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Na ten moment społeczność Bestwinki czekała  
długo, jednakże dzień 22 września wynagrodził trudy  
oczekiwania. Ochotnicza Straż Pożarna w tym sołectwie 
obchodziła stulecie swojego istnienia. Wspominano 
założycieli jednostki, jej historię, zasłużonych druhów. 
Nowy samochód bojowy, który został zakupiony przy 
tej okazji, będzie służył całej gminie i przysłuży się  

do zwiększenia bezpieczeństwa.

100 lat OSP Bestwinka
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Aktualności

XXII Sesja Rady Gminy Bestwina

Z prac Urzędu Gminy

Na sesji z dnia 13 września oprócz podejmowania uchwał, 
składania zapytań i wniosków, radni gminy Bestwina zajmo-
wali się tematem budżetu, a konkretnie jego wykonaniem 
w pierwszym półroczu. Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach, na podstawie informacji przed-
łożonej przez wójta Artura Beniowskiego przedstawiła opinię 
pozytywną w tym względzie. Na sesji wójt udzielił informacji rów-
nież Radnym – dotyczyła ona zarówno wykonania budżetu, jak 
i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej (wcześniej 
analizowały ją komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu 
i wydały opinię pozytywną). 

 Wójt przypomniał, że budżet gminy na 2012 rok został 
uchwalony w dniu 1 grudnia 2011 r. Odnosząc się ogólnie do 
realizacji budżetu, stwierdził, że przy realizacji dochodów nie ma 
większych problemów, bo dochody ogólnie zostały zrealizowane 
w niespełna 50% i można domniemywać, że do końca roku 
będą wykonane w 100%. Odnosząc się z kolei do wydatków 
stwierdził, że cyfry, które są zawarte w informacji opiewają na 
dzień 30 czerwca br. Od tego czasu kilka inwestycji zostało 
zrealizowanych bądź jest w trakcie realizacji. Zaznaczył też, że 
kwoty zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczące 
wydatków, opierane są na podstawie kwot zawartych w koszto-
rysach. Wyjaśnił, że kwoty te są po przetargach weryfikowane. 
Podkreślił też, że przez ostatnie kilka lat zostało wypracowane 
stanowisko, że dopóki jest możliwość korzystania ze środków 
zewnętrznych, to takie zadanie musi być priorytetem. Zwrócił 
jednak uwagę, że rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 
nie zapowiada się zbyt optymistycznie, ale że dopóki można, 
należy się o te środki starać.  Poprosił Radę Gminy o przyjęcie 
informacji o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, co też Radni uczynili.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie: 
Zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 

01 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021.

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

Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013-2015”.

Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii 
SEAP”. 

Podziału gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

 
Wyjaśnienia do projektów uchwał złożył wójt Artur Beniowski 

oraz skarbnik gminy Stanisława Grzywa, zastępca wójta Stani-
sław Wojtczak, kierownik Referatu Służb Technicznych Mariusz 
Szlosarczyk, a także pełnomocnik ds. wyborczych Arkadiusz 
Maj. Po dyskusji Rada Gminy przyjęła powyższe projekty.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał na-
stępnie pisma, które wpłynęły na jego ręce od poszczególnych 
instytucji i osób prywatnych. Omówił najważniejsze sprawy bie-
żące, podając do wiadomości, iż z okazji Święta Niepodległości, 
(w tym roku w przeddzień Święta, tj. 10 listopada) planowany 
jest bieg sztafetowy szkół obejmujący wszystkie cztery sołectwa 
na długości ok. 11 km. 

Kolejno w informacjach bieżących głos zabrał wójt Artur Be-
niowski. W krótkim wystąpieniu odniósł się do pism odczytanych 
przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Na sesji odczytane zostały wnioski z zebrań rad sołeckich 
w Kaniowie, Bestwinie i Janowicach. Ustne wnioski i zapytania 

● Ostatnie tygodnie to praca nad przygotowaniem budżetu 
Gminy na rok 2013. Projekt budżetu musi zostać przedłożony 
radnym do 15.11. Trwają ostatnie uzgodnienia, rozmowy z 
kierownikami jednostek organizacyjnych a także przedstawi-
cielami organizacji i stowarzyszeń. Już teraz wiele wskazuje 
na to, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny w 
realizacji, co niewątpliwie będzie wymagało od wszystkich 
dużej samodyscypliny.

● Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika dla pie-
szych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach. Podpisana jest 
umowa z wykonawcą i w najbliższych dniach rozpoczną się 
prace związane z tą inwestycją.

● Początkiem listopada ogłoszony zostanie przetarg na zago-
spodarowanie terenu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych 
przy ośrodku zdrowia w Bestwinie. 

● Trwa projektowanie trzech odcinków chodników: przy ul. 
Krakowskiej – od Magówki do ul. Pod Magówką, przy ul. 
Kościelnej – pomiędzy istniejącymi chodnikami, oraz wzdłuż 
ul. Witosa od końca chodnika przy posesji Pani Kubik do ul. 
Młyńskiej. 

●  Został złożony wniosek do tzw. „Schetynówki” na przebudowę 
ulic Krzywolaków i Czechowickiej. 

● Dzięki osobistemu zaangażowaniu Starosty Bielskiego położo-
na została nowa nakładka asfaltowa na ul. Św. Floriana na od-
cinku od strażnicy 
do mostka na Mły-
nówce przy posesji 
Pani Kamińskiej. 
R ó w n o c z e ś n i e 
Gmina dokonała 
przekładki znisz-
czonej nawierzchni 
chodnika w rejonie 
strażnicy OSP. 

● Dobiegają końca 
prace związane z 
rozbudową stacji 
uzdatniana przy 
ujęciu wody pitnej 
dla Gminy Bestwi-
na.

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
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Aktualności

Mieszkańcy gminy zainteresowani przebiegiem drogi S1

Z wyjątkowo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy 
Bestwina spotkało się spotkanie zorganizowane w ramach kon-
sultacji społecznych w sprawie budowy drogi S1. Odbyło się ono 
w dniu 5 września w sali Domu Strażaka w Bestwince. Przybyli 
zarówno przedstawiciele inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, jak i projektanta: KV Projekty Inżynieryjne 
i Architektoniczne sp. z.o.o.

Kwestią sporną jest ostateczny przebieg planowanej drogi. 
Jak wiadomo, odrzuconych zostało siedem dotychczasowych 
planowanych wariantów. Stało się to na skutek zakwestiono-
wania niektórych odcinków trasy zarówno przez ekspertów 
UNESCO (bliskość byłego obozu Auschwitz – Birkenau), jak 
i ekologów (stawy na obszarze „Natura 2000”) oraz mieszkań-
ców obecnych na konsultacjach społecznych. Opracowano wo-
bec tego cztery nowe warianty – A, B, C i D. Kolejne konsultacje 
będą trwały do 28 grudnia 2012 roku, natomiast sam proces 
decyzyjny zabierze jeszcze co najmniej rok. 

Droga ekspresowa S1: Mieszkańcy za wariantem D
Cała budowana droga docelowo posiadać będzie ok. 130 km, 

położona jest na obszarze województwa śląskiego i częścio-
wo małopolskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) 
– z granicą z Czechami w Cieszynie - Boguszowicach oraz 
czeską drogą ekspresową R48. Część trasy stanowi wschodnia 
obwodnica GOP. Natomiast inwestycja o której mowa była na 
zebraniu, to budowa drogi od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach 
do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej. Nowy odcinek S1, 
według GDDKiA w zależności od wybranego wariantu, będzie 
miał 38-40 km i 7 węzłów.  Przebudowany zostanie istniejący 
węzeł Mysłowice-Kosztowy. Będą także węzły w Lędzinach, 
Bieruniu, Oświęcimiu i Bielsku-Białej.

Mieszkańcy gminy Bestwina w ogromnej większości poparli 
wariant „D”, wiążący się z najmniejszymi konsekwencjami 
w postaci wyburzeń czy też utrudnień związanych z dojazdem. 
Wariant ten, po rozmowach z jednostkami ościennymi popiera 
także Urząd Gminy.          Sławomir Lewczak

Prezentacja wariantów

dotyczące głównie gminnej infrastruktury składali poszczególni 
Radni i sołtys Kaniowa. Dodatkowo na pytania odnośnie funkcjo-
nowania Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie od-
powiadał Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Grzegorz 
Boboń wraz z kierownikiem ORiSW Łukaszem Wojsławem.

Szczegółowy protokół z sesji dostępny jest na stronie interne-
towej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy.

Opracowanie protokołu: Insp. Irena Glądys
Redakcja: Sławomir Lewczak
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30 września, 7 i 21 października odbyły się trzy zebrania 
wiejskie – Odpowiednio w Bestwinie, Janowicach i w Kaniowie. 
Wszystkie miały miejsce w strażnicach OSP. W spotkaniach z 
mieszkańcami brał udział wójt Artur Beniowski, jego zastępca 
Stanisław Wojtczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Biel-
skiego Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Grzegorz Boboń 
i Józef Maziarz, radni gminni z sołectw, sołtysi, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz zainteresowani mieszkańcy.

Na zebraniu w Bestwinie pojawili się również przedstawiciele 
Spółki Wodnej Melioracyjnej – prezes Kazimierz Firganek i kie-
rownik robót Marian Firganek. Przedstawili oni obszerny raport z 
wykonanych zadań i poinformowali o planowanych realizacjach. 

Ponieważ zakończyła się kadencja delegatów na walne 
zebranie Spółki Wodnej, mieszkańcy wybrali nowych, którzy 
przez kolejne pięć lat będą mieć prawo głosu na wspomnianym 
zebraniu.

Z kolei kierownik referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska Alicja Grygierzec odpowiadała na pytania związane 
ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 
zwłaszcza kwestią opłaty śmieciowej. W dużej mierze rozsze-
rzyła temat podjęty już na łamach „Magazynu Gminnego”.

Wójt gminy Artur Beniowski również udzielał odpowiedzi na 
bieżąco, informując o realizacjach i planach dotyczących każ-
dego sołectwa. Odniósł się również do problemu planowanej 
drogi ekspresowej S1 – potwierdził, że zarówno Urząd Gminy, 
jak i większość mieszkańców popierają wariant D. 

Sprawozdania z pracy swojej i rad sołeckich przedstawiali 
także sołtysi.

Oto zanotowane przez Komisje Uchwał i Wniosków wnioski 
mieszkańców:

Bestwina
1. Odwodnienie ul. Gospodarskiej. 2. Odbudowa rowu me-

lioracyjnego koło posesji p. Ochmana. 3. Budowa wiaty przy-
stankowej i zainstalowanie kosza na ul. Bialskiej. 4. Pionizacja 
słupa telefonicznego koło pawilonów w centrum Bestwiny. 5. 
Remont ul. Cyprysowej. 6. Zaproszenie na zebranie wiejskie 
posłów, senatorów itd. 7. Instalacja lamp na ul. Podzamcze. 8. 
Rozwiązanie problemu wyjazdu z ul. Szkolnej na Krakowską 
przez poszerzenie wylotu ul. Szkolnej i wybudowanie na ul. 
Krakowskiej lewoskrętu w ul. Szkolną lub połączenie rondem 
ul. Szkolnej, Krakowskiej i Kościelnej. 9. Budowa chodnika 
wzdłuż ul. Janowickiej w Bestwinie. 10. Zamontowanie tabliczki 
z nazwą ul. Podleskiej oraz poprawienie oświetlenia na słupie ul. 
Podleskiej. 11. Budowa chodnika lub pobocza na ul. Krakowskiej 
między stawami. 12. Usunięcie usterek po remoncie ul. Bialskiej 
(rowy, dojazdy do posesji). 13. Wykonanie nowego przejścia 

Zebrania wiejskie: Bestwina, Janowice, Kaniów
na ul. Krakowskiej bliżej centrum. 14. Wyasfaltowanie ul. 
Bocznej ul. Witosa w kierunku p. Harężów. 15. Wyasfaltowanie 
początkowego odcinka ul. Polnej od strony ul. Krakowskiej. 16. 
Zaproszenie na zebranie wiejskie komendanta Policji i dzielni-
cowego. 17. Nasilenie informacji o szkodliwości palenia śmieci, 
traw itd. oraz wzmocnienie kontroli przy udziale dzielnicowego. 
18. Wyasfaltowanie ul. Polnej.

Janowice
1. Zaprosić dzielnicowego Policji na kolejne Zebranie Wiejskie. 

2. Poprosić dwóch mieszkańców ul. Janowickiej o zmianę kie-
runku oświetlenia posesji – obecnie światło może razić kierow-
ców poruszających się po ulicy. 3. Wyremontować ul. Miodową 
boczną. 4. Załatać dziury na ul. Górskiej, wyciąć samosiejki i 
oczyścić rowy. 4. Przeprowadzić remont ul. Pisarzowickiej. 5. 
Wyremontować ul. Targanicką i ul. Łanową. 6. Położyć rury na 
wysokości posesji p. A. Nycza. 7. Przesunąć czas włączania i 
wyłączania świateł ulicznych na ul. Targanickiej. 8. Wyremonto-
wać ul. Borową. 9. Przesunąć znak drogowy na skrzyżowaniu 

ulic Borowej i Targanickiej (znak obecnie zasłania widoczność 
wyjazdu z ul. Borowej na Janowicką). 10. Zamontować lustro na 
ul. Brzozowej. 11. Umocnić osuwisko na terenach rekreacyjnych 
za sceną i założyć rurę od-
wadniającą od studzienek. 
12. Utwardzić drogę na ul. 
Podlesie oraz udrożnić rów 
przy tej drodze wzdłuż lasu. 
13. Udrożnić rów przy ul. 
Janowickiej pomiędzy p. A. 
Gola a p. T. Góra.

