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Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy
życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa
Rodzinnego szczęścia i dobrego wypoczynku
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek samorządowych
Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
• Ogłoszony został przetarg na
odbiór i zagospodarowanie śmieci.
Po jego rozstrzygnięciu będziemy
mogli określić ostateczną stawkę za
wywóz odpadów z naszych posesji.
W najbliższych dniach do Państwa
domów trafią ulotki informujące przede
wszystkim o metodach segregacji
Wójt Gminy Bestwina
naszych śmieci.
Artur Beniowski
• Ogłoszony został przetarg na naprawę dróg asfaltowych na terenie Gminy Bestwina.
• Rozpoczęliśmy najbardziej konieczne remonty dróg gruntowych.
• Rozpoczęła się budowa chodnika wzdłuż ul. Janowickiej
w Janowicach, trwają prace przygotowawcze. Zostały

zakupione materiały i zdeponowano je u wykonawcy. Po
poprawie warunków atmosferycznych rozpoczną się prace
kanalizacyjne i budowlane.
• Mimo niezbyt sprzyjającej pogodzie już rozpoczęliśmy porządkowe prace wiosenne. Prowadzone są wycinki samosiejek, czyszczone i odtwarzane odcinki rowów, czyszczone
korytka odpływowe.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę
wszystkim Mieszkańcom Gminy Bestwina byśmy w tym
wyjątkowym czasie znaleźli miejsce na zadumę, wyciszenie, refleksję. By Święta Zmartwychwstania tchnęły w nas
optymizm związany ze zwycięstwem życia nad śmiercią.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXVII Sesja Rady Gminy Bestwina
Medale, nagrody i ważne uchwały
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Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy odbyła się w dniu
7 lutego. Zanim radni przystąpili do podejmowania uchwał i dyskusji nad sprawami bieżącymi, mieszkańcy naszej gminy zostali
uhonorowani odznaczeniami i wyróżnieniami. Na salę sesyjną
przybył Wojskowy Komendant Uzupełnień z Bielska-Białej,
ppłk. mgr inż. Andrzej Rajczyk, by w imieniu Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka wręczyć srebrne medale „Za
Zasługi dla Obronności Kraju”. Otrzymali je Państwo Waleria
Furczyk oraz Zofia i Kazimierz Stanclik z Bestwiny. Medale
te nadawane są m.in. rodzicom, których co najmniej troje dzieci
pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Przy wręczaniu
asystował Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.
Wyróżnienie spotkało również dwóch młodych twórców kultury – Jakuba Foltaka i Sławomira Ślósarczyka. Obaj panowie
otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącego pamiątkowe patery.
Jakub jest zdobywcą wielu nagród w konkursach i przeglądach
wokalnych, występował także w chórze „Allegro” działającym
przy CKSiR w Bestwinie. Obecnie jest solistą i kompozytorem
zespołu „The Shivers”. Brał udział w popularnym programie
telewizyjnym „The voice of Poland”.
Sławomir Ślósarczyk to wiceprezes Regionalnego Zespołu

Pieśni i Tańca „Bestwina”, z którym zdobył wiele nagród i wyróżnień. Pan Sławomir zainicjował także odtworzenie oryginalnego
stroju laskiego, w którym zespół „Bestwina” występuje.
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawach:
1. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej.
2. Zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020.
3. Zmiany Uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na
2013 r.
4. Podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
5. Powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie.

Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju’”

Nagrodzeni Jakub Foltak i Sławomir Ślósarczyk
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Aktualności
6. Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina.
7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
w sołectwie Bestwina.
8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
w sołectwie Janowice.
9. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowią-

cych własność Gminy Bestwina.
10. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
11. Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
12. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
Bestwina oraz komisji stałych na 2013 rok.
Sławomir Lewczak

XXVIII Sesja Rady Gminy Bestwina
4. Nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
5. Przyjęcia programu Wspierania Rodziny w gminie Bestwina na lata 2013-2016.

