagę 
kibiców na dyscyplinę wymagającą skupienia, precyzji i żelaznych ner-
wów.  Właśnie w sportowym strzelaniu z karabinków i pistoletów zostały 
rozegrane w dniu 23 sierpnia zawody na terenach rekreacyjnych w Ka-
niowie. Zorganizowało je Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży  
i Rodzinom „Z serem na dłoni”.

Do małej tarczy trafić nie jest łatwo, ale kto już tego dokonał, mógł być 
z siebie dumny. Dla wielu była to też nauka bezpiecznego obchodzenia 
się z bronią pneumatyczną, zasadami celowania i kulturą obowiązującą 
na strzelnicy. 

Najcelniej strzelał Daniel Zużałek, uzyskując 32 punkty. Drugie miejsce 
zajął Emanuel Postka (19), a trzecie Kamil Adamiec (18). Rywalizacji nie 
przestraszyły się dziewczyny, które dzielnie podjęły wyzwanie, nawiązując 
równorzędną walkę. Na koniec rozegrano także konkurencję strzelania do 
balonów.               Sławomir Lewczak

Strzelanie z broni pneumatycznej

Strzelanie z łuku

W czwartek, 16 sierpnia,  pogoda była bardzo przychylna  
i bez żadnych przeszkód odbył się na piaszczystych boiskach 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekre-
acji Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
o Puchar Dyrektora Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Bestwi-
nie. Wolontariusze stowarzyszenia  
„Z sercem na dłoni”: Iwona, Alicja, 
Dorota, Arek, Marcin, wspomagani 
przez Agnieszkę i Patrycję czuwali 
nad przebiegiem rywalizacji, sędzio-
wali oraz zadbali o żołądki zawodni-
ków serwując im kiełbaski z grilla.

Dwuosobowe drużyny grały sys-
temem każdy z każdym, osobno 
chłopcy, osobno dziewczęta. Wśród 
dziewcząt rywalizację wygrały Pau-
lina Latacz i Paulina Faruga pokonu-
jąc parę Ksenia Durkalec, Katarzyna 
Wojtyła 2:0 i parę Magdalena Augustyn, Magdalena Dudek 
również 2:0. Drugie miejsce zajęła para Ksenia Durkalec, Ka-

Turniej o Puchar Dyrektora CKSiR
tarzyna Wojtyła pokonała bowiem obie Magdaleny 2:1, a tym 
przypadło w udziale miejsce trzecie.

Wśród chłopców rywalizacja była 
bardziej zacięta. Bezapelacyjnie 
najlepszymi zawodnikami byli Maciej 
Paszek i Jerzy Kisza, którzy wygrali 
wszystkie mecze, a  w ich trakcie 
przegrali tylko jednego seta. Maciek 
i Jurek są mieszkańcami Czechowic 
– Dziedzic. Drugie miejsce zajęła 
para z naszej gminy: Adrian Skrudlik 
i Artur Murzynowski, która uległa tylko 
zwycięzcom,  w tie breaku 1:2. Trzecie 
miejsce zajęła para z Janowic: Bar-
tłomiej Kopaczka, Aureliusz Basiura.

Pozostałe miejsca: IV: Kamil Ze-
man, Mateusz Ryś i V: Michał Słoncz, 
Gabriel Litwiński. Statuetki i dyplomy 
ufundowane przez dyrektora CKSiR  

w Bestwinie - za co zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
- wręczała zwycięzcom prezes Stowarzyszenia Iwona Sojka.

Jerzy Zużałek

Wręczanie nagród dla najlepszych



16

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

lip
ie

c-
si

er
p

ie
ń

 7
-8

/2
01

2

W upalną niedzielę, 1 lipca, odbyło się na terenie Bielskiego 
Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji 
w Kaniowie „Rolkowisko”, czyli biegi na łyżworolkach oraz zabawy 
rekreacyjno – sprawnościowe. Organizatorami tej imprezy pod 
hasłem „Krwiodawcy – Dzieciom, Powitanie wakacji – Rolkowi-
sko’2012” byli: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie 
Gminy Bestwina, Klub HDK PCK im. L. Hirszfelda przy TRW oraz 
Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Czechowice-Dzie-
dzice. Pomocą służyli także nauczyciele  
z ZS - P w Kaniowie, Panie Mariola Płach-
no i Alicja Skrudlik oraz Arkadiusz Czaja  
a także strażacy z OSP Bestwina.