Kaniów
1. Naprawić przepust 

na ul. Łabędziej w rejonie 
posesji p. Olszyk. 2. Wy-
konać oświetlenie ul. Ła-
będziej na niebezpiecznych 
zakrętach. 3. Poszerzyć 
ul. Łabędzią i wykonać 
mijanki w niebezpiecznych 
miejscach. Dokonać po-
szerzenia ul. Łabędziej w 
rejonie od państwa Stano-
szek do mostka, wykonać 
pobocza wzdłuż ww. ulicy Mieszkańcy Bestwiny obecni na zebraniu

Janowice - informacje wójta Artura Beniowskiego

Sprawozdanie sołtysa Kaniowa, 
Marka Pękali

Aktualności
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od państwa Małysz do skrzyżowania z ul. Nad Łękawką. 4. 
Informować na zebraniach wiejskich o przychodach budżetu 
gminy z poszczególnych sołectw. 5. Zrobić „mijankę” na ul. 
Myśliwskiej od strony ul. Czechowickiej. 6. Zrewidować ozna-
kowanie drogowe skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Krzywolaków. 
7. Naprawić chodnik wzdłuż ul. Kóski. 8. Postawić barierki na 
mostku pomiędzy stawami w ciągu ul. Myśliwskiej. 9. Wykonać 
progi zwalniające przy posesjach na ul. Myśliwskiej. 10. Doko-
nać niezwłocznej wymiany instalacji wodnej i elektrycznej w 
budynku klubu sportowego LKS „Przełom” Kaniów. 11. Wykonać 
kanalizację ul. Łabędziej od posesji p. Zbyl do p. R. Kozaka. 12. 
Ustawić dodatkowe tabliczki z numerami domów na ul. Myśliw-
skiej. 13. Poprawić oznakowanie skrzyżowania ul. Batalionów 
Chłopskich i Krzywolaków. 14. Poprawić nawierzchnię kortów 
tenisowych w Kaniowie. 15. Dokonać modernizacji wodociągu 

Opłata śmieciowa 
(cykl informacyjno - edukacyjny) - cz. 2

Aktualności

Ten odcinek piszę już ze świadomością czytania.
Co najmniej trzech czytających, nie licząc autora. Pierwsze 

cenne uwagi: niezrozumiale i zbyt mało faktów. 
Podsumowuje więc poprzedni odcinek.
Ustawowo od 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady płacenia za 

odpady komunalne.
Obowiązkową umowę z przedsiębiorcą zastąpi deklaracja 

właściciela nieruchomości, składana do urzędu – stanowiąca 
podstawę wystawienia tytułu wykonawczego.

Koszty obioru odpadów płacone obecnie przedsiębiorcy 
wybranemu przez właściciela nieruchomości zastąpi opłata, 
wynikająca z deklaracji (patrz pkt.2). Opłata ma charakter ryczałtu 
i będzie wnoszona gotówką do kasy urzędu lub przelewem na 
wskazane konto.

Opłata to nie nowy podatek. To koszt starego obowiązku w no-
wej konstrukcji prawnej.

Zmiana ustawy ma spowodować gospodarowanie odpadami 
– stworzyć system.

Powody zmian opisane w cz.1 można pominąć, teraz zaś skupić 
się na wspólnym budowaniu sprawnego systemu. 

Fakty, które najbardziej interesują mieszkańców to wysokość 
opłaty.

Opłatę właściciel nieruchomości będzie wyliczał sam w dekla-
racji, mnożąc liczbę osób zamieszkujących* jego nieruchomość 
przez stawkę. Wysokości stawki jeszcze nie ustalono. Wyjaśniam, 
podobnie jak na zebraniach wiejskich. To jedna z uchwał, które 
zobowiązana ustawowo jest podjąć Rada Gminy, opisując nowy 
system w naszej gminie.

* 25 października br. podjęta została pierwsza uchwała.
Rada Gminy Bestwina, po zapoznaniu się z uzasadnieniem 

Wójta, zdecydowała o wyborze metody naliczania opłaty od 
mieszkańca.

Dla porównania w sąsiednim mieście Bielsko-Biała opłatę 
oparto o ilość zużytej wody na danej nieruchomości.

Opłata to budżet, wracam więc do obiecanej ekonomii naszych 
budżetów, oczywiście w przestrzeni odpadów komunalnych. 
Koszty odbioru odpadów w obecnym schemacie, oparte o rze-
telnie wykonywane obowiązki, naturalnie obniża:

- wybór przedsiębiorcy przyjaznego w zakresie ceny, termi-
nów odbioru, udogodnień w segregacji;

- segregowanie, obiór worka z naszych nieruchomości kosz-
tuje od 3,50 – 4,00 zł;

SEGREGACJA  SIĘ  OPŁACA
- udział w zbiórkach, prowadzone przez Gminę i szkoły są nie-

odpłatne, jedyne dla nas obciążenie to dostarczenie do miejsca 
zbiórki odpadów komunalnych, wskazanych w ogłoszeniu; 

SEGREGACJA  SIĘ  OPŁACA
- zmniejszenie gabarytów odpadów, zgniatanie zużytych kar-

tonów po mleku i sokach, plastików, butelek PET i metalowych 

puszek po napojach. Dzięki temu zaoszczędza się miejsce  
w kontenerach lub workach i rzadziej trzeba je opróżniać;

- kompostowanie odpadów organicznych (biodegradowalnych), 
czyli resztek kuchennych, trawy, zieleni z pielęgnacji ogrodów;

SEGREGACJA  SIĘ  OPŁACA
- ograniczenie wytwarzania odpadów, pomimo statystyki jest 

to możliwe nawet na poziomie konsumenta, robiąc rozsądnie 
zakupy, wykorzystując ekologiczne, wielokrotnego użycia torby;

- brak cudzych odpadów do wywiezienia.
Ostatni akapit czytających pewnie zaskoczy lub oburzy. Małe, 

ogrodzone nieruchomości raczej kontrolujemy. Gorzej z dużymi, 
oddalonymi od zabudowań. Tam powtarzalnie deponowane są 
podrzucane śmieci. W przypadku nie stwierdzenia sprawcy, 
a tak jest najczęściej, uprzątnięcie odpadów obciąża właściciela 
nieruchomości.

Działki (miejsca) publiczne są szczególne narażone, bo trak-
towane jako niczyje. Sprzątanie ich obciąża budżet publicznego 
zarządcy, najczęściej gminę. Tak oto z podatków realizowane są 
obowiązki podrzucających.

Zdaję sobie sprawę, że artykuł może nie trafić do sprawców. 
Jednak szerzej uświadamia koszty śmieciowego tematu.

Czas na przejście z pozycji budżetu domowego do budżetu 
nowego systemu, obejmującego wszystkich właścicieli nierucho-
mości jednolitą zasadą gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Kilka niezbędnych danych:
- statystycznie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach do-

mowych jest coraz więcej,
- mieszkaniec naszej gminy, czyli gminy wiejskiej statystycznie 

wytwarza 250 kg rocznie, co daje około 20 kg miesięcznie (w tym 
wielkogabaryty, opony, sprzęt AGD, elektryczny itp.) 

- odpadów wytworzonych (rzeczywistych) jest więcej niż odbie-
ranych przez przedsiębiorców na postawie zawiązanych umów 
– to fenomen w skali kraju, 

- około 80% właścicieli nieruchomości naszej gminy posiada 
umowy na odbiór odpadów,
-  w powyższych 80% jednak są tacy, którzy mają umowy na 

jeden do kilka worków rocznie,
- wyrywkowe wezwania tut. Urzędu o wyjaśnienie braku umo-

wy w większości wypadków szczęśliwie uwieńczone zostają jej 
podpisaniem,

- dzięki zaangażowaniu Urzędu i szkół w akcjach zbiórki osią-
gamy raptem 10% udziału odpadów segregowanych w strumieniu 
odpadów odbieranych

- bywa, że z wygody nie segregujemy.
 Z powyższego wynika, że bardzo trudno określić jedno-

znacznie strumień odpadów. Zarówno całego jak i w rozdziale 
na poszczególne frakcje. Jakieś założenia należało jednak 
poczynić. Na początku budowania nowego systemu najbardziej 
racjonalne wydaje się wykorzystanie danych statystycznych. 

na ul. Jawiszowickiej. 16. Dokonać modernizacji i połączenia 
„ślepych” wodociągów przy ul. Torowej i Sosnowickiej. 17. 
Przyciąć gałęzie drzew przy lampach ulicznych. 18. Dokonać 
pielęgnacji drzewek wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kóski. 
19. Naprawić schody w budynku Gromadzkim. 20. Dokonać 
remontu cząstkowego ulic Furczyka i Głębokie 21. Zobligować 
właścicieli zaniedbanych pól i działek do koszenia i usuwania 
chwastów. 22. Dokonać czyszczenia i połączenia rowu biegną-
cego od ul. Torowej z rowem przy ul. Dankowickiej. 23. Wyciąć 
zarośla rosnące pomiędzy wałami rzeki Wisły.

 W Kaniowie podjęto także Uchwałę w sprawie wymiany 
przestarzałej sieci wodociągowej w sołectwie.

Redakcja dziękuje protokolantom oraz członkom Komisji 
Uchwał i Wniosków

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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Aktualności

Dopiero analiza działającego sytemu pozwoli je zweryfikować. 
Koszty zaś będą wynikały przede wszystkim z ilości i rodzaju 
odpadów.  Powtórzone wielokrotnie hasło:  SEGREGACJA 
SIĘ OPŁACA nabierze jeszcze większego znaczenia od 1 
lipca 2013 r. Jej szczegóły zostaną omówione, mam nadzieję       
w następnym „Magazynie”, łącznie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Bestwina.

Niemniej już teraz wiadomo, że niezbędne będzie zaangażo-
wanie i współpraca  pomiędzy: Mieszkańcem– przedsiębiorcom– 
Gminą – regionalną instalacją – Marszałkiem Województwa.

Walka i negatywna postawa generować będzie niepotrzebnie 
koszty, również administracyjne i utrudniać pracę przewoźnika 
(jego zadaniem będzie m.in. stwierdzanie poprawności segre-
gowania).

Na jednym z zebrań wiejskich Mieszkaniec oświadczył, że jest 
zadowolony z obecnej umowy na odbiór odpadów i nie zamierza 
tego zmieniać.

Pamiętajmy – w tym zakresie ustawodawca nie daje wyboru. 
Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych należy 
rozwiązać do końca czerwca 2013 roku, z zachowaniem trzy-
miesięcznego lub innego, określonego w podpisanej umowie, 
okresu wypowiedzenia. 

Pośrednictwo gminy *  
Gminy mają stworzyć najbardziej odpowiadający miejscowym 

uwarunkowaniom system, umożliwiający wypełnienie ustawo-
wych obowiązków. System zostanie opisany uchwałami Rady 
Gminy Bestwina, a jedną z uchwał będzie Regulamin utrzymania 
porządku i czystości w gminie.

Regulaminem określone będą m.in. obowiązki właścicieli 

nieruchomości, sposób zbierania i segregowania odpadów, 
częstotliwość ich odbierania. 

Przedsiębiorca będzie jeden, wybrany w drodze przetargu.
Przedsiębiorca pobierze należność na wykonaną usługę opisa-

ną w przetargowej specyfikacji. Należność Gmina zapłaci z opłat.
Ważne:
Opłaty mają zbilansować nie tylko odbiór i transport odpadów 

ale również:
- odzysk i unieszkodliwianie (gospodarowanie),
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania,
- obsługę administracyjną systemu.
* oznacza rozwinięcie tematu, wywołanego w bieżącym lub 

poprzednim artykule.
c.d.n.

Na koniec - Komunikat
Anonimy czy doniesienia ogólne przynoszą znikomy skutek. 

W przedmiocie dzikich wysypisk również - częściowo wyjaśnione 
zostało w bieżącym artykule. Wszelkie postępowania opierają się 
na dowodach. W przypadku braku dowodów czy świadków nie 
jest niemożliwe udowodnienie winy a następnie ukaranie sprawcy. 

Skuteczne jest natychmiastowe powiadomienie policji 
lub pracownika urzędu, ze wskazaniem co najmniej miejsca 
deponowania czy palenia odpadów oraz sprawcy.

Przypomnienia:
Bieżące info na stronie: www.bestwina.pl  zakładka Ochrona 

Środowiska
Uwagi i zapytania pod  tel. 322157717 lub na adres: 
referat_gb@bestwina.pl

26 września w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 
odbyły się IV Bestwińskie Targi Pracy. Otwarcia wydarzenia do-
konał inicjator targów Andrzej Wojtyła - radny gminy Bestwina, 
który w krótkim słowie wstępnym zwrócił uwagę na ogromną 
role pracy w życiu każdego człowieka, podkreślając, iż jej brak 
pociąga za sobą poważne problemy społeczne. To właśnie 
te przesłanki sprawiły, iż w gminie Bestwina pojawiła się ta 
szlachetna inicjatywa. Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina 
pogratulował organizatorom tego przedsięwzięcia, zaznaczył, 
iż Urząd Gminy zawsze stara się wspierać takie działania, wy-
raził również nadzieję, iż targi te pomogą znaleźć pracę, tym, 
którzy starają się aktywnie jej poszukiwać. Dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej Bogusław 
Kanik serdecznie podziękował wszystkim wystawcom, którzy 
przyczynili się do organizacji targów. Na zakończenie Seweryn 
Szmajduch asystent posła na Sejm RP Stanisława Szweda - 
odczytał list gratulacyjny.

Celem targów w głównej mierze była pomoc w znalezieniu 
pracy osobom bezrobotnym. Organizatorzy przygotowali dla 

IV Bestwińskie Targi Pracy

Przemawia organizator Targów, Andrzej Wojtyła Szkolenie dla młodzieży

wszystkich zainteresowanych oferty pracy stałej i tymczasowej, 
w kraju oraz zagranicą. Nie zabrakło także propozycji dla mło-
dzieży uczącej się, która oprócz zapoznania się z ofertami pracy, 
wzięła udział w zajęciach warsztatowych z doradcą Mobilnego 
Centrum Informacji Zawodowej. Ponadto swoją pomocą służył 
inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który udzielał fachowych 
porad z zakresu prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym 
roku porady te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się stoisko doradcy 
zawodowego, który udzielał porad w zakresie aktywnego i 
skutecznego poszukiwania pracy.

Wstęp na targi, korzystanie z ofert pracy, wszelkie porady i 
konsultacje udzielane były bezpłatnie. Na zakończenie warto 
wspomnieć, iż ich organizacja była możliwa dzięki Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej, Urzędowi 
Gminy w Bestwinie, Bestwińskiemu Kołu Socjologów oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 

Wioleta Gandor
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Aktualności

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy 
Bestwina składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
które wzięły udział w akcji honorowego krwiodawstwa, jaka 
miała miejsce 14 października br. w Janowicach.