Dobra opinia o szkołach funkcjonujących w gminie Bestwina
wynika w dużej części z faktu, że ich pracownicy nieustannie
podnoszą swoje kwalifikacje, co w sposób naturalny wpływa
na wyniki uczniów. Uwieńczeniem nauczycielskiej kariery jest
stopień nauczyciela dyplomowanego. Wójt gminy Bestwina,
Artur Beniowski miał okazję w obecności śląskiego kuratora
oświaty uczestniczyć w nadaniu takiego stopnia trójce pań
pracujących w gminnych placówkach. Natomiast na ostatniej
sesji w dniu 7 marca zostały one przedstawione obecnym na
sali posiedzeń radnym, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek
samorządowym, a także gościom. Awansujący nauczyciele to:
pani Magdalena Rogulska, pani Agnieszka Czylok (Obie ZSP
Kaniów) oraz pani Mariola Ferfecka (ZSP Janowice). Wszystkie
odebrały okolicznościowe dyplomy i gratulacje.
Radni podejmowali Uchwały w następujących sprawach:
1. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Bestwina – Etap II Bestwina.
2. Zmiany Uchwały nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2026.
3. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok
2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia 2013 roku.

Nowi nauczyciele dyplomowani

Panu Wójtowi

KOMUNIKAT

Arturowi Beniowskiemu

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Teściowej
Składają: Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek
wraz z radnymi
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk
i radni powiatowi z gminy Bestwina
Pracownicy Urzędu Gminy Bestwina i gminnych jednostek
samorządowych oraz sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
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Wójt oraz Urząd Gminy Bestwina proszą mieszkańców o dopilnowanie swoich psów i trzymanie ich
w miejscu ogrodzonym. W ostatnim czasie zostały
zgłoszone przypadki wałęsających się psów bez
właściciela i kagańca. Zagraża to przechodniom,
a zwłaszcza dzieciom poruszającym się pieszo. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za
puszczanie psa luzem grozi odpowiedzialność karna:
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
(Art. 77 Kodeksu Wykroczeń)
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6. Przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Bestwina.
7. Odstąpienia od wykonania przez gminę Bestwina prawa
pierwokupu nieruchomości.
Sławomir Lewczak

Aktualności

Gminne inwestycje: raport o stanie zaawansowania
W ramach inwestycji wykonany zostanie nowy układ komunikacyjny z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami i drogą
pożarową, kompletne oświetlenie terenu wokół ośrodka
zdrowia, montaż elementów małej architektury, parking dla
rowerów, miejsce przechowywania odpadów, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Teren zostanie obsadzony zielenią
wysoką i niską.
Koszt całkowity zadania to ponad 830 tys. zł. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) w kwocie 510 tys. zł.
Obecnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa, następnym krokiem będzie budowa muru oporowego od strony ul.
Krakowskiej. Prace prowadzone będą etapami, aby umożliwić
prawidłowe funkcjonowanie SPZOZ. Zakończenie zadania
planowane jest na koniec 2013 r.

Sala gimnastyczna w Kaniowie – trwają ostatnie prace
W dniu 28 lutego b.r. zakończono realizację inwestycji pn.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części
socjalnej szkoły”. Obecnie trwają zewnętrzne prace porządkowe związane z ukształtowaniem i uporządkowaniem terenu
oraz prowadzone są czynności odbiorowe.

Chodniki – Pozyskano dofinansowanie na budowę
Gmina Bestwina przygotowuje wniosek na pozyskanie
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) na dofinansowanie
budowy chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych:
ul. Krakowskiej i ul. Kościelnej w Bestwinie oraz ul. Witosa
w Bestwince. Będą one kontynuacją istniejących już ciągów
pieszycht i pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo pieszych.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i pozyskania
środków na realizację tych przedsięwzięć szerzej opiszemy
ich zakres i termin realizacji.
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Sala gimnastyczna w Kaniowie - wnętrze