Pierwszą konkurencją był bieg główny, 
w którym przyznano trzy puchary: dla naj-
lepszego zawodnika, dla najlepszej zawod-
niczki oraz dla najmłodszego zawodnika. 
Oprócz nagród, dyplomów i medali przygo-
towanych przez organizatorów zwycięzcy 
tego biegu  wręczono także nagrodę prze-
kazaną przez ubiegłoroczną zwyciężczynię, 
Marzenę Pawlus.

I miejsce i Puchar Prezesa GK HDK PCK 
przy Urzędzie Gminy Bestwina zdobył Mar-
cin Matl, II miejsce zajął Krzysztof Zwaliński, 
a III Dawid Byrdek. Puchar Prezesa Klubu 
HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy 
Czechowice - Dziedzice dla najlepszej zawodniczki odebrała 
Joanna Hereda, a Puchar Prezesa Klubu HDK PCK im. L. Hirsz-
felda przy TRW dla najmłodszego uczestnika otrzymała Weronika 
Czopek (rok urodzenia – wrzesień 2004). W klasyfikacji żeńskiej za 

Joanną Hereda uplasowały się: Kornelia Kieloch i Monika Borgosz.
W kategorii wiekowej klasy 1 – 3 zwyciężył Dawid Adamaszek, 

drugi był Filip Hałas, trzeci Michał Kieloch.
Klasy 4 – 6: pierwsze miejsce Joanna Hereda, drugi Dawid 

Borgosz, trzeci Dawid Byrdek. Gimnazjum: I miejsce Kornelia 
Kieloch, II – Krzysztof Zwaliński, III – Mateusz Zontek. W grupie 
najstarszych uczestników Rolkowiska najszybciej do mety dojechał 
Marcin Matl (oldboje zgodzili się, aby razem z nimi startowali młodsi 

uczestnicy), drugie miejsce zajął Marcin 
Byrdek, a trzecie Janusz Hałas.

Odbyły się także różne konkurencje 
zręcznościowe i tak, np. w slalomie wygrała 
drużyna w składzie: Dawid Borgosz, Dawid 
Adamaszek, Michał Kieloch, Dawid Byrdek, 
Natalia Gęszka, Klara Gęszka.

W przewożeniu kubkami wody i napeł-
nianiu nią pojemników zwyciężyła drużyna  
w składzie: Krzysztof Zwaliński, Dominik 
Zontek, Dawid Borgosz, Dawid Adama-
szek, Filip Hałas, Dawid Byrdek, Kamil 
Nowicki.

Organizatorzy składają podziękowania 
zarządowi BPTLPiI za udostępnienie tere-
nu, firmie Danone i Żywiec Zdrój za prze-
kazane produkty, a także Panu Markowi 
Ryłko, Stefanowi Chabierskiemu, Józefowi 

Maciejowskiemu, Adamowi Hulbójowi, Związkowi Zawodowemu 
Górników w Polsce przy PG Silesia oraz Zbigniewowi Pogranicz-
nemu za ufundowanie nagród i słodyczy. Nagrody fundowali także 
organizatorzy Rolkowiska.       Jerzy Zużałek

Rolkowisko z krwiodawcami

Zawody na lotnisku

Sport

▪ 10 – 14: 1. Międzyrzecze. 2. Bystra. 3. Godziszka.  
4. Wilkowice. 5. Wilamowice. 6. Jasienica. 7. Dankowice. 
8. Bujaków. 9. Bestwinka. 10. Kaniów.

W najmłodszej grupie dzielnie spisywały się dziewczyny, gra-
jące głownie w ekipie z Bujakowa. O wyniku finału przesądziły 
rzuty karne.

▪ 15 – 18: 1. Bestwinka. 2. Jasienica. 3. Międzyrzecze.  
4. Bujaków.

Seniorzy: 1. Dankowice. 2. Bestwinka. 3. Kaniów. 4. Chełmek. 
5. Janowice. 6. Bestwina.

Ponieważ przechodni Puchar Komendanta Gminnego musi 
pozostać w gminie Be-
stwina, otrzymała go 
drużyna z Bestwinki, 
natomiast zwycięska 
ek ipa  z  Dankowic 
otrzymała na własność 
inne trofeum.

Wszyscy goszczący 
tego dnia na terenie 
KS Bestwinka mogli 
uraczyć się strażacką 
grochówką, potańczyć 
na festynie, czy też 
wziąć udział w loterii 
fantowej.

Sławomir Lewczak

Przy zmiennej aurze rywalizowali o Puchar Komendanta 
Gminnego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
całego powiatu. 14 lipca pocili się w upale, mokli w strugach 
deszczu, zaznali podmuchów silnego wiatru, ale nie poddali się 
kapryśnej aurze i walczyli z poświęceniem do samego końca. 