Zarejestrowało się 35 dawców, a krew oddało 29 osób, dzięki 
czemu uzyskano jej 13 050 ml. Osobne podziękowania zarząd 
Klubu kieruje do firmy „Danone” z Bierunia Starego za przeka-
zane krwiodawcom wyroby firmowe.

Jerzy ZużałekPobieranie krwi w Janowicach

Akcja krwiodawstwa  
w Janowicach

Przy ulicy gen. Sikorskiego w Bestwinie budowany jest niezwy-
kły dom. Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowy Stowarzyszenia 
„Razem” będzie służył nie tylko osobom niepełnosprawnym inte-
lektualnie, które wprowadzą się tam na stałe, ale także tym, które 
zechcą uczestniczyć w różnego typu zajęciach terapeutycznych. 
Znajdą się w nim znajdą się w nim pokoje jedno i dwu - osobowe, 
sale terapii zajęciowej, kuchnia, pokój lekarski, sala widowiskowa 
i sala rehabilitacyjna. Jak widać na fotografiach, wnętrza powoli 
nabierają docelowego wyglądu, a dzieje się to między innymi 
dzięki pracy wolontariuszy – rodziców podopiecznych.

Maria Sysak – Łyp, prezes Stowarzyszenia mówi: „Z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymali-
śmy dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Drugie tyle stanowi 
wkład własny. Z zadaniem tym związany jest wymóg oddania do 
czerwca przyszłego roku dwóch pomieszczeń przeznaczonych na 
działalność Ośrodka – terapię zajęciową. Jak można zobaczyć, 
nie próżnujemy, kładzione są instalacje różnego typu, kafelki, 
rurki, kaloryfery, każdy dzień przybliża nas do celu.”

Rzeczywiście, w porównaniu ze stanem z lat poprzednich gdy 
w zasadzie stała tylko konstrukcja, zmieniło się wiele. Przy domu 
stoją panele słoneczne, a w środku zakładana jest rekuperacja, 
czyli system odzyskiwania ciepła z powietrza – wykonuje ją fir-
ma „TRI – VENT”.  Również pokoje i pomieszczenia kuchenne 
są systematycznie doposażane. Wielki wkład w to dzieło mają 
pożyczkodawcy i sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Bielska”, „Eaton Automotive sp. z o.o.”, firma 
„Pilch” z Jasienicy, „Ceramed”, firma „PURMO” która podarowa-
ła grzejniki, firma „TECE” (rurki), „MARTECH-PLUS” (lampy) i 
wiele innych przedsiębiorstw czy też organizacji, których nazwy 
wymienione są na stronie internetowej:

www.stowarzyszenierazem.org.

W ośrodku „Razem” praca wre...
Gmina Bestwina od początku odnosi się entuzjastycznie do 

idei budowy Domu i w miarę możliwości udziela wszelkiego 
wsparcia. Pomaga w organizowaniu dorocznego Pikniku inte-
gracyjno – sportowego, na który zapraszani są parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy. Podczas 
imprezy wolontariuszami są także uczniowie gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Bestwinie pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób pragną wspomóc Stowa-
rzyszenie, mogą to uczynić poprzez swoją pracę, darowizny czy 
też numer konta podany na stronie. Zarząd jest bardzo wdzięczny 
za każdą wyciągniętą dłoń. Czasem wystarczy bardzo niewiele, 
żeby przybliżyć spełnienie marzeń – powstanie miejsca, gdzie 
niepełnosprawni będą czuli się szczęśliwie i bezpiecznie.

Sławomir Lewczak

Roboty postępują z każdym dniem

Odkrywają siebie i dzielą z przyjaciółmi
W samo południe, przy pięknej słonecznej pogodzie, w dniu 

20 października spotkali się członkowie, podopieczni i przyjaciele 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Razem”. Okazją było zarówno 10 – lecie Ośrodka Rehabilitacyj-
no – Szkoleniowego, jak i podsumowanie zadania „Odkrywamy 
Siebie”. Ten ostatni projekt to zajęcia artystyczno – sportowe 
dofinansowane przez  MOPS i PCPR w Bielsku-Białej ze środ-
ków PFRON.

W imieniu Stowarzyszenia, wszystkich gości powitali w sali 
widowiskowej nowo powstającego Domu Stałego Pobytu prezes 
Maria Sysak – Łyp, a także członek zarządu Tadeusz Sowiński. 
Pojawiło się wielu przedstawicieli władz, firm, różnych grup i sto-
warzyszeń. Między innymi byli to parlamentarzyści: Małgorzata 

Pępek, Aleksandra Trybuś, Stanisław Szwed, przedstawiciel poseł 
Mirosławy Nykiel, samorządowcy: wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński, pełnomocnik Prezydenta Bielska – Białej Henryk 
Juszczyk, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, radny powiatu 
bielskiego Grzegorz Boboń, radny gminny Andrzej Wojtyła. Z po-
zostałych osób warto wymienić prezesa WFOŚiGW Mirosława 
Szemlę, prezesa spółki AQUA Piotra Dudka, proboszcza bestwiń-
skiej parafii ks. Cezarego Dulkę. Ponadto listy z podziękowaniami 
i gratulacjami przysłała m.in. poseł do PE Małgorzata Handzlik 
oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

Pani prezes w okolicznościowym przemówieniu podziękowała 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy od początku działalności 
Stowarzyszenia wspierają je finansowo, duchowo, poprzez bezin-
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teresowną pracę, czy też na jeszcze inne sposoby. Stowarzysze-
nie nie zarabia na siebie, wszystko co ma, otrzymuje od rodziców 
podopiecznych, od sponsorów, z 1% podatku, itd. A potrzeby są 
i stale będą, ponieważ dom trzeba ukończyć i utrzymać. Tadeusz 
Sowiński w uzupełnieniu posłużył się słowami Jana Pawła II: 
„Każdy ma swoje Westerplatte”. Tym symbolicznym Westerplatte 
którego Stowarzyszenie strzeże, jest właśnie dom, budowany 

z myślą o przyszło-
ści tych, którzy sami 
nie poradzą sobie bez 
pomocy.

Po części oficjalnej, 
przemowach gości, 
wręczeniu nagród 
i wyróżnień przyszedł 
czas na niespodzian-
kę  p r zygo towaną 
przez samych nie-
pełnosprawnych pod 
kierunkiem opieku-
nów. Sztuka „O ryba-
ku i złotej rybce” była 
opowieścią o dobrym 
człowieku i jego chci-
wej żonie. Aktorzy zna-

komicie ukazali fakt, że 

Aktualności

Zawody sportowe

Feralny rok 1911 przyniósł mieszkańcom Bestwinki wiele 
cierpienia i łez wylanych z powodu licznych pożarów. Ogień 
strawił doszczętnie cztery budynki mieszkalne, stajnię i trzy sto-
doły z całym dobytkiem. Autorka artykułów z dziejów Bestwinki, 
Danuta Kubik pisze, że to właśnie wtedy narodziła się inicjatywa 
powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. Prym w tych działaniach 
wiedli zwłaszcza ówczesny wójt Franciszek Wawerczyk i kierow-
nik szkoły Walenty Ozga. Formalne założenie Straży nastąpiło 
w roku 1912 – pierwszym prezesem został rolnik Antoni Janeczko. 
Wkrótce na skrawku ziemi otrzyma-
nej od gospodarza Franciszka Kłody 
zbudowano pierwszą, tymczasową 
remizę. Przechowywano w niej 
czterocylindrową sikawkę konną. 
Rozpoczęły się też pierwsze wyjazdy 
do akcji. 

Historia straży w Bestwince to 
nieprzerwana sztafeta kolejnych 
pokoleń. Momentami, zwłaszcza 
z powodu wojen i okupacji działal-
ność OSP bywała zawieszana, ale 
zawsze z nową energią wznawiano 
ją, wspomagając się coraz doskonal-
szym zapleczem sprzętowym. Nie 
brakowało wydarzeń zapisujących 
się w pamięci bardzo głęboko – 
wymieniamy tutaj choćby gaszenie 
pożaru Rafinerii w Czechowicach – 
Dziedzicach. Były jednak też chwile 
radosne – do nich należy doroczny 
Dzień Strażaka, przyznawanie róż-
norakich odznaczeń, modernizacja 
strażnicy, zakupy sprzętowe, oraz 
jubileusze. A ten ostatni z pewnością 
przejdzie do historii i będzie wspomi-
nany jeszcze bardzo długo.

W dniu 22 września OSP w Bestwince świętowała swoje 
stulecie. Uroczystość poprzedzona została wieloma przygoto-
waniami, do najważniejszych należały starania o zakup nowe-
go, średniego samochodu bojowego Mercedes – Benz Atego. 
Zostały one uwieńczone sukcesem, a jest to zasługa zarówno 
Zarządu z prezesem Józefem Distlem i naczelnikiem Grzego-
rzem Gawędą, mieszkańców Bestwinki oraz różnych instytucji. 
Dopłatę przekazały: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, Krajowy System Ra-
towniczo – Gaśniczy (łącznie 250 000 
zł.). Urząd Gminy przeznaczył kwotę 
200 000 zł., natomiast mieszkańcy 
i liczni sponsorzy ofiarowali 140 000 
zł. Strażacy dziękują za ten dar, są to 
zresztą środki wykorzystane w celu 
najszlachetniejszym z możliwych. 
Ludzkie zdrowie i życie mają wartość 
niewymierną. 

Centralne obchody jubileuszu roz-
poczęły się sformowaniem podod-
działów i wymarszem do kościoła pw. 
św. Sebastiana. Mszę św. w intencji 
strażaków żyjących, zmarłych i ich 
rodzin celebrował ks. Józef Baran. 
W homilii przywołał postać św. Flo-
riana, jego męczeństwo i posta-
wę, najlepiej wyrażoną w rzymskim 
przysłowiu: „mężny może paść, ale 
nie ustąpić”. Tak właśnie postępują 
druhowie znajdujący się na pierwszej 
linii walki z ogniem i innymi żywiołami. 
Duszpasterz pogratulował wspaniałej 
rocznicy i wyraził nadzieję, że naj-
młodsze pokolenia wezmą przykład 
ze swoich ojców i dziadków.

„Marzenia się spełniają”
Jubileusz 100 – lecia OSP Bestwinka

Przemawia prezes OSP Bestwinka Józef Distel

dobra materialne to nie wszystko, prawdziwe szczęście kryje się 
w życiu w zgodzie z samym sobą, cieszeniu się każdym dniem. 
Po dopracowanych dekoracjach i brawurowej grze widać było, 
że w stworzenie przedstawienia włożono dużo ciężkiej pracy. 
Jednak efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Następnie goście udali się na zwiedzanie domu, gdzie zobaczyli 
jak postępują prace w salach zajęciowych, pokojach i pomiesz-
czeniach gospodarczych. Przy okazji zwiedzili wystawę fotogra-
ficzno – artystyczną. Dodatkowo przygotowano poczęstunek, 
zabawę przy muzyce, zawody sportowe i wiele innych atrakcji.

Sławomir LewczakPrezes Stowarzyszenia
Maria Sysak - Łyp
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Odznaczenie odbiera naczelnik Grzegorz Gawęda

Po liturgii pododdziały dowodzone przez komendanta gminnego 
Grzegorza Owczarza powróciły przy dźwiękach orkiestry pod Dom 
Strażaka i tam miała miejsce część oficjalna uroczystości. Popro-
wadził ją pełniący funkcję spikera druh Jacek Jonkisz. Przeglądu 
strażackich szeregów dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP, prof. Marek Trombski. Na maszt podniesiono flagę 
państwową i odegrano Mazurka Dąbrowskiego. 

Wszystkich gości przybyłych tego dnia do Bestwinki przywitał 
prezes jednostki, druh Józef Distel. Oprócz osób wymienionych 
już wyżej, swoją obecnością jubileusz zaszczycili: Wicewoje-
woda Śląski Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Aleksandra Banasiak, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, Wiceprezes Zarządu 
WFOŚiGW w Katowicach Mirosław Szemla, Wicestarosta Biel-
ski Grzegorz Szetyński, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, 
zastępca wójta Stanisław Wojtczak, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk oraz radni powiatowi 
Józef Maziarz i Grzegorz Boboń, Członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jan Cholewa, Komen-
dant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, st. 
bryg. Adam Caputa, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bielsku – Białej Jan Ozimina, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bestwina Stanisław Nycz wraz z Radnymi, Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, Członek Prezydium Zarzą-
du Gminnego ZOSP RP Jerzy Kudła, Dyrektor ZSP w Bestwince 
Danuta Tekieli – Herman, była długoletnia Dyrektor ZSP Wiesława 
Ochman – Szeliga, Przewodnicząca Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w gminie Bestwina Danuta Kubik, przewodnicząca KGW 
Bestwinka Halina Lasota, członek zarządu KS Bestwinka Jerzy 
Foksiński, delegacje OSP z gminy Bestwina i spoza jej granic: 
Starej Wsi, Chełmka i Sokolników, delegacja Polskiego Stronnic-
twa Ludowego ze swoim sztandarem, sponsorzy, przedstawiciele 
mediów oraz mieszkańcy.

Prezes w swoim przemówieniu nakreślił rys historyczny jed-
nostki, od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Wyraził 
radość zwłaszcza z nowego samochodu, będącego spełnieniem 
marzeń strażaków. Gdy zakończył wygłaszanie referatu, nastąpiła 
chwila modlitwy i ceremonia poświęcenia wozu dokonana przez 
ks. Józefa Barana. Dokumenty i kluczyki do Mercedesa wręczył 
naczelnikowi OSP wójt Artur Beniowski. Gospodarz gminy od-
czytał wcześniej akt nadania samochodu. Naczelnik Grzegorz 
Gawęda przekazał następnie klucze kierowcom i wszyscy obecni 
usłyszeli dźwięk syreny.

Długa jest lista odznaczeń, które przyznano w trakcie obchodów 
stulecia. Niewątpliwie najważniejsze wyróżnienie otrzymała cała 
jednostka. Prof. Marek Trombski przypiął do sztandaru Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Sztandar wzbogacił 
się także o Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa 
śląskiego” – aktu dekoracji dokonał Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, a towarzyszyła mu 
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak. 
Poczet z odznaczonym sztandarem przedefilował przed frontem 
pododdziałów.