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania Gmina Bestwina doczekała się wreszcie pełnowymiarowej sali sportowej
z boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego, a także dwoma pomocniczymi boiskami do piłki
siatkowej. Zaplecze obiektu, na które składają się szatnie,
natryski, toalety, pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze
wykonano w przebudowanej część socjalnej szkoły w miejscu
dawnych szatni oraz w przewiązce łączącej oba budynki. Dzięki
temu rozwiązaniu sala wraz z zapleczem może funkcjonować
jako odrębna całość i służyć mieszkańcom gminy niezależnie
od godzin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Oczywiście
obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania szeregu skomplikowanych robót zabezpieczających
budynek przed wpływami eksploatacji górniczej jaka ma być
w tym terenie prowadzona przez Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia” z Czechowic-Dziedzic. Dzięki dobrej współpracy
pomiędzy Urzędem Gminy Bestwina, a właścicielem kopalni
udało się wykonać jednak te prace z zachowaniem właściwych
terminów realizacji zadania. W tym miejscu należy dodać, że
roboty zabezpieczające przed wpływami eksploatacji górniczej
wykonane i sfinansowane zostały przez PG „Silesia”.
Wartość inwestycji wyniosła 2,6 mln. zł z czego 1,8 mln. zł
pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.

Kolejny etap kanalizacji gminy
Zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Bestwina – etap II – Bestwinka” obejmuje obszar
północny Bestwiny od granicy z Bestwinką do ulicy Krakowskiej
(ulice Kościelna, Ludowa, Plebańska, Gen. Hallera, Polna,
Gen. Sikorskiego, Godynia, Zacisze, Zaułek, Dolna, Gospodarska, Rzeczna, Witosa). W zakres zadania wchodzą sieci
kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe o łącznej długości
18 km i dwie przepompownie ścieków. Do sieci podłączonych
zostanie ponad 230 budynków mieszkalnych.
Okres realizacji zadania: rozpoczęcie rzeczowej realizacji
planowane na trzeci kwartał 2013 roku, a zakończenie projektu
do końca 2014 r. Koszty zadania: całkowita wartość kosztorysowa zadania to 14 mln złotych. Uzyskano dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskiego (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013),
działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w kwocie blisko 4 mln zł. Umowa o udzielenie pomocy
została podpisana 28 lutego br. Gmina wystąpiła o udzielenie
na realizację zadania pożyczki preferencyjnej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 7 mln zł. Obecnie oczekujemy
na ocenę wniosku. Pozostałe środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy w ramach środków własnych.

Budowa parkingu przy SP ZOZ
W dniu 20 grudnia 2012r. przekazano plac budowy pod
realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej
centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie
terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej”
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Nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi – często zadawane pytania
wyposażenia posesji w pojemniki.
Rodzaj, ilości i pojemność powinna być zgodna z regulaminem
przyjętym Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXV/189/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r. Worki na odpady „SUCHE” dostarczać
będzie przedsiębiorca.

1. Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów?
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXV/188/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r.:
- Odpady segregowane „MOKRE” (biodegradowalne) odbierane będą dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
- Odpady segregowane „SUCHE” (worek zielony - szkło, worek niebieski - papier, worek żółty - tworzywa sztuczne + metal
+ opakowania wielomateriałowe np. tetra pak) odbierane będą
raz w miesiącu kalendarzowym.
- Popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia odbierany
z nieruchomości raz w miesiącu kalendarzowym.
- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne odbierane
będą dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
- Odpady wielkogabarytowe - zbiórka objazdowa dwa razy
w roku.
- Odpady elektryczne i elektroniczne- zbiórka objazdowa dwa
razy w roku.
- Odpady niebezpieczne (przeterminowane chemikalia, puszki
po farbach, lakierach, świetlówki itp.) - zbiórka objazdowa dwa
razy w roku.
- Zużyte baterie i akumulatory - zbiórka objazdowa dwa razy
w roku.

7. Jak będą wyglądać płatności za wywóz śmieci, czy to
będzie w formie faktur comiesięcznych?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXV/186/2012 z dnia
13 grudnia 2012 r. będzie uiszczana kwartalnie na konto lub
w klasie Urzędu Gminy: do 31 lipca, 31 października, 31 stycznia, 30 kwietnia.
8. Gdzie będzie punkt selektywny i co można tam dostarczyć?
Gminny punkt selektywnego zbierania planuje się utworzyć
w Kaniowie przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „KOMBEST”
Sp. z.o.o. ul. Młyńska. Można będzie dostarczyć POSEGREGOWANE: popiół od 1 maja do 30 września; papier i karton na
makulaturę; tworzywa sztuczne; metal; opakowania wielomateriałowe; szkło; odpady zielone (skoszona trawa, liście, odpady
z pielęgnacji ogrodów); opony.