Na turniej przyjechali reprezentanci władz gminnych i pożarni-
czych. Czynny udział wziął wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, 
zarazem członek OSP. Słowa do druhów – piłkarzy skierowali 
także prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa, 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP Herbert Szeliga i Komendant 
Gminny Grzegorz Owczarz. Przy organizacji współpracowały 
władze OSP Bestwinka – pre-
zes Józef Distel i naczelnik 
Grzegorz Gawęda, a boiska 
udostępnił prezes klubu spor-
towego Andrzej Cichowski. 
Rozgrywki obserwowali wice-
prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Jan Ozimina, a także 
prezes OSP Bestwina Marceli 
Kraus.

Swoje drużyny w różnych 
kategoriach wystawiło 12 jed-
nostek straży z różnych miej-
scowości. Rozegrano mecze 
w trzech grupach wiekowych, 
a oto ostateczne wyniki:

Puchar Komendanta w słońcu i w deszczu

Reprezentanci OSP z różnych miejscowości
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Ogłoszenia

Kronika policyjna 
Czerwiec 2012

• 20 czerwca mieszkaniec Bestwiny zakupił na aukcji internetowej 
„Allegro” telefon na kwotę 150 zł. który otrzymał, lecz nie wywiązał 
się ze zobowiązań

• W okresie od 17 do 20 czerwca w Bestwinie na ul. Krakowskiej 
nieznany sprawca przywłaszczył sobie 36 sztuk tui o łącznej war-
tości 360 zł., na szkodę mieszkańca Kóz.

• 23 czerwca w Bestwinie  doszło do wypadku drogowego, w którym 
nietrzeźwy kierowca motocykla – 0,59 mg/l. – utracił panowanie nad 
pojazdem, doprowadzając do jego wywrócenia na bok, następnie 
potrącił dwóch pieszych, którzy doznali obrażeń ciała, w wyniku 
czego zostali przewiezieni do szpitala.

• 23 czerwca ok. godz. 14.20 w Janowicach nieznany sprawca do-
konał kradzieży kabla telefonicznego o długości 60 m., na szkodę 
TP S.A.

• 24 czerwca ok. godz. 16.20 w Bestwinie na ul. Bestwińskiej z par-
kingu skradziono rower górski marki Kross o wartości 600 zł.

• 25 czerwca w Kaniowie nieznany sprawca dokonał z terenu posesji 
kradzieży pojazdu marki Fiat Seicento o wartości 2 tys. zł.

• 25 czerwca ok. godz. 17.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej z te-
renu stawów hodowlanych dokonano kradzieży łódki metalowej 
o wartości 250 zł.

• 26 czerwca w Bestwince przy ul. Dworkowej z parkingu przy szkole 
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego o wartości 
290 zł. 

• 29 czerwca w Bestwinie ok. godz. 12.00 nieznany sprawca dokonał 
kradzieży wazonu z brązu o wartości 700 zł.

• 29 czerwca w Bestwinie ok. godz. 15. 00 z terenu posesji nieznany 
sprawca dokonał kradzieży 40 szt. tui o wartości 2 tys. zł.

Lipiec 2012
• 1 lipca w Kaniowie na ul. Żwirowej kilkanaście samochodów 

zablokowało drogę przeciwpożarową prowadzącą do kąpieliska. 
Właściciele pojazdów zostali ukarani mandatami.

• 1 lipca w Kaniowie na ul. Żwirowej doszło do kolizji samochodów 
Mitsubishi i Audi.

• 2 lipca z terenu cmentarza w Bestwinie nieznany sprawca dokonał 
kradzieży wazonu z nagrobka o wartości ok. 350 zł.

• 4 lipca w Kaniowie na ul. batalionów Chłopskich kierujący samo-
chodem marki Toyota wjechał do nieoznakowanej wyrwy w jezdni, 
uszkadzając pojazd.

• 4 lipca w Bestwinie o godz. 10.40 doszło do kolizji trzech samo-
chodów – Dacia Logan, Renault Clio i Fiat Panda. Sprawca został 
ukarany mandatem.

• 5 lipca w Janowicach z parafialnego cmentarza skradziono z grobu 
mosiężny wazon o wartości 500 zł.

• 6 lipca w Janowicach ponownie dokonano kradzieży dwóch wa-
zonów o wartości 600 zł.

• 6 lipca w Bestwinie o godz. 19.20 na ul. Witosa policjanci z WRD 
w Bielsku – Białej zatrzymali kierującego motorowerem, który na 
łuku drogi uderzył w krawężnik, doprowadzając do wywrócenia 
pojazdu. Kierujący był w stanie nietrzeźwym – 0,75 mg/l.