Odznaczenia indywidualne otrzymali poszczególni druhowie. 
Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał srebrne i brązowe 
Krzyże Zasługi, które w jego imieniu wręczył Wicewojewoda 
Śląski Stanisław Dąbrowa. Odznaczeni zostali:

Srebrny Krzyż Zasługi: Wiesława Ochman – Szeliga, Grzegorz 
Owczarz, Herbert Szeliga.

Brązowy Krzyż Zasługi: Grzegorz Gawęda.
W dalszej kolejności wręczono inne medale i odznaki. Oto lista 

wyróżnionych osób:
Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Wiesław Głowiczka, 

Piotr Komór.
Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Dominik Czarnec-

ki, Tomasz Wojcieszyk, Rafał Maga.
Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Artur Beniowski, 

Weronika Kubiczek, Barbara Ślosarczyk, Magdalena Zelek.
Medal „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 

Bielskiego”: Tadeusz Maga.
Odznaka „Wzorowy Strażak”: Wioleta Gawęda, Michał Markiel, 

Tomasz Nycz, Agata Pokral, Tomasz Nycz, Mateusz Tatoń, Dawid 
Norymberczyk.

Złota odznaka honorowa: „Za zasługi dla województwa śląskie-
go”: Edward Bieroński, Józef Distel, Tadeusz Maga, Grzegorz 
Owczarz, Mirosław Jonkisz.

Srebrna odznaka honorowa: „Za zasługi dla województwa 
śląskiego”: Janusz Markiel, Kazimierz Norymberczyk.

W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowania złożyła 
pani Wiesława Ochman – Szeliga. Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, strażackich, kół i stowarzyszeń. Każdy 
z nich z uznaniem wypowiedział się o działalności jednostki 
w Bestwince i nowym samochodzie bojowym. Wpłynęły również 
liczne życzenia i gratulacje na piśmie.

Oficjalne spotkanie zakończyła defilada pododdziałów. Marszo-
we melodie wygrywała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie. W paradzie uczestniczyły wozy jednostek OSP, które 
wraz z nowym Mercedesem na sygnale objechały ulice sołectwa, 
oznajmiając radość z tego wielkiego wydarzenia.

Z okazji swojego święta strażacy i społeczność Bestwinki 
przygotowali sporo atrakcji. Na pięknie udekorowanej scenie wy-
stąpiły dzieci i młodzież z ZSP, recytując wiersze oraz  śpiewając 
piosenki w których przewijały się motywy związane z działalnością 
Straży Pożarnej. Akcentem humorystycznym było pojawienie 
się kabaretu „Baba z chopym”. Członkowie tej formacji, Joanna 
Grzesiok i Stanisław Szindler zaprezentowali program oparty na 
twórczości własnej i śląskich obyczajach. Rozbawili publiczność 
w Bestwince do łez. Na koniec zespół „Tu i teraz” zaprosił gości 
do zabawy tanecznej. 

Sławomir Lewczak
Życzenia składa wicestarosta Grzegorz Szetyński oraz  
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk
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W dniu 3 października po cięż-
kiej chorobie zmarł inż. Andrzej 
Cichowski, działacz społeczny, 
wieloletni prezes Klubu Sporto-
wego Bestwinka a także wybitny 
pracownik koncernu FIAT.

Urodził się 13 czerwca 1951 r. 
w Komorowicach. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej rozpoczął 
naukę w szkole zawodowej „Be-
famy” i tam podjął pracę jako 
tokarz. Równocześnie uzupełniał 
wykształcenie i kończył Technikum 
Mechaniczne w Bielsku-Białej. 
W listopadzie 1970 roku podjął 
pracę w Fabryce Samochodów 
Małolitrażowych. Tutaj przechodził 

kolejne szczeble kariery zawodowej od kontrolera do kierownika 
oddziału i wydziału, kierował coraz większymi zespołami pra-
cowników i jednostkami produkcyjnymi. W latach 1972 - 1976 
studiował zaocznie i uzyskał dyplom inżyniera w filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku - Białej. W 2000 roku przeszedł do spółki Fiat 
Powertrain i objął stanowisko kierownika Obszaru Obróbki Silnika 
1,3 SDE. Jest to małolitrażowy silnik wysokoprężny montowany do 
samochodów koncernu Fiat, a także do Opla i Suzuki. Kolejnym 
powierzonym mu zadaniem stało się uruchamianie i produkcja 
części dla 2-cylindrowego silnika spalinowego TwinAir przezna-
czonego do samochodów Fiat 500 i Lancia Y. Był wybitnym spe-
cjalistą w zakresie obróbki skrawaniem i chętnie dzielił się swoją 
wiedzą i doświadczeniem uzyskanym w czasie 47 lat pracy. Robił 
to również w czasie wyjazdów do zakładów Fiata we Włoszech 
i w Brazylii, a także Chryslera w USA.  

W 1972 roku ożenił się i zamieszkał w Bestwince. Tutaj na-
wiązał kontakty z ludźmi z otoczenia, a ponieważ mieszkał koło 

boiska, zaangażował się w latach osiemdziesiątych w działalność 
sportową. W 1990 roku wybrany został na stanowisko Prezesa 
Klubu i funkcję tą sprawował przez 17 lat do dnia zgonu, w mię-
dzyczasie przez 6 lat był członkiem Komisji Rewizyjnej. Za jego 
kadencji Klub rozwinął się sportowo i organizacyjnie. Postawiono 
na szkolenie młodzieży. Gra w piłkę miała kształtować prawidłowy 
rozwój fizyczny i w części być przeciwwagą dla modnej dyskoteki 
i różnych używek. Młodzież zaczęła brać udział w rozgrywkach 
mistrzowskich i była zapleczem dla drużyny seniorów. Drużyna 
seniorów awansowała od klasy C do klasy A i ustabilizowała 
w niej swoją obecność, co dla klubu z tak małej miejscowości jest 
dużym osiągnięciem. Klub w Bestwince obecnie posiada obiekt 
sportowy z bardzo dobrym zapleczem i mogą mu go pozazdro-
ścić kluby z wyższych klas rozgrywkowych. Osiągnięte zostało 
to przez wieloletnią pracę działaczy, a w tym znaczący był udział 
Prezesa Cichowskiego. Potrafił inicjować zadania do realizacji, 
organizować ludzi do ich wykonania, a także czasami fizycznie 
przy tym pracować, jak np. przy wykonywaniu ogrodzenia, sta-
wianiu łapacza piłek i innych. Działalnością Klubu interesował się 
do ostatnich chwil swego życia. 

Był lubiany w miejscu pracy i w klubie. Uśmiechnięty i pogodny, 
dowcipny, wrażliwy na sprawy ludzkie. Stanowczy w podejmowa-
niu decyzji i konsekwentny w ich realizacji. Był także zapalonym 
wędkarzem. Z braku czasu rzadko moczył spławik na akwenach 
w Kaniowie, ale w ramach urlopu wyjeżdżał wędkować na Mazury 
czy do Szwecji. Pasjonował się strzelaniem do rzutków, a w zimie 
narciarstwem zjazdowym. 

Jego prochy złożono 6 października na cmentarzu w Bestwince. 
Uroczystość pogrzebowa była manifestacją wielkiej sympatii, jaką 
się cieszył i żalu po jego odejściu. 

Pozostawił żonę Annę i córki Renatę i Lucynę. 
    Żegnaj przyjacielu.

Roman Kozak
Zarząd Klubu Sportowego Bestwinka

Wspomnienie

Andrzej Cichowski

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 ŚP.
ANDRZEJA CICHOWSKIEGO
Prezesa Klubu Sportowego „Bestwinka”

RODZINIE 

Składają wyrazy wielkiego współczucia
Wójt Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina  

oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Bestwinie,
Sołtys i Rada Sołecka z Bestwinki

Łącząc się w głębokim bólu
Z Rodziną

ŚP. 
ADAMA KRYWULTA

Składamy wyrazy serdecznego współczucia
Wójt Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina  

 Pracownicy Urzędu Gminy w Bestwinie,
Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury,  

Sportu i Rekreacji
oraz Muzeum Regionalnego  
im. ks. Zygmunta Bubaka

Spośród 102 otrzymanych prac komisja wybrała 10 najlepszych, które 
zostały ocenione w trzech kategoriach:

Zgodność pracy konkursowej z tematyka konkursu;
Estetyka wykonania pracy;
Pomysłowość pracy.
Za każde kryterium oceny praca konkursowa mogła otrzymać od 0- 5 

punktów (max. 15 punktów).
I miejsce – Klara Gęszka kl. 2a SP Kaniów opiekun  Elżbieta Stec 

- 69 punktów.

Komisja przyznała 3 wyróżnienia:
– Zuzanna Jonkisz kl. 6 SP Kaniów opiekun  Jadwiga Gajer – 68 

punktów.
– Wiktoria Lasek kl. 3b SP Bestwinka – 67 punktów.
– Paulina Orzeł kl. 5 SP Kaniów opiekun  Jadwiga Gajer- 65punktów.
Skład komisji: Jadwiga Gajer, Anna Rezik, Ilona Wójtowicz, Katarzyna 

Chrapek, Alicja Grygierzec 
Szerzej temat zostanie omówiony w kolejnym numerze „Magazynu 

Gminnego”

Konkurs Plastyczny pt. „SEGREGACJA SIĘ OPŁACA”!
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU ORAZ OPIEKUNOM ZA LICZNY UDZIAŁ W KONKURSIE I PIĘKNE PRACE.



11

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

w
rz

es
ie

ń
-p

aź
d

zi
er

n
ik

 9
-1

0/
20

12

Kultura

Dokładnie tak, jak to dawniej bywało uczcili święto plonów 
mieszkańcy Janowic. Kto wybrał się w dniu 9 września na tam-
tejsze dożynki, mógł obserwować wiele tradycyjnych obrzędów, 
które pieczołowicie zachowano w tym pięknym sołectwie.

Barwny korowód z darami ziemi wyruszył około godziny 10.30 
spod domu państwa Janiny i Floriana Żołneczko – tegorocznych 
starostów. Gospodarze wraz z towarzyszącą im wnuczką zasie-
dli w bryczce zaprzężonej w dwa konie. Pojazdem powoził pan 
Stanisław Nycz. Za nimi podążali przedstawiciele samorządu, 
Koła Gospodyń Wiejskich, poczty sztandarowe górników, stra-
żaków, pszczelarzy i Koła Łowieckiego „Bażant”. 

Przy kościele pod wezwaniem św. Józefa Robotnika na spo-
tkanie pochodu wyszedł ks. kanonik Eugeniusz Stopka, który 
poświęcił wieńce, chleby oraz zebranych i zaprosił na uroczystą 
Mszę świętą. Podczas liturgii modlił się w intencji rolników, go-
spodarzy, byłych i obecnych starostów, a także różnorodnych 
grup i stowarzyszeń. W homilii wskazał na trud codziennej 
ludzkiej pracy dostrzegany na przestrzeni dziejów Polski przez 
wybitne postacie – od Jana Kochanowskiego do Jana Pawła 
II. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Ave Maria” z Bestwiny.

Barwne dożynki w Janowicach

Pochód z domu starostów do kościoła

Wójt Artur Beniowski składa okolicznościowe życzenia

Po tej uroczystości, w janowickim Domu Strażaka miało miej-
sce dożynkowe przyjęcie i zabawa. Wiele pracy w przygotowanie 
całości włożyło Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem 
pani Krystyny Handzlik (wraz z małżonkiem, który zbudował 
dekoracje). Pani prezes w swoim przemówieniu przywitała gości 
oraz mieszkańców Janowic – nie zabrakło wójta gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego, natomiast Radę Powiatu reprezentował 
radny Grzegorz Boboń. Honory gospodarza pełnił sołtys a za-
razem radny gminny Jan Stanclik – towarzyszyli mu pozostali 
radni z sołectwa Janowice: Stanisław Nycz i Jerzy Borutka. Nie 
zawiodła straż pożarna – licznie zgromadzeni druhowie, a wśród 
nich Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga oraz 
prezes OSP Janowice Jerzy Kudła. Z zaproszenia skorzystała 
również dyrektor ZSP Janowice Urszula Kal. Przy stole zasiadło 
też wielu innych gości, aktywnie włączających się w społeczne 
życie Janowic – niektórzy byli dożynkowymi starostami w latach 
poprzednich.

    Sławomir Lewczak

Jesień to nie tylko szkoła i nowe obowiązki. To także wciąż 
piękna przyroda zyskująca nową szatę i dni wciąż słoneczne, 
choć może nie tak upalne. Warunki wprost wymarzone by od 
czasu do czasu gdzieś wyruszyć. Na przykład w góry. Od lat 
wiedzą to harcerze, propagując aktywny wypoczynek na szla-
kach. Nie zamykają się jednak we własnym gronie, ale chętnie 
proponują tę formę turystyki wszystkim chętnym. Szczep zuchów 
i harcerzy „Bratnie Żywioły”z Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice 
działający przy ZSP Bestwina zorganizował przy współfinanso-
waniu ze środków gminy Bestwina I edycję Rodzinnego Rajdu 
Górskiego, wyjątkowej wyprawy łączącej wszystkie pokolenia, 
uczestników małych i dużych.

Zaopatrzeni w dobre buty i pełne plecaki rajdowicze wyruszyli 
w godzinach porannych autokarem spod szkoły w Bestwinie. Już 
po około godzinie znaleźli się w Milówce, miejscowości słynącej 
między innymi z braci Golców. Mieści się tam „Leśny Gród” – 
założony przez Grzegorza Śleziaka park łączący w sobie ideę 
zoo i ogrodu botanicznego. Goście z gminy Bestwina zobaczyli 
strusie emu, podziwiali egzotyczne rośliny w ogrodzie zimowym, 
odgadywali znaczenie rzeźb widniejących na wielkim totemie i 
przeżyli mrożące krew w żyłach spotkanie z jedynym na północ 
od Hiszpanii okazem byka rasy Toro Bravo. W swojej ojczyźnie 
byki te hodowane były dla potrzeb corridy, temu z Milówki nie 
grozi żadne niebezpieczeństwo, a przy zachowaniu bezpiecznej 

Szlakiem harcerskiej przygody
I Rodzinny Rajd Górski – 15 IX 2012

Gry i zabawy na górskiej polanie

odległości można go nawet nakarmić bułką. Zresztą nie tylko byk 
i jego towarzyszki krowy wrzuciły coś na ząb. Wszyscy pożywili 
się kiełbaską z grilla i gorącą herbatą. 