2. Co zrobić z popiołem poza sezonem grzewczym?
Popiół od 1 maja do 30 września można bezpłatnie dostarczyć
do gminnego punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres i godziny świadczenia usług podawane
będą w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy
Bestwina i stronie www.bestwina.pl.
3. Jak naliczana będzie opłata?
Opłatę wyliczy właściciel nieruchomości w deklaracji, której
wzór został określony Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr
XXV/187/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Opłata to iloczyn
liczby mieszkańców (bez względu na ich wiek) oraz stawki
odpowiedniej dla sposobu zbierania odpadów.
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9. Czy nie wykazanie kompostowania w deklaracji skutkuje dodatkową opłatą?
Oczywiście, że nie. Na opłatę mają wpływ wyłącznie jej składowe, zgodne z poz. 38 deklaracji tj. liczba mieszkańców na
nieruchomości i sposób zbierania (selektywny/nieselektywny)
odpadów komunalnych.
Informacja o posiadanym kompostowniku jest niezbędna do
sprawozdań rocznych, które Gmina jest zobowiązana przekazywać Marszałkowi Województwa Śląskiego, potwierdzając ograniczenie poziomu składowania odpadów biodegradowalnych.

10. Jak należy poprawnie segregować odpady?
Selektywne zbieranie odpadów powinno być zgodnie z § 8.1.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina. Regulamin obowiązuje również Przedsiębiorców,
z którymi macie Państwo podpisane umowy, są oni zobowiązani
do selektywnego odbierania odpadów komunalnych.

4. Czy będą odliczenia, jeżeli w danym miesiącu odpady
nie będą wystawione do odbioru?
Nie. Na nieruchomości zamieszkałej codziennie powstają
odpady komunalne, dlatego na bieżąco powinny być zbierane
i z ustaloną częstotliwością przekazywane do odbioru.

Szczegółowe wskazówki dotyczące segregacji zawierać
będzie rozpowszechniana od kwietnia br. ulotka informacyjna.

5. Kto będzie decydował o tym czy są one segregowane,
czy nie?
Sposób segregowania szczegółowo będzie opisany w ulotkach informacyjnych. Segregowanie nie jest czynnością skomplikowaną, wystarczy chcieć. Poprawność oceni przedsiębiorca
odbierający odpady, zaś odpowiednią informację przekaże
właścicielowi nieruchomości i Wójtowi.

Uwagi i zapytania:
pod tel. (32)2157704, 2157716
lub na adres: referat_gb@bestwina.pl
osobiście: Urząd Gminy Bestwina pokój nr 1 i nr 13.

6. Jakie będą pojemniki na śmieci?
Właściciel nieruchomości ustawowo zobligowany jest do
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Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej – wybory nowego zarządu
zleceniodawców bez zastrzeżeń.
W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że
dochody uzyskane w 2013 r. wynosiły (po wykonaniu) 216, 828,
14 zł., w tym: składki – 124 449 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 17 800 zł., roboty zlecone – 74 330 zł. Wydatki
wyniosły ogółem 229, 523, 23 zł.
Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono
Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez Kierownika GSWM Mariana
Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację
rowów w poszczególnych sołectwach.
Tegoroczne zebranie GWSM należało do szczególnych, gdyż
podsumowano na nim działalność Zarządu wybranego w roku
2008 i wybrano zarząd nowy. W jego skład weszli: Kazimierz
Firganek – przewodniczący, Łukasz Greń – zastępca, Eugeniusz
Furczyk – sekretarz, Józef Jonkisz, Maria Maroszek, Anatol
Faruga, Zdzisław Pająk, Grzegorz Gawęda, Krzysztof Zelek,
Stanisław Stanclik, Jerzy Borutka, Mirosław Kołodziejczyk,
Stefan Zbyl – członkowie. Komisja Rewizyjna: Edward Kubik
– przewodniczący, Władysław Kozieł, Paweł Lach, Krzysztof
Zelek – członkowie.
W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na
zebraniu delegaci. Przyjęto dwanaście uchwał oraz wnioski złożone przez delegatów. Składka melioracyjna na 2013 r. została
podwyższona o 4,6% (o inflację). Pełny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się w protokole z zebrania dostępnym
w siedzibie GSWM.
Na zakończenie prezes Kazimierz Firganek podziękował
wszystkim osobom obecnym na zebraniu, a zwłaszcza panu
Władysławowi Mika za przeszło 35 letnią pracę w Zarządzie.
Pan Władysław otrzymał gratulacje i wiązankę kwiatów.