• 9 lipca w Bestwinie na ul. Olchowej kierujący nieznanym pojazdem 
wjechał w ogrodzenie, oddalając się z miejsca zdarzenia.

• 10 lipca w Bestwinie na ul. Witosa o godz. 19.20 kierujący moto-
cyklem Honda najechał na bezpańskiego psa, który nagle wpadł 
na jezdnię. Kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do 
szpitala. 

• 10 lipca w Kaniowie na ul. Żwirowej o godz. 17.10 policjanci z KP 
Czechowice – Dziedzice zatrzymali kierującego Oplem Astra, który 
– jak się okazało – był po spożyciu alkoholu (0,15 mg/l.).

• W nocy z 10 na 11 lipca w Kaniowie na ul. Batalionów Chłopskich 
nieznany sprawca po uprzednim wyważeniu okna dokonał wła-

mania do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradł narzędzia 
o wartości 850 zł.

• 12 lipca w Bestwinie na ul. Krakowskiej doszło do kolizji samochodu 
Fiat Tico z Oplem Corsa, którego kierująca oddaliła się z miejsca 
zdarzenia.

• 18 lipca w Bestwinie na ul. Ofiar Wojny doszło do kolizji Fiata Se-
icento z VW Passat. Sprawca został ukarany mandatem.

• 18 lipca w Kaniowie o godz. 20.00 na ul. Młyńskiej kierujący sa-
mochodem VW Golf wjechał w ogrodzenie posesji. Sprawca został 
ukarany mandatem.

• 20 lipca w Bestwince o godz. 22.30 na ul. Magi kierujący motoro-
werem będąc w stanie nietrzeźwym (0,76 mg/l.) wyjechał z drogi 
podporządkowanej uderzając w samochód Lancia. Ranny kierowca 
motoroweru pozostał w szpitalu.

• 21 lipca w nocy, nieznany sprawca po wyważeniu kwatery okiennej 
włamał się do budynku stacji benzynowej „Rotor” na ul. Dworkowej 
w Bestwince, skąd z szuflady biurka dokonał kradzieży 100 zł. 

• 26 lipca w Bestwinie na ul. Podleskiej nieznany sprawca dokonał 
kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, karty banko-
matowej oraz 10 zł.

• 27 lipca w Kaniowie nieznany sprawca dokonał uszkodzenia szyby 
okiennej o wartości 200 zł.

• 28 lipca w Kaniowie na ul. Witosa nieznany sprawca dokonał 
kradzieży roweru o wartości 1300 zł.

Sierpień 2012
• 2 sierpnia w Kaniowie na ul. Łabędziej policjanci z KP Czecho-

wice – Dziedzice zatrzymali kierującego motorowerem w stanie 
nietrzeźwym – 0,88 mg/l.

• 6 sierpnia w Bestwinie na ul. Witosa trzech sprawców dokonało 
kradzieży ze sklepu spożywczego Euro jednej butelki alkoholu 0,7 
l. o wartości 42 zł.

• 7 sierpnia w Bestwinie na ul. Krakowskiej doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów – Fiata Seicento i Mercedesa. Sprawca został 
ukarany mandatem.

• 9 sierpnia w Kaniowie na ul. Młyńskiej z terenu budowy zbiornika 
wody pitnej nieznany sprawca dokonał kradzieży ok, 400 kg prętów 
stali zbrojeniowej o wartości 1330 zł.

• 14 sierpnia w Bestwinie na ul. Plebańskiej z cmentarza parafialnego 
skradziono wazon mosiężny o wartości 500 zł.

• W nocy z 14 na 15 sierpnia w Kaniowie na ul. Witosa nieznany 
sprawca dokonał wybicia szyb oraz zgniecenia karoserii i przecięcia 
opon w samochodzie Citroen Berlingo – straty w toku ustalania.

• 16 sierpnia ok. godz. 19.40 w Janowicach na ul. Janowickiej do-
konano z terenu posesji kradzieży 20 sztuk grzejników o wartości 
1000 zł. 

• 16 sierpnia z cmentarza w Bestwinie skradziono wazon o wartości 
350 zł.

• 18 sierpnia w Bestwinie, pod „Magówką” został oszukany mieszka-
niec, który za pośrednictwem portalu internetowego zamówił części 
do motoroweru o wartości 250 zł. i do dziś nie otrzymał towaru.