Po opuszczeniu „Leśnego Grodu” prowadzona przez nieza-
wodną kadrę ekipa powędrowała zielonym szlakiem na Halę 
Boraczą (854 m. n.p.m.). Podejście wymagało nieco wysiłku, 
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Sechna, Żmiąca, Iwkowa, Laskowa...te tajemnicze nazwy 
zapewne mówią przeciętnemu czytelnikowi niewiele, ale łączy 
je jedno – śliwka. Na obszarze tych i jeszcze paru innych miej-
scowości działa stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku”, którego 
partnerem jest nasza Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”. 
14 września LGD zorganizowała wyjazd studyjny w okolice Li-
manowej (tam właśnie znajdują się wspomniane miejscowości), 
aby poznać specyfikę działania tamtejszej organizacji. Podczas 
tego wyjazdu dane mi było reprezentować gminę Bestwina.

Podstawowym produktem regionalnym „śliwkowego szlaku” 
jest „Suska sechlońska” czyli po prostu śliwka suszona. Owoc 
ten jest poddany procesowi podsuszania i podwędzania. Nie 
pozbawia się go pestki. Sama nazwa wywodzi się z gwary – 
od miejscowości Sechna, która dawniej nazywała się Sechlna. 
28 listopada 2006 r. „Suska sechlońska” została wpisana na 
Listę Produktów Tradycyjnych, a 8 października 2010 została 
zarejestrowana w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie 
Geograficzne.

Śliwki można oczywiście jeść na surowo, ale także wyko-
rzystać je na inne sposoby. Oprócz suszenia robi się z nich 
kompot – tzw. „polywkę”, dodaje do ciast, mięs (słynna polę-
dwica faszerowana) oraz wyrabia śliwowicę o różnej mocy. 
Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku” pragnie rozpropagować 
te rarytasy, co na razie spotyka się z wieloma trudnościami – 
rolnicy dopiero przekonują się, by zostawiać część suszonych 

Z LGD „Ziemia Bielska” na Śliwkowym Szlaku
śliwek na resztę roku, a nie sprzedawać wszystkiego w okolicach 
Bożego Narodzenia. Jednakże pomimo tego zrealizowano już 
sporo ciekawych inicjatyw, funkcjonują restauracje i gospodar-
stwa agroturystyczne, gdzie fioletowy przysmak jest obecny w 
każdej postaci.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili kilka interesujących 
miejsc. W Żmiącej było to gospodarstwo ogrodnicze oraz stawy 
rybne „Przy Młynie”, które prowadzą państwo Nowakowie wraz 
z dziećmi. Rolnicy uprawiają jabłka, gruszki i śliwki, a obok 
młyna wodnego z 1914 r. założyli kompleks trzech stawów wraz 
z zapleczem wypoczynkowo – gastronomicznym. Wszystko 
zostało pięknie udekorowane rzeźbami w stylu ludowym. Do 
tak urządzonego obejścia ściągają wycieczki z całego kraju i 
spoza jego granic, skuszone jakością oferowanych produktów.

Herbowym symbolem Iwkowej jest biały jeleń i taką też nazwę 
przyjęła bacówka położona na stoku jednego z tamtejszych 
wzniesień. Lokal istnieje od dwudziestu lat i zdążył od tego 
czasu wielokrotnie powiększyć swoją objętość. Powstały po-
koje wypoczynkowe, sale konferencyjne, oraz mini skansen, 
dokąd sprowadzono kilka zabytkowych budynków z Małopolski 
i Podkarpacia – spichlerz, obórkę, kuźnię, wiatrak, starą chatę 
mieszkalną. Na terenie bacówki można spotkać liczne zwierzę-
ta – konie, kozy, psy, owce i inne. W „Białym Jeleniu” czekał 
wszystkich smakowity obiad.

Ostatni punkt programu miał miejsce na terenie gospodarstwa 

Degustacja produktów lokalnych
Wizyta w bacówce ''Biały Jeleń'

ale dał radę każdy, nawet 
najmłodsza uczestnicz-
ka, czteroletnia Iga. Nie-
którzy znaleźli jeszcze 
tyle energii, by w trasie 
pobawić się w berka. Gdy 
osiągnięto szczyt i zre-
generowano siły, druhna 
Klaudia i jej pomocnicy 
poprowadzili szereg gier 
i zabaw składających 
się na potyczki rodzin-
ne. Liczyły się refleks, 
sprawność fizyczna, ko-
ordynacja ruchów (co nie 
jest łatwe ze związanymi 
nogami), a także umiejęt-
ność rozwiązywania łami-
główek matematycznych 
i logicznych. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła rodzina 
p. Jonkisz z Kaniowa, drugie – p. Sadkowskich z Bestwiny, a 

Uczestnicy rajdu w ''Leśnym Grodzie''

trzecie – p. Andreczko z 
Bestwiny. 

Rajd, w którym wzię-
ło udział 57 uczestni-
ków, nie odbyłby się bez 
druhen i druhów, którzy 
włożyli w jego przygoto-
wanie wiele czasu i wła-
snych pomysłów. Nad 
całością czuwała ko-
mendantka szczepu Kin-
ga Czulak, a pomagali 
jej: drużynowe Dorota 
Surowiak, Klaudia Kubik, 
Katarzyna Jonkisz, oraz 
druh Dominik Skurzok. 
Harcerze dziękują rów-

nież wszystkim uczestnikom rajdu za stworzenie miłej, radosnej 
atmosfery. Na pamiątkę górskiej wyprawy każdy z nich otrzymał 
koszulkę i znaczek rajdowy.          Sławomir Lewczak
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agroturystycznego „Nowizny” we wsi Połom Mały. Gospodar-
stwem zajmuje się pani Urszula Kamińska z mężem Bogusła-
wem, który jest wójtem gminy Iwkowa. Osobliwością „Nowizn” 
jest winnica – Ponad 20 arowa plantacja daje możliwość degu-
stacji różnych odmian winogron i oczywiście wina  - z uwagi na 
mały areał nie jest jeszcze dozwolona jego sprzedaż. Powstała 
już jednak całkiem pokaźna piwniczka.

W piwnicy tej odbyła się prezentacja stowarzyszenia „Na śliw-
kowym szlaku” przeprowadzona przez panią prezes Katarzynę 
Jasnos. Tam uczestnicy zapoznali się ze specyfiką działania 
siostrzanego LGD, możliwościami pozyskiwania środków oraz 
zorganizowanymi akcjami. Na koniec czekało jeszcze zwiedza-
nie pokaźnej hodowli danieli i degustacja produktów, z których 
śliwkowy szlak słynie.           Sławomir Lewczak

30 września odbył się finisaż wystawy „Kraj lat dziecinnych” 
Mieczysława Wilczka. Wystawę tą mogliśmy podziwiać przez 
cały wrzesień w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w 
Bestwinie. Spotkanie rozpoczął Andrzej Wojtyła, pracownik 
Muzeum Regionalnego, który serdecznie przywitał autora wy-
stawy oraz przybyłych na spotkanie gości. Podczas spotkania 
mogliśmy dowiedzieć się, iż Mieczysław Wilczek, zakochany jest 
w malarstwie od najmłodszych lat, 
jego pierwsze prace powstawały 
na ścianach w rodzinnym domu 
w Bestwinie. Niezwykle twórcza 
dusza przyciągała zawsze nowe 
znajomości, a wyjątkowo ciepły 
i życzliwy charakter sprawił, iż 
zawiązane przyjaźnie zachowały 
się po dziś dzień. Wspomnienia 
z dawnych lat stały się również 
pretekstem do wspomnień pod-
czas spotkania. 

Uznanie i szacunek, jakim 
obecnie cieszy się artysta nie 
przyszły z dnia na dzień, wyma-
gały rozwijania pasji i umiejętno-
ści, począwszy od sztuki oprawy 
obrazów, poprzez skład chemicz-

Mieczysław Wilczek w Muzeum Regionalnym
ny farb a na gustach klientów kończąc. Dziś obrazy Mieczysława 
Wilczka po kilkudziesięciu latach pracy artystycznej skupionej 
na wybranych tematach ukazują kunszt i wielkie wyczucie 
sztuki malarskiej. Przemijające piękno polskiej wsi, powrót do 
lat dawnych, ukochane miejsca, zapachy dzieciństwa to naj-
większa materia autora W obrazach stara się zawrzeć wiele 
prostych uniwersalnych treści. To są nowelki, czasem krótkie 

powieści, a tytuły można roz-
wijać w długie opowiadania, 
dlatego tak łatwo o emocje i 
wzruszenia. Na zakończenie 
autor serdecznie podziękował 
za ciepłe komentarze oraz 
duże zainteresowanie wysta-
wą, a w ramach wdzięczności 
na ręce kustosza Muzeum 
Regionalnego ofiarował jeden 
ze swoich obrazów. 

Anna Puczka

Mieczysław Wilczek przekazuje obraz na ręce Andrzeja Wojtyły

W dniach 15 –16 IX 2012 odbył się po raz III Regionalny Konkurs Modeli 
Kartonowych w Rudzie Śląskiej. Jak co roku swoje prace zaprezentowali 
modelarze ze Śląska i Małopolski. Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
impreza została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Do walki o najwyższe trofea stanęli również młodzi modelarze działający na 
co dzień w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie. W konkursie 
zaprezentowali 10 modeli kartonowych. Nikt się nie spodziewał, że uda 
im się zdobyć aż tak wiele miejsc na podium. Ogółem było ich 6! Wśród 
zwycięzców znaleźli się:
I miejsce - Marek Bury - za model AH 64 Apache
III miejsce - Dariusz Ochman - za model Hrad
II miejsce - Mateusz Masny - za model Jasnej Góry
II miejsce - Marek Bury - za model Me 109 F
III miejsce - Dariusz Ochman - za model Millenium III
II miejsce - Piotr Niemczyk - za model rakiety Mercury

W klasyfikacji ogólnej sekcja modelarska „Samuraj” uplasowała się na 
IV miejscu.

Z kolei w dniach 28-30 IX 2012 r. odbył się po raz dwunasty Ogólnopolski 
Konkurs Modeli Kartonowych w Przeciszowie. Do walki o najwyższe trofea 
stanęli modelarze z Polski i z zagranicy. Nie zabrakło również modelarzy 
sekcji „Samuraj”. Łącznie zaprezentowali oni 9 prac kartonowych. Sporym 
zaskoczeniem było zdobycie trzech medalowych miejsc. Na podium znaleźli 
się: Marek Bury - I miejsce z modelem AH-64 Apache, Dariusz Ochman - II 
miejsce za model zamku Hrad, Piotr Niemczyk - II miejsce za model rakiety 

Modelarze z Bestwiny  
w Rudzie Śląskiej i Przeciszowie

Mercury. W trakcie trwania wystawy można było 
zwiedzać sprzęt bojowy Policji Powiatowej w Oświę-
cimiu oraz sprzęt OSP z Przeciszowa. Dodatkowo 
zaprezentowane zostały stoiska modelarskie, w 
których można było wybierać do woli w najnowszych 
wycinankach. Po raz kolejny modelarze z Bestwiny 
pokazali, że wykonywane przez nich prace są na 
bardzo wysokim poziomie.

Łukasz Fuczek - instruktor

Zwycięski model śmigłowca Apache - konstruktor 
Marek Bury
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27 lipca 2005 roku Sejm RP ustanowił 16 października dniem 
papieża Jana Pawła II. Celem tego święta jest upamiętnienie 

Dzień Papieża Jana Pawła II w gminie Bestwina

Uczniowie ZSP Bestwina zwiedzają wystawę

wybitnego Polaka i głowy Kościoła katolickiego na świecie. Z 
kolei w niedzielę poprzedzającą, w całym Kościele obchodzony 
jest Dzień Papieski – w 2012 r. pod hasłem Jan Paweł II – pa-
pież rodziny. O Papieżu pamięta się również w naszej gminie. 
Prowadzone są specjalne lekcje w szkołach mające za zadanie 
zapoznać najmłodszych z naszym wielkim Rodakiem, którego 
bardzo często znają już tylko ze wspomnień. 

Również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka włą-
czyło się do tej akcji. Uczniowie gimnazjum z Bestwiny, noszą-
cego zresztą imię Jana Pawła II, wraz ze swoimi nauczycielami 
obejrzeli wystawę papieskich pamiątek – książek, czasopism, 
zdjęć i innych wydawnictw dokumentujących posługę Karola 
Wojtyły. Zobaczyli również film – zapis przemówienia Jana Paw-
ła II do młodych, wygłoszonego na Krakowskim Przedmieściu w 
Warszawie, w roku 1979.  Podobne spotkanie zorganizowano 
w godzinach wieczornych dla osób dorosłych, można było 
powrócić wspomnieniami do niegdysiejszych wizyt Wojtyły w 
Bestwinie i Kaniowie.

Sławomir Lewczak

Czy polowanie to morderstwo?
Od czasów, kiedy polowanie było podstawą egzystencji 

człowieka, wiele się zmieniło. Nadal jednak żyje w myśliwych 
potrzeba tropienia, ścigania, przeżywania wszelkich związanych 
z tym doznań.

Nazywamy to zaangażowanie pasją łowiecką. Wiemy, że niesie 
ona czasem z sobą niebezpieczeństw uzależnienia. Podobnie 
jak w przypadku narkotyków czy alkoholu, wydostanie się z 
„wiru” swojego hobby to rzecz bardzo trudna, jeżeli wpadniemy 
w przesadę. Łowiectwo może działać dwustronnie: niesie ko-
rzyść związaną z obcowaniem z przyrodą, ale też nieumiejętnie 
wykorzystywane przynosi szkody osobiste, a nawet społeczne.