Piątego lutego 2013 r. w sali widowiskowej CKSiR w Bestwinie
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze delegatów Spółki
Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes Spółki Kazimierz
Firganek przywitał obecnych na tymże zebraniu wójta Artura
Beniowskiego, Wandę Dziubek – przedstawicielkę Starostwa
Powiatowego, Annę Bzik – Przedstawicielkę Śląskiego Zakładu
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 52 delegatów.
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Zebranie delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej

W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył
prezes, Kazimierz Firganek. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa
Powiatowego oraz ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc.
Kolejne raporty to odczytane przez p. Władysława Kozieł
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie
z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian
Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta
Kuder). Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 14 198 mb
konserwacji rowów o wartości 71 176, 20 zł, wykonano 254
naprawy drenarskie za 37 661, 65 zł. Razem roboty statutowe
pochłonęły 122 420, 00 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez

Opracowanie i skrót protokołu: Sławomir Lewczak,
podziękowania dla GSWM za udostępnienie tekstu.

Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych
Mirosław Szemla, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP Jan Cholewa, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Jan Ozimina, członek Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Grzegorz Gawęda, Komendant Miejski PSP w BielskuBiałej st. bryg. Adam Caputa, zastępcy Komendanta Miejskiego
PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zdzisław Stypuła oraz bryg.
Krzysztof Grygiel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, komendant gminny Grzegorz Owczarz, wieloletni
członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Józef
Kłoda, ksiądz proboszcz z Bestwinki Józef Baran, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele KGW, klubów sportowych, Kół Emerytów
i Rencistów oraz różnych innych organizacji i stowarzyszeń.

Od walnego zebrania członków OSP Bestwina rozpoczął się
cykl spotkań podsumowujących działalność naszych straży
pożarnych. W gronie swoim i zaproszonych gości druhowie
dyskutowali o swej całorocznej pracy, kreśląc zarazem plany
na przyszłość.
Na dwóch zebraniach, w Bestwinie i Janowicach gościła Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik. Oprócz
niej, strażaków zaszczycili swą obecnością m.in. wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski – jednocześnie członek prezydium
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bestwinie, zastępca
wójta Stanisław Wojtczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bielskiego Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Józef Maziarz
i Grzegorz Boboń, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek,
radni gminy Bestwina, przedstawiciel Starosty Bielskiego Aleksander Radkowski, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bestwina
Jednostka z Bestwiny, której prezesem jest Marceli Kraus na-
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tematyczne doszkalanie się druhów w różnych specjalizacjach,
o co dbają prezes Józef Distel i naczelnik Grzegorz Gawęda.
Prezes podziękował wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom
Straży, zwłaszcza władzom samorządowym i pożarniczym.
Nie zapomniał o nakreśleniu planów na przyszłość. Nadzieją
na kontynuację dorobku strażaków jest młodzież zrzeszona
w Młodzieżowej oraz Harcerskiej Drużynie Pożarniczej. Są to
bardzo utalentowani i pracowici młodzi ludzie, kierowani przez
doświadczonych instruktorów. Pierwsze miejsca we wszystkich
kategoriach zdobyte w zawodach sportowo-pożarniczych świadczą o ich doskonałym przygotowaniu.
Zgromadzeni druhowie wysłuchali sprawozdań finansowego
oraz z działalności Komisji Rewizyjnej. Głos zabierało wielu
zaproszonych gości.
Optymizm i rok wolny od klęsk żywiołowych – tego głównie
życzyli sobie strażacy. Dzięki planowanym zakupom sprzętowym (m.in. do ratownictwa technicznego) będą mogli jeszcze
skuteczniej chronić mienie, życie i zdrowie mieszkańców.