• 19 sierpnia w Kaniowie ok. godz. 14.00 w Kaniowie na ul. Rybackiej 
kierujący samochodem Daewoo Lanos wjechał do nieoznakowanej 
wyrwy w drodze, uszkadzając pojazd.

• 20 sierpnia w Bestwinie na ul. Podzamcze sprawca wykorzystując 
nieuwagę sprzedawczyni w pomieszczeniu Lotto dokonał kradzieży 
torebki wraz z dokumentami.

• 21 sierpnia w Bestwinie ok. godz. 11.00 nieznany sprawca dokonał 
spalenia kabla telefonicznego na długości dwóch metrów na szkodę 
TP S.A. – wartość 1 tys. zł.

• 27 sierpnia w nocy w Bestwince na ul. Olchowej nieznany spraw-
ca dokonał wyłamania blachy w garażu, z którego wnętrza skradł 
szlifierkę kątową oraz przedłużacze o wartości 260 zł.

Franciszek Owczarz
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel.: 32 214 13 65, fax: 32 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

W dniu 11.07.2012 r. w Kaniowie na terenie 
kortów tenisowych został odnaleziony rower 
marki Magnum MG 200. Właściciela prosi się 
o kontakt z Komisariatem Policji w Czecho-
wicach-Dziedzicach, tel. 032-215-32-35 lub 
z dzielnicowym rejonu Bestwina.

Policja informuje

22 września w Bielsku-Białej odbędzie się Regionalny Kongres 
Kobiet Podbeskidzia,  pod hasłem „Być kobietą zdrową i aktywną” 
pod honorowym patronatem Poseł Mirosławy Nykiel. 

W trakcie kongresu zostanie ogłoszony werdykt w konkursie „Perła Podbe-
skidzia” 

Wybory „Perły Podbeskidzia”, 
którą poznamy dopiero podczas 
jesiennego kongresu, zaczynają 
się... już dzisiaj!  Prosimy o 
zgłaszanie kandydatur! To nie 
mają być kobiety z pierwszych 
stron gazet. Przeciwnie, szuka-
my pań nieznanych szerszemu 
gronu, które doceniane są przez 
najbliższe, lokalne otoczenie za 
pokonywanie przeciwności losu, 
działalność społeczną, wrażliwość na los drugiego człowieka. Rozejrzyjmy się 
wokół! Bardzo często tak bywa, że szlachetnych, ofiarnych, zacnych ludzi mamy 
na wyciągnięcie ręki, a nie dostrzegamy ich - apeluje Mirosława Nykiel. 

Nie można zapomnieć o podstawowym wymogu przy zgłaszaniu kandydatek, 
jakim jest ich zgoda na pretendowanie do miana „Perły Podbeskidzia”. 

Termin dostarczania formularzy upływa 9 września. Z nadesłanych kandydatur 
Kapituła Kongresu wybierze laureatkę.

Wrześniowy Kongres odbędzie się w bielskiej Wyższej Szkole Administracji. 
Rejestracja zgłoszeń osób, które chciałyby w nim uczestniczyć, rozpoczęła się 
13 sierpnia.

Zapraszamy wszystkie Kobiety – zarejestruj się! Adres strony do rejestracji
Kongres organizują Stowarzyszenie „Ewa - Maja - Krystyna. Kobiety dla kobiet” 

oraz Beskidzka Inicjatywa Lokalna. 
Regulamin „Perły Podbeskidzia” –
http://www.kongreskobiet.eu/Regulamin_Perla_Podbeskidzkia_2012.pdf 
Zapraszamy na stronę Kongresu Kobiet http://www.kongreskobiet.eu/ 

W dniu 14.08.2012 r. W Kaniowie na skrzyżowaniu ul. Kóski z ul. Furczy-
ka odnaleziono telefon komórkowy marki Samsung. Właściciel proszony 
jest o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach. Rewir 
Dzielnicowych tel. 032-215-32-35.

 
Zastępca Komendanta 

 Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
 podinsp. mgr inż. Zbigniew Gacek
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świętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.

Na okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęcia

z centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów pod

pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,

uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,

a także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolnej

w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.

Wewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeru

relacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiego

Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.

Witaj majowaWitaj majowaWitaj majowaWitaj majowaWitaj majowa
jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!
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Czas wakacyjno – urlopowego wypoczynku dobiegł końca. Po-
zostały jednak wspomnienia, które chcieliśmy utrwalić w naszych 
artykułach, jak również galerii fotograficznej. Tutaj zamieszczamy 
wybrane zdjęcia, a reszta znajduje się na związanych z gminą Be-
stwina stronach internetowych.

 /Fot. S.Lewczak, J. Zużałek/