Współczesne łowiectwo można definiować różnie. Zazwyczaj 
na pierwszy plan wysuwa się akcent gospodarczy. Pamiętamy 
okres, gdy sprzedaż zwierzyny dostarczała państwu (nie myśli-
wym) dewiz z handlu zagranicznego. Następnym akcentem jest 
potrzeba kontroli ilości populacji zwierzyny łownej dla zastąpienia 
roli drapieżników w środowisku. Daje to korzyści gospodarcze. 
Wreszcie jest to ograniczenie szkód czynionych przez zwierzynę 
łowną w rolnictwie i gospodarce leśnej. Każda szkoda łowiecka 
pociąga za sobą wypłaty odszkodowań wypłacanych z funduszu 
Koła Łowieckiego.

Ludzie, którzy nie gospodarują zawodowo w środowisku przy-
rodniczym, mają problem ze zrozumieniem motywacji leżącej u 
podstaw gospodarki łowieckiej. Często przypisuje się myśliwym 
okrucieństwo przejawiane przez rzekome zamiłowanie do po-
zbawiania życia zwierząt dziko żyjących dla samej przyjemności 
zabijania. Brzmi to okrutnie! Bardzo łatwo jest rzucić na myśli-
wego ostre oskarżenie i trudno myśliwemu się przed nim bronić. 
Zwłaszcza, gdy nikt nikogo nie zmusza, aby zostać myśliwym.

Niestety zdarzają się przypadki, kiedy to myśliwy płaci za 
umożliwienie mu zabicia wybranej zwierzyny (polowania dewi-
zowe). Na szczęście w Kole Łowieckim „Bażant” takie przypadki 
nie mają miejsca.

Myśliwy posiadający odpowiednie kwalifikacje są przyjaciółmi 
zwierzyny łownej, którą chroni przed drapieżnikami, ochrania 
w okresie rozrodu, zapewniając dla niej spokój w ostoi. Dba o 
czystość fauny rodzimej przed napływającymi obcymi gatun-
kami, takimi jak: norka amerykańska, szop pracz, jenot, które 
wypierają nasze rodzime gatunki: norkę europejską piżmaka, 
niszcząc gniazda ptaków wodnych i naziemnych. Myśliwy dba o 
dokarmianie zwierzyny łownej w trudnych warunkach zimowych.

Polowanie jest czymś o wiele bardziej złożonym niż strzał i 

jego skutek. Niewątpliwą atrakcją jest walka z graczem szybkim 
i mądrym poprzez wyostrzone zmysły. Polowanie tak ze strzel-
bą, jak i aparatem fotograficznym jest skomplikowane, bo dla 
zniweczenia tego wysiłku wystarczy, by gałązka przesłoniła cel, 
czy też złamała się w nieodpowiednim momencie, lub też na linii 
celowania znalazła się etyka myśliwska.

Myśliwy, siedząc na ambonie wytęża wzrok, nasłuchuje szme-
rów i dźwięków. W tym czasie jego wyobraźnia pracuje na wyso-
kich obrotach i nigdy nie jest mu nudno, nawet jeśli zwierzyna nie 
wyjdzie ze swej ostoi. Takie chwile to rzeczywiście niezapomniane 
przeżycia, bo to obserwacja żyjącej i tętniącej życiem przyrody, 
możliwość oceny ilości i kondycji zwierzyny łownej i drapieżników.

Ci, którzy ganią myśliwego za rzekome okrucieństwo, sami 
zamykają oczy na los domowych zwierząt nie mających nadziei 
i szansy na wolność, kiedy zmuszono je do stania w kolejce do 
uboju. Nie wszyscy to oglądamy – i dobrze, bo to obraz bardzo 
smutny. Te domowe zwierzęta też są piękne i nierzadko z nami 
zaprzyjaźnione. Robią dla nas tak wiele i w rzeczywistości win-
niśmy im wdzięczność oraz szacunek.

Zastanówmy się nad losem wysłużonego konia, bo rzadko 
oferuje mu się dożywocie pod naszą opieką. Zatrzymajmy się 
też nad losem psa – porzuconego, przywiązanego w lesie do 
drzewa. Przeważnie jest to „zapłata” za lata służby i przyjaźni, 
ostatnia wycieczka w kierunku mety życia. Czasem nawet poza 
granicami swojego ojczystego kraju stoi koń osamotniony w ob-
cym środowisku, wypatrując pomocy od przyjaciela, dla którego 
całe życie pracował, a teraz węszy zapach śmierci czekając z 
rezygnacją na swoją kolej. Nieważne zresztą czy to koń, świnia, 
krowa czy kurczak – to zawsze żywe zwierzę pragnące dalej żyć. 
Taką nieodwracalną ścieżkę do mety życia niestety przygotowuje 
człowiek, bo zmusza go do tego prawo przyrody, natury. Niewielu 
jest takich, którzy współczują tym zwierzętom lub w ogóle się nie 
zastanawiają – bo to konieczność, bo chcemy jeść, nosić buty 
ze skóry, futra, dbać o swoje zdrowie. Upolowane zwierzę także 
umiera, czasami nawet cierpi, ale umiera wolne, mające szansę 
na ucieczkę do wolności, z czego często korzysta.

Migracje dzikich zwierząt, które oglądamy w TV to trasy przez 
rzeki w poszukiwaniu zielonych pastwisk, gdzie zwierzęta padają 
ofiarą innych. To ziemia, warunki środowiskowe dyktują śmierć 
dla innych, a przeżycie dla drugich. Jest to mordercza przerwa 
w sztafecie życia dla niektórych sztuk, niekoniecznie słabszych. 
Tych migracji nie wymyślił człowiek, tylko to prawo ustanowiła 
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Od listopada 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bestwinie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych 
zajęciach artystycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Cztery pory roku – zajęcia artystyczne”.

Głównym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technik plastycznych jakimi są: 
decoupage, origami, bibułkarstwo, kirigami i haft matematyczny.

Projekt będzie realizowany od listopada 2012 do lipca 2013.
Chętni uczniowie mogą więc rozwijać swoje zdolności i umiejętności. W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy 

na wystawy artystyczne połączone z warsztatami, które pozwolą na poznanie przez uczestników różnorodnych technik 
zarówno malarskich jak i form przestrzennych.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 47 140,00 zł.

przyroda, warunki środowiskowe, w których to prawach człowiek 
jest bezsilny. Jedne zwierzęta muszą zginąć, by drugie mogły 
przeżyć.

Popatrzmy na pracę rybaków na morzu. Czy możemy sobie 
wyobrazić bezbolesny połów ryb, śmierć zadawaną bez cierpie-
nia, bez wiedzy o zbliżającej się śmierci przez oderwanie ich od 
wody – po prostu ryby duszą się, są zamrażane i przekazywane 
do dalszej konsumpcji. Czy rybacy czynią to z przyjemnością, 
pozbawiając ryby życia w tak obszernym środowisku, gdzie nie 
czynią one szkód?  Czy ryby to produkt pochodzący od „morder-
ców”? (A przypomnijmy, że nawet i apostołowie byli rybakami i to 
właśnie w połowie ryb pomagał im Chrystus).

Śmierć jest zjawiskiem nieuchronnym i nic, ani nikt przed nią 
nie umknie. Można się zastanowić, czy lepiej jest umrzeć wolnym, 

czy być skazańcem bez szansy na szczęśliwy zbieg okoliczności 
i odzyskanie wolności.

Podsumowując – przed obrzucaniem myśliwego epitetem 
mordercy pozbawiającego życia zwierzynę łowną mającą szan-
sę ucieczki przed śmiercią, pomyślmy o kończącym się życiu 
udomowionych zwierząt, czekających w kolejce na „życzliwy 
gest” pracownika ubojni. Zastanówmy się nad każdym słowem 
wypowiedzianym w stronę myśliwego czy też rybaka – naprawdę 
są to mordercy?

W dawnych czasach hrabia Hubert był zapalonym myśliwym, 
podobnie jak i wielu świętych. Czy gdyby Hubert był „mordercą” 
mógłby patronować myśliwy, być czczonym na całym świecie? 
To tylko kilka myśli ku refleksji.

Zygmunt Rezik Koło Łowieckie „Bażant”

Niemalże równocześnie wypadają trzy ważne dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie święta: Dzień Edukacji 
Narodowej oraz wspomnienia patronów SP i Gimnazjum: św. 
Jana Kantego oraz bł. Jana Pawła II. W związku z tym 19 paź-
dziernika społeczność ZSP zorganizowała uroczystą akademię 
z udziałem wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 
zaproszonych gości. Miały również miejsce okolicznościowe 
Msze święte w kościele pw. Wniebowzięcia NMP – tam zostały 
zaprezentowane scenki z życia św. Jana Kantego.

Dyrektor szkoły, Agata Rak na samym wstępie przywitała 
wszystkich obecnych tego dnia na sali gimnastycznej. Zapro-
szenie przyjęli m.in. reprezentujący wójta przewodniczący Ko-
misji Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
Benedykt Kohut, dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, dyrektor GBP 
Teresa Lewczak, proboszcz parafii w Bestwinie ks. Cezary Dulka 
oraz radny Andrzej Wojtyła.

Doniosłym wydarzeniem stało się zaprzysiężenie nowego 
pocztu sztandarowego dla gimnazjum. Uczniowie, którzy wcho-
dzą w skład takiego pocztu muszą wykazać się doskonałymi 

Z zadumą i refleksją o patronach szkoły

Ślubowanie nowego pocztu sztandarowego

wynikami w nauce, dobrą opinią wśród nauczycieli i swoich 
kolegów. Nie jest więc łatwo zasłużyć sobie na przywilej nosze-
nia sztandaru i reprezentowania szkoły na forum publicznym. 

Uczniowie gimnazjalnej klasy 3a przedstawili spektakl na 
motywach sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Młodzi 
aktorzy rozważali wartość małżeństwa wyrażoną w słowach: 
Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar 
właściwy człowieka, każdego z osobna i was obojga. A wśród 
tego wszystkiego wolność, która uwikłana jest w pęknięcia. 
Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pań Oliwii 
Sobieskiej i Doroty Surowiak.

Zadbano o bogatą i profesjonalną oprawę muzyczną. Duży 
talent wykazała uczennica klasy 3a Mirella Kubik wraz z kole-
żankami z gimnazjum i szkoły podstawowej. Całości dopełniały 
poświęcone Janowi Pawłowi II prezentacje multimedialne – 
wykonał je pan Witold Stasicki, a także uczniowie nas którymi 
czuwała p. Jadwiga Kijas. Eksponowano zwłaszcza fakt, że w 
bieżącym roku mija dziesięć lat od chwili nadania bestwińskiemu 
gimnazjum imienia Jana Pawła II.

Sławomir LewczakWystępy uczniów
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Szkoła Podstawowa w Bestwinie w bieżącym roku szkolnym 
została wybrana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
Warszawie do grona 13 szkół z całej Polski by realizować pro-
jekt „Edukacja artystyczna w szkole” w programie „Kulthurra”. 
W ramach programu grupa uczniów uczestnicząca w kółkach 
artystycznych będzie brała udział w dwudniowych warsztatach 
twórczych prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. 
Nauczyciele wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, które 
odbędą się miedzy innymi w Galerii Zachęta, Teatrze Rozrywki 
w Warszawie. Zdobyte umiejętności będą przekazywać uczniom. 
Realizacja projektu ma być zakończona do końca marca 2013 
roku. Efektem projektu będzie opowieść sceniczna i fotoreportaż 
na temat Bestwiny, które zostaną przedstawione lokalnej spo-
łeczności, a także zaprezentowane na stronie internetowej CEO. 
Zapraszamy do śledzenia poczynań naszych dzieci i młodzieży. 
Projekt realizują: pani Dorota Surowiak, Maria Drewniak, Lilia 
Czernek, Katarzyna Jonkisz i Katarzyna Krywult.

Szkoła została również zakwalifikowana do konkursu „Bez-
pieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”, którego celem jest popu-
laryzowanie wśród uczniów całej Polski podstawowych zasad 
funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatel-
skiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym 

Co ciekawego w ZSP 
Bestwina?

ucznia- obywatela, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, 
rasie, obyczajach. Konkurs ma służyć również podniesieniu 
poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Projekt odbywa się 
pod honorowym patronatem m.in. Śląskiego Kuratora Oświaty, a 
za jego realizację odpowiedzialne są: panie Katarzyna Krywult, 
Barbara Sabuda –Pietrasik i Maryla Taranowska.

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie  w 
latach 2012/2014 realizować będą projekt pt.: „U r Unique” we 
współpracy ze szkołami:
1. Instituto comprensivo „A. manzoni”- Priolo Gargallo, Sicilia, 

WŁOCHY  
2. Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi – Balikesİr, Bati 

Marmara, TURCJA
3. Ylöjärven Yhtenäiskoulu – Ylöjärvi,  Länsi-Suomi, FINLANDIA
4. Bill Quay Primary School - Bill Quay- Gateshead, - Northum-

berland and Tyne and Wear, WIELKA BRYTANIA
Środki na realizację projektu w wysokości 20 000 € pozyskano 

z programu Comenius Long Life Learning - Uczenie się przez 
całe życie. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Urszula 
Kraus. Tak jak w latach ubiegłych, w szkole prowadzone będą 
zbiórki segregowanych surowców wtórnych takich jak: butelki 
typu pet i makulatura. Zbiórki zaplanowano na 27 września, 
25 października i 29 listopada bieżącego roku.

Zachęcamy wszystkich do segregacji odpadów i bezpłatnego 
przekazywania ich w wyznaczonych na parkingu szkoły miej-
scach. Pozyskane ze sprzedaży surowców środki finansowe 
zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

ZSP Bestwina

W ubiegłym roku szkolnym każdy ówczesny pierwszak wyka-
zywał się przed klasą różnymi umiejętnościami: czytelnictwem, 
zdolnościami plastycznymi, technicznymi, sportowymi, aktorski-
mi, pisarskimi, muzycznymi oraz wiedzą przyrodniczą i mate-

matyczną. Wszystko 
po to, by przygotować 
się na Rewię Talen-
tów, która odbyła się 
25 września w obec-
ności rodziców oraz 
pani dyrektor, Urszuli 
Kal. Pokaz rozpoczął 
się od wspólnie wy-
konanego tańca, po 
czym w kolejności al-
fabetycznej wystąpili 
uczniowie, prezentu-
jąc swoje zdolności:
− Natalia Bubak wy-
konała dwa utwory 
na keyboardzie, uroz-
maicane zmianami 
głosów grających,
- Witold Chromik za-
prezentował obrazek-

wycinankę, który zrobił 
z użyciem papieru ko-

lorowego,
- Marek Jordanek wykonał podciąganie i akrobacje na drążku 

gimnastycznym,
- Krzysztof Kasolik zaprezentował serię obrazów inspirowanych 

impresjonizmem, którą wykonał farbami,
- Oliwier Kóska pokazał sportowe triki z piłką,
- Martyna Kubik przyniosła ze sobą dwa lwy, które zrobiła z 

Pokaż co potrafisz! – czyli  
„Zdolniacha 2012” w Janowicach

tektury, listewek i kolorowego brystolu,
- Patryk Kubik upiekł pyszne muffinki w dwóch smakach, którymi 

poczęstował publiczność,
- Krystian Matura przyniósł logo Euro 2012, które wykonał na 

dużym formacie bloku z bibułowych kuleczek,
- Aleksandra Mędrala zaprezentowała makietę domu z ogrodem 

wykonaną na brystolu,
- Angelika Mynarska zilustrowała i wykonała wiersz Jana Brze-

chwy pt. „Kwoka”,
- Marcel Ochman przygotował scenkę z baśni „Czerwony Kaptu-

rek”, gdzie zagrał jednocześnie rolę narratora, gajowego i wilka,
- Mikołaj Olejak na oczach publiczności zbudował obwód 

elektryczny, który po włączeniu wydawał odgłos modulowany 
magnesem,

- Jakub Olma zaprezentował makietę zamku, do budowy której 
użył materiałów naturalnych, jak kamienie i rośliny,

- Zuzanna Piekiełko zaśpiewała piosenkę „Skrzydlate ręce”,
- Dominik Stanclik przyniósł ozdobny wazon, który wykonał z 

gliny i pomalował lakierem,
- Dawid Stefański wykonał wiersz Jana Brzechwy pt. „Okulary”, 

do którego prezentacji użył zabawnych okularów,
- Emilia Szymańska pokazała obraz na dużym płótnie, który 

zrobiła przy użyciu różnych środków plastycznych,
- Seweryn Walaszek opowiedział przeczytaną wcześniej bajkę 

o przyjaźni chłopca z koniem i wytrwałości,
- Katarzyna Zawada przyniosła fantazyjne kanapki w kształcie 

wilka i zająca oraz opowiedziała kilka znakomitych dowcipów,
- Piotr Zeman zaprezentował ekologiczny obrazek przedstawia-

jący górski krajobraz, który wykonał z różnorodnych materiałów.
Występy zakończyło wspólne wykonanie przez uczniów 

piosenki „Podajmy sobie ręce”, pochwały i podziękowania oraz 
poczęstunek. Rewia obfitowała we wspaniałe wrażenia, wszy-
scy uczniowie zasłużyli na tytuł ZDOLNIACHA 2012 i otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Eliza Szeliga-Kraus, ZSP Janowice

Szkolna rewia talentów - prezentacja 
prac uczniów
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XI Powiatowy Jesienny Rajd Brązowego Liścia
W sobotę, 6 października, odbył się XI Powiatowy Jesienny 

„Rajd Brązowego Liścia 2012”. Tradycyjnie wzięli w nim udział 
uczniowie z naszej gminy. I tak: Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Bestwine reprezentowało 49 osób (tj. 9% ogólnej liczby 
uczniów), Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bestwince 26 
osób(tj. 8,7% ogólnej liczby uczniów), a Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Kaniowie 24 osoby(tj. 13,7% ogólnej liczby uczniów), 
co daje łącznie 99 uczestników. Wśród nich była 4 - letnia Zuzia 
Kędzierska z Przedszkola w Bestwinie, która dzielnie przemie-
rzyła całą, kilkukilometrową trasę.

Uczestnicy rajdu zmierzali do mety znajdującej się na terenie 
Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach różnymi trasa-
mi. Naszych rajdowców autokar zawiózł na Przegibek(początek 
trasy nr 1), a stamtąd wyruszyli na położony 808 metrów n.p.m. 
w Beskidzie Małym szczyt Gaiki. Tutaj przewodnik przekazał 
uczestnikom trochę wiadomości o Beskidach, o szlakach tury-
stycznych wiodących z tego szczytu w inne miejsca, a także o 
przewodnikach oprowadzających turystów po górskich szlakach, 
ich roli i zadaniach. 

Wspaniała, słoneczna pogoda pozwalała na zachwyca-
nie się pięknymi panoramami nie tylko najbliższych okolic, 
ale i tych odleglejszych. Doskonale było widać położone 
za Wisłą kopalniane szyby(Piast, Ziemowit, Brzeszcze, b. 
Czeczott, Janina), jak również kominy Elektrowni Jaworz-
no. Próbowano rozpoznawać i inne budowle wznoszące 

się na horyzoncie, m.in. kościoły i ich wieże, a także lo-
kalizowano, w którym miejscu znajduje się nasza gmina. 
Wędrówkę górskimi szlakami uprzyjemniało nie tylko 
piękne słońce, ale i szum strumyków, śpiew ptaków i gra 
świerszczy, wielu udało się znaleźć piękne okazy grzybów. 
Ze szczytu Gaiki szlak prowadził do położonej na wysokości 
739 m n.p.m. przełęczy U Panienki, której nazwa wzięła się od 
kaplicy Matki Bożej „Panienki”. Została ona ufundowana przez 
nadleśniczego dóbr Kozy, Juliusza Beinlicha w 1884 roku, jak 
głosi tradycja – z wdzięczności za cudowne ocalenie życia przed 
wilkami. Usytuowano ją w zbiegu szlaków turystycznych. Ucznio-
wie z ZSP w Bestwinie odbyli jeszcze dodatkowo wędrówkę na 
Hrobaczą Łąkę, a uczniowie z Bestwinki i Kaniowa udali się z 
tego miejsca w stronę Kóz, podziwiając w dalszym ciągu prze-
piękne widoki. Pozostałe trasy wiodły: 2. Lipnik Granica (pętla 
MZK nr 6) – Przeł. U Panienki (szlak czarny) – Kozy(szlak żółty), 
czas przejścia 3.00 – 3.30 godz., 3. Porąbka Zapora – Zasol-
nica – Kozy (szlak niebieski), czas przejścia 3.00 – 3.30 godz., 
4. Porąbka Zapora – Hrobacza Łąka – Kozy (szlak żółty), czas 
przejścia 3.30 – 4.00 godz., 5. Porąbka Zapora – Bujakowski 
Groń – Hrobacza Łąka – Przeł. U Panienki (szlak czerwony) – 
Kozy (szlak żółty), czas przejścia 4.00 – 4.30 godz.

W Kozach czekała na wędrowców grochówka oraz orga-
nizatorzy: Pan Andrzej Płonka – starosta powiatu bielskiego, 
Przewodniczący Komisji Promocji, Turystyki i Sportu Jacek 
Staszek, Mariusz Herma – członek Komisji Promocji, Turystyki 
i Sportu Rady Powiatu oraz pracownicy Biura d/s Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki. Tutaj przygotowano sporo 
różnych konkursów z nagrodami, m.in. konkurs piosenki, w 
którym pierwsze miejsce zajęła Zuzia Kędzierska z Bestwiny, 
nawiasem mówiąc najmłodsza uczestniczka Rajdu (4 latka).

W XI Powiatowym Jesiennym Rajdzie „Brązowego Liścia 
2012” wzięło udział 545 uczestników. Nasza gmina miała po 
gminie Jasienica, którą uhonorowano specjalnym pucharem 
najliczniejszą reprezentację, co bardzo cieszy, bo na pewno ta 
forma spędzania czasu, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie, 
jaka towarzyszyła uczestnikom przez cały czas trwania tego-
rocznego rajdu, zasługuje na pochwałę i upowszechnianie, 
tym większe, więc podziękowania dla wszystkich opiekunów, 
nauczycieli naszych zespołów szkolno – przedszkolnych, 
za zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwo w tym rajdzie. 
Puchar dla najliczniejszej szkoły trafił do Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Mazańcowicach.

Jerzy Zużałek

Rajdowicze na szlaku

Pierwszy październikowy weekend maluchy ze Szkoły Pod-
stawowej w Kaniowie rozpoczęły aktywnie. Wraz z opiekunami 
(Anna Kłoda, Beata Kozioł, Elżbieta Stec, praktykantka Magda-
lena Olek) w godzinach popołudniowych udały się do Zabawowa 
w Bielsku - Białej. Jednym z celów wyjazdu był propagowanie 
aktywnego wypoczynku oraz integrowanie młodszej grupy wie-
kowej. Dla niektórych radość była tym większa, iż był to pierwszy 
wyjazd do takiego miejsca.

Anna Kłoda

Maluchy z Kaniowa  
w Zabawowie

Dzieciaki z Kaniowa
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Egzamin gimnazjalny 2011/2012 - wyniki

Sprawdzian po 6 klasie 2011/2012

Jerzy Klistała, autor książek poświęconych tematyce niemiec-
kich obozów koncentracyjnych oraz biografiom ich więźniów, 
spotkał się 9 października z uczniami i nauczycielami ZSP w 
Bestwinie. Swój wykład wygłosił w czytelni Gminnej Biblioteki 

Publicznej, a poprzedziła go 
projekcja filmów z serii „Kroniki 
Auschwitz” – „Najdłuższy apel” 
i „Sonderkommando”. 

Uczestnicy nietypowej lekcji 
dowiedzieli się, jak dramatycz-
ne koleje losu przechodzili 
ci, którzy trafili do oświęcim-
skiego piekła. Jerzy Klistała 
zna tematykę bardzo dobrze, 
gdyż w Auschwitz zginął jego 
ojciec, skazany za działalność 
konspiracyjną. Gość biblioteki 
nie zachowuje jednak pamięci 
tylko dla siebie, lecz pisze 
wartościowe książki, gdzie 
z kronikarską dokładnością 
dokumentuje obozową rze-
czywistość. Wśród sylwetek 
więźniów ukazywanych w 
publikacjach są także liczne 
osoby związane z gminą Be-
stwina, np. prof. Józef Braszka 
czy też pan Leon Foksiński.

Trudna lekcja historii

Jerzy Klistała opowiada  
o obozie Auschwitz

Uczestnicy spotkania w bibliotece

Ostatnia książka J. Klistały nosi tytuł: „Koszmary z hitlerow-
skich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów w latach 
1939-1945”, kolejne wartościowe pozycje to „Martyrologium 
mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, 
Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, 
Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939 - 1945 
: Słownik biograficzny”, „Martyrologium mieszkańców Ziemi 
Cieszyńskiej w latach 1939-1945 : Słownik biograficzny” 
oraz wiele innych, dostępnych do wypożyczenia w naszej 
bibliotece.

Sławomir Lewczak
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W dniu 23 września amatorzy dwóch kółek wsiedli na swoje 
pojazdy i wyruszyli na trasę 33 Beskidzkiego Rajdu Rowero-
wego. Trasa liczyła około 35 kilometrów i wiodła między innymi 
przez gminę Bestwina. Na terenach rekreacyjnych za Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji miał miejsce półtoragodzinny przy-
stanek – półmetek rajdu, gdzie uczestnicy mogli zregenerować 
siły i wziąć udział w licznych zabawach.

Cyklistów serdecznie przywitał wójt Artur Beniowski. W kilku 
zdaniach przybliżył walory turystyczno – krajoznawcze gminy 
Bestwina i zaprosił do jej odwiedzania. Ze sceny przemówili 
również przedstawiciele organizatorów (Beskidzkie Towarzy-
stwo Cyklistów) oraz była poseł do Parlamentu Europejskiego 
Grażyna Staniszewska.

33 Beskidzki Rajd Rowerowy – półmetek w Bestwinie

Konkurs strzelania z łuku

Wjazd na tereny rekreacyjne

Obsługę gastronomiczną półmetka zapewnili wolontariusze 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z 
sercem na dłoni”. Przygotowali oni także szereg konkurencji 
sportowych: zawody sprawnościowe, strzelanie z łuku i wia-
trówki. Zabawy te spotkały się z dużym zainteresowaniem, 
rywalizowały całe rodziny, świetnie się bawiąc i relaksując przed 
wyruszeniem w dalszą drogę. Dodatkowo Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bestwinie udostępniła do oglądania swój samochód 
bojowy, fascynujący zwłaszcza dla najmłodszych.

Sławomir Lewczak

15 września w Bestwinie odbył się niezwykle widowiskowy Trix 
Turbo B’day. Polska czołówka, z silnym akcentem miejscowych 
zawodników, pokazała najtrudniejsze i najbardziej efektowne 
ewolucje.

Paweł „Turbo” Turno, utytułowany bestwinianin, zaprosił do 
siebie 22 najlepszych zawodników mtb i bmx. Przy ulicy Szkol-
nej, gdzie na co dzień trenuje ze swoją ekipą, zorganizował 
drugą edycję Trix Turbo B’day.

Dopisała pogoda, dopisali kibice. I przede wszystkim spisali 
się zawodnicy, którzy się nie oszczędzali i w pełni wykorzystali 
świetnie przygotowane rezibox i hopy. Nie mogło zabraknąć tak 
efektownych tricków, jak backflipy czy frontflipy.

Podniebne szaleństwa u „Turbo”!

- Podobnie jak w roku poprzednim, wszyscy zjadą do Be-
stwiny, aby świętować, kręcąc przy tym wielkie kombosy. Będą 
muzyka, owacje i lasery. Zawodnicy dostaną kasę do ręki za 
ładnie sklejone sztuki, dostaną również czapki i masę innych 
cieszących duszę gadżetów. Wszystko w atmosferze chill jamu, 
bez napinki na wynik - zapowiadał przed imprezą „Turbo” i 
słowa dotrzymał.

Wyniki:
1. Dawid Godziek (Suszec)
2. Marek Łebek (Tarnowskie Góry)
3. Piotr Krajewski (Warszawa)
4. Marcin Rot (Wrocław)
5. Szymon Miłosz (Warszawa)

Źródło: beskidzka24Rowerowe akrobacje w Bestwinie

Licznie dopisali kibice
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Sport

Paweł Michalec, Łukasz Pilarz w drużynie seniorów, Ma-
rzena Wala w seniorkach oraz Klaudia Sachmerda, Natalia 
Pacyga, Kamila Bujnicka i Arkadiusz Pilarz w drużynach 
młodzieżowych U – 21 walczyli na poznańskiej Malcie w 
Mistrzostwach Świata w Kajak Polo. 

To niewątpliwie ogromny sukces naszych szkoleniowców 
i oczywiście samych zawodniczek i zawodników. Siedmiu 

Nasi zagrali na Mistrzostwach Świata
zawodników z UKS Set Kaniów na Mistrzostwach Świata jest 
ogromnym osiągnięciem. Czy jednakże praca szkoleniowa, trud, 
zapał, wspaniała dyspozycja, w końcu koszulka z orzełkiem na 
piersi są doceniane choćby w jakimś minimalnym stopniu przez 
nasze społeczeństwo? Pytanie raczej z kategorii retorycznych.

Jerzy Zużałek

Przecierali oczy ze zdumienia, że w takiej małej miejscowości, 
w takiej małej gminie może być tak ładny ośrodek sportowo – 
rekreacyjny z profesjonalnymi boiskami do gry w kajak polo. 
Mowa o uczestnikach Międzynarodowego Turnieju Kajak Polo 
przed Mistrzostwami Świata, którzy zawitali do nas aż ze Stanów 
Zjednoczonych i Rosji. 

Myślę, że przed laty nikt nawet nie przypuszczał, że odwie-
dzać nas będą drużyny z Europy, poza najbliższymi Czechami 
i Łotwą, tymczasem 1 i 2 września gościliśmy w Ośrodku 
Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie reprezentacje kobiet 
i mężczyzn USA. Oprócz nich nasz akwen do przygotowań i 
przetarcia się przed Mistrzostwami Świata wybrała jeszcze ekipa 
Rosji, a w Turnieju uczestniczyły także polskie reprezentacje 
kobiet: seniorki i U – 21. Dopełnieniem były drużyny Polski B i 
UKS Set Kaniów, w sumie w Turnieju wzięło udział 11 drużyn.

Kajak polo w USA zyskuje popularność od 14 lat, boiska do 
kajak polo najczęściej jednak budowane są na rzekach lub ba-
senach. Z uwagi na duże odległości nie odbywa się w Stanach 
Zjednoczonych za dużo turniejów, a zawodnicy uprawiający 
kajak polo wywodzą się najczęściej z kajakarstwa górskiego, 
trenerem jest Rosjanin. Podobnie jest z rosyjskim kajak polo, 
tam także kajak poliści mają za sobą przeszłość w kajakarstwie 
górskim, sprzęt kupują sobie sami, brak jest wsparcia ze strony 
władz samorządowych, ale pewnie to powoduje, że z ogromną 
determinacją starają się trenować i osiągają spore sukcesy. 

W kategorii kobiet całe podium zajęły polskie drużyny. 
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Polski seniorek, z naszą 
Marzeną Wala, oprócz niej na najwyższym stopniu podium 
stanęły: Tyrowicz Justyna, Bokun Marta, Kwiatkowska Paulina, 
Jarmarkiewicz Katarzyna, Nowacka Krystyna, Bugaj Marta. Pu-
char dla zwyciężczyń w tej kategorii ufundowała europosłanka 

Zazdroszczą nawet Amerykanie
Małgorzata Handzlik.

Drugie miejsce przypadło reprezentacji Polski U – 21, gdzie 
grały nasze zawodniczki: Kamila Bujnicka, Klaudia Sachmerda 
i Katarzyna Ciupak, a trzecie Polska U – 21 B z Natalią Pacyga 
i Sandrą Pilarz z UKS Set w składzie. Drużynom ze Stanów 
Zjednoczonych i Rosji przyszło odebrać tylko pamiątkowe 
statuetki za udział w turnieju. Najlepszym strzelcem wśród pań 
została Katarzyna 
Jarmarkiewicz.

Okazały puchar 
ufundowany przez 
Urząd Marszałkow-
ski Województwa 
Śląskiego przypadł 
drużynie seniorów 
Rosji i wręczył go pan 
Grzegorz Ząbkowski 
z Wydziału Promocji 
Regionu, Turystyki i 
Sportu ww. Urzędu. 
Puchar europosłanki 
Małgorzaty Handz-
lik przypadł druży-
nie Rosji U – 21, a 
puchar ufundowany 
przez starostwo po-
wiatowe w Bielsku 
– Białej odebrała Pol-
ska B z zawodnikami 
UKS Set Kaniów w 
składzie: Maciej Pa-
szana, Borys Zubczewski, Piotr Bajerski, Bartłomiej Dawidek, 
Konrad Sobecki i Adrian Stachura. Najlepszym strzelcem został 
Maciej Paszana. 

Wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski, wręczył ufun-
dowany przez siebie puchar naszym gościom zza Oce-
anu. Ulegli oni w walce o medal brązowy Polsce B 4:6. 
Międzynarodowy Turniej Kajak Polo przed Mistrzostwami Świata 
udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Gminy Bestwina, a także pomocy Urzędu Marszałkowskiego i 
Starostwa Powiatowego.

UKS Set Kaniów, gospodarz Turnieju, składa gorące podzię-
kowania Państwu Jadwidze i Dariuszowi Byrskim, którzy ugościli 
swoimi wyrobami cukierniczymi z Cukierni Asteria w Kaniowie 
zawodników oraz gościli w kawiarni Malinowa w Czechowicach - 
Dziedzicach na Placu Jana Pawła II kierowników ekip i trenerów 
organizując dla nich spotkanie integracyjne. Podziękowania 
należą się także firmie Danon z Bierunia Starego, która kolejny 
raz przekazała dla zawodników swoje produkty. 

Ekipy na podium

Puchar wręcza wójt Artur Beniowski
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25.09.2012 r. odbyły się w Bestwinie 
Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół 
Podstawowych.

Wyniki:
Miejsce Dziewczęta Chłopcy

1. SP Bestwina SP Kaniów
2. SP Kaniów SP Janowice
3. SP Janowice SP Bestwina
4. SP Bestwinka SP Bestwinka

27.09.2012 r. Bestwina - Gminne Zawody 
w Piłce Nożnej:

Gimnazjum Bestwinka – Gimnazjum  
Bestwina 1:1; w karnych 2:1 

Informacje ze sportu szkolnego
Gimnazjum Bestwinka awansowało 
do półfinału powiatowego.

1.10.2012 r. Bestwina - Gminne Zawo-
dy w Mini Piłce Nożnej:

1m. SP Bestwina 
2m. SP Kaniów 
3m. SP Janowice 
4m. SP Bestwinka 
SP Bestwina awansowała do półfi-
nału powiatowego.
9.10.2012 r. Bestwina - Półfinał Powia-

towy W Piłce Nożnej i Mini Piłce Nożnej:
Gimnazja:

Bestwinka - Dankowice 2:3 
Dankowice – Porąbka 1:2 
Bestwinka – Porąbka 1:3 
1m. Porąbka 
2m. Dankowice 
3m. Bestwinka

Szkoły Podstawowe:
Wilamowice – Czaniec 0:1 
Czaniec – Bestwina 1:0 
Wilamowice – Bestwina 6:1  
1m. Czaniec 
2m. Wilamowice 
3m. Bestwina

Informacje przekazał  
Tadeusz Szkuta

Od 8 października 2012 roku trenerem seniorów LKS 
Bestwina jest  Tomasz Malcharek. Swoje obowiązki będzie 
pełnił do końca rundy.

Nowy trener swoją przygodę z dorosłą piłką nożną rozpoczął 
w 1993 roku w LKS Piasek, a w 1994 roku, jeszcze jako junior, 
został zawodnikiem GKS Katowice. W lidze rozegrał 25 spotkań. 

Nowy trener LKS Bestwina

Walka między pierwszą i drugą drużyną Rosji

W GKS – ie występował do 1999 roku z przerwą na wypożycze-
nie do  CKS Czeladź. Reprezentował także Naprzód Rydułtowy, 
Beskid Skoczów, Walcownię Czechowice – Dziedzice, Iskrę 
Pszczyna, LKS Wisła Wielka, LKS Studzionka. Występował 
na pozycji obrońcy.

Jerzy Zużałek

Prezes UKS Set Kaniów, Pani Halina Błaszkiewicz wraz 
z kadrą trenerską, przekazała wszystkim trenerom zagra-
nicznych ekip drobne upominki, a  Starostwo Powiatowe 
foldery promujące nasz powiat. Pan Jacek Gruszka znów 
okazał się niezastąpiony i zapewnił nagłośnienie w czasie 
obu dni oraz sporą dawkę muzyki, a firma JUTAKO catering. 
Na zakończenie Turnieju życzono sukcesów uczestnikom Mi-
strzostw Świata w Kajak Polo, a warto zaznaczyć, że spośród 
zawodników UKS Set Kaniów powołania otrzymali: Marzena 
Wala, Kamila Bujnicka, Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, 
Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz i Paweł Michalec.

Jerzy Zużałek
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Ogoszenia

Kronika policyjna 
Sierpień 2012

●  22 sierpnia o godz. 16.00 w Kaniowie na ul. Dankowickiej doszło do 
kolizji dwóch samochodów – VW Polo ze Skodą Octavia.

●  31 sierpnia około godz. 12.00 w Bestwinie na ul. Janowickiej nieznany 
sprawca rozbił szybę w samochodzie marki Ford.

Wrzesień 2012
● 5 września o godz. 18.00 w Kaniowie na ul. Dankowickiej policjanci 

z Komisariatu z Czechowic-Dziedzic zatrzymali do kontroli samochód 
BMW. W trakcie kontroli ujawnili, że kierujący był nietrzeźwy – 1,14 mg/l.

● 6 września mieszkaniec Kaniowa zgłosił na komisariacie, że został 
oszukany na portalu internetowym Allegro.

● 8 września w Kaniowie na ul. Batalionów Chłopskich nieznany sprawca 
dokonał zniszczenia drzwi wejściowych do budynku – straty 2 tys. zł. 
na szkodę mieszkańca Kaniowa.

●  8 września w Kaniowie na ul. Dankowickiej nieznany sprawca włamał 
się do budynku jednorodzinnego, skąd skradł elektronarzędzia o war-
tości 2 tys. zł. na szkodę mieszkańca Bielska-Białej.

● 10 września w Kaniowie na ul. Ludowej doszło do kolizji dwóch samo-
chodów – Toyota Avensis i Renault Megane.

● 14 września w Bestwinie na ul. Ofiar Wojny policjanci z WRD Bielsko-
Biała zatrzymali 29 – letniego mieszkańca Bestwiny, który w stanie nie-
trzeźwym kierował samochodem marki Opel. Wynik badania – 0,76 mg/l.

● 21 września w Bestwinie na ul. Bestwińskiej zderzyły się dwa samo-
chody – VW LT z Volvo.

● 22 września w Bestwince, na ul. Ślosarczyka nieznany sprawca włamał 
się do budynku jednorodzinnego, skąd skradł biżuterię i pieniądze o 
wartości 6 tys. zł. na szkodę mieszkańca Bestwinki.

● 23 września w Bestwince na ul. św. Floriana nieznany sprawca wła-
mał się do budynku jednorodzinnego, skąd skradł 1500 zł. na szkodę 
mieszkańca Bestwinki.

● 23 września w Bestwince na ul. św. Floriana nieznany sprawca włamał 
się do budynku jednorodzinnego, lecz niczego nie zabrał.

●  24 września w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z KP Czecho-
wice-Dziedzice zatrzymali 44 – letniego mieszkańca Targanic, który 
w stanie nietrzeźwości kierował samochodem Ford Transit. Wynik 
badania – 0,58 mg/l.

● 26 września w Bestwinie na ul. Bialskiej zderzyły się dwa samochody 
– Toyota Avensis z Audi A4.

● 27 września w Bestwince na ul. Sportowej kierujący samochodem Opel 
Combo uderzył w prawidłowo jadącego rowerzystę.

Październik 2012
● 1 października w Bestwinie na ul. Krakowskiej nieznany sprawca 

włamał się do zamkniętego regału, skąd  skradł 6 butli gazowych o 
wartości 700 zł. 

● 2 października w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Biel-
sko-Biała zatrzymali 55-letniego mieszkańca Bestwiny, który w stanie 
po użyciu alkoholu kierował samochodem marki Renault.

● 4 października mieszkanka Bestwiny zgłosiła na komisariacie, że 
nieznany sprawca skradł z nagrobka wazon z brązu o wartości 500 zł.

● 9 października w Janowicach przy ul. Janowickiej policjanci z SPPP 
z Bielska-Białej zatrzymali mieszkańca Janowic w celu umieszczenia 
go w ośrodku wychowawczym.

● 9 października w Bestwinie na ul. Krakowskiej zderzyły się dwa sa-
mochody – Opel i Ford.

● 9 października w Bestwinie na ul. Witosa zderzyły się dwa samochody 
– Opel i Fiat Cinquecento.

● 12 października w Bestwinie na ul. Krakowskiej zderzyły się dwa sa-
mochody – Audi A5 z Citroenem Berlingo.

Franciszek Owczarz

Dyżury radnego 
powiatowego

Radny powiatowy  
Józef Maziarz pełni  
dyżury w Urzędzie 

Gminy w drugi  
i czwarty piątek  

miesiąca,  
w godzinach  

od 10.00 do 11.00
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Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy 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 tym numerze „Magazynu 
Gminnego” sporo piszemy 
o budowanym w Bestwinie 
Grupowym Domu Stałego 

Pobytu wraz z warsztatami  
terapii zajęciowej.  

Dom ten znajduje się na  
terenie Ośrodka  

Rehabilitacyjno-Szkoleniowego 
Stowarzyszenia „Razem”.  

20 października świętowano 
tam 10-lecie Ośrodka, jak  
i podsumowanie zadania 

„Odkrywamy Siebie”.  
W galerii relacja  

fotograficzna z imprezy 
oraz rzut oka na aktualny 

wygląd Domu.

Dom jedyny w swoim rodzaju

r e k l a m a