Zebranie w Bestwinie - przemawia prezes Marceli Kraus

leży do najlepszych w naszym powiecie, szczyci się doskonałym
zapleczem sprzętowym, dobrze wyszkolonymi druhami i aktywnością prowadzoną na wielu polach. W takim tonie utrzymana
była większość przemówień wygłoszonych na walnym zebraniu
w dniu 3 lutego.
Bestwińskich strażaków odwiedziła Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik. Jak powiedziała, nie wyobraża
sobie funkcjonowania społeczności lokalnej bez organizacji
takich jak Ochotnicza Straż Pożarna czy też Koło Gospodyń
Wiejskich. Aktywność ich członków jest motorem pobudzających mieszkańców do włączania się w inicjatywy służące dobru
wspólnemu. Straż z Bestwiny przecież nie tylko gasi pożary,
ale także prowadzi akcje edukacyjne, obsługuje uroczystości,
zabezpiecza rajdy rowerowe. Wielu druhów oddaje krew ratującą
ludzkie życie i zdrowie.
Syntetycznego podsumowania całego roku dokonał prezes Marceli Kraus. Ta wypowiedź została uzupełniona przez
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności komisji
rewizyjnej oraz przemówienia gości. Na uwagę, według słów
prezesów Krausa i Szeligi zasługują zwłaszcza ostatnie zakupy
sprzętowe – hydrauliczny zestaw do ratownictwa drogowego
oraz łódź wiosłowa, która pomimo tego, że ma już ponad 40 lat,
wygląda jak nowa dzięki gruntownemu remontowi. Z kolei wójt
Artur Beniowski skupił się na udanej współpracy OSP z Urzędem Gminy oraz organizacjami działającymi na naszym terenie.
Dzięki strażakom dzieci i młodzież mogą w pożyteczny sposób
wykorzystać czas wolny.
Komendant gminny Grzegorz Owczarz poruszył m.in. temat
szkoleń. Jedno z najciekawszych dotyczyło współpracy ze śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – bezpiecznego
wskazywania miejsca ich lądowania. Natomiast druh Jan Ozimina, będący także kronikarzem jednostki w interesujący sposób
opowiedział o faktach związanych z jej początkami. Strażacy
zaapelowali ponadto o przekazywanie na rzecz jednostki 1%
podatku dochodowego.

Walne zebranie OSP Bestwinka

Kaniów
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Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie
w dniu 16 lutego upłynęło pod hasłem zmian i przeobrażeń.
Prezes jednostki, Grzegorz Owczarz składając obszerne sprawozdanie z całorocznej działalności podkreślał wielokrotnie,
iż druhowie pracowali w ostatnim czasie bardzo intensywnie:
poświęcili w czynie społecznym 3506 godzin, aby zarówno oni
sami jak i mieszkańcy gminy mogli zwiększyć swoje poczucie
bezpieczeństwa.
Jednym z największych sukcesów OSP Kaniów jest dynamiczny rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druh Jarosław
Bieroński swoim zaangażowaniem i pomysłami przyciąga do
MDP najmłodszych, którzy mają szansę pożytecznie wykorzystać wolny czas, nabyć cenne umiejętności i przygotować się
do przyszłej roli pełnoprawnego strażaka. Kaniowska drużyna
zrobiła tak duży postęp, że udało jej się nawet zwyciężyć w konkursie na najlepszą MDP i jej opiekuna. Na zebraniu strażacki
„narybek” pokazał się w nowych mundurkach, prezentujących
się bardzo elegancko.
W związku z obecnością w Kaniowie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji, stawów oraz rzek, bardzo prężnie działa Grupa
Ratownictwa Wodnego, stworzona i rozwijana dzięki pracy
druha Jacka Gruszki. Teraz będzie można przeprowadzać akcje
jeszcze sprawniej, gdyż dzięki pomocy wiceprezesa WFOŚiGW
w Katowicach Mirosława Szemli, OSP Kaniów pozyskała od
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych nową łódź,
wykorzystywaną zwłaszcza na terenie OSW.
Prezes Grzegorz Owczarz, naczelnik Andrzej Janeczko oraz
druhny i druhowie składający sprawozdania zatrzymywali się

Odznaczenia stażowe otrzymali druhowie:
35 lat – Maria Gajda, 15 lat – Rafał Grzyk, 10 lat – Maria
Grzyk, Piotr Pala, Bożena Wala, 5 lat – Agnieszka Furtek, Marta
Gandor, Marcin Jonkisz, Łuksz Kubik, Paweł Sobik.
Bestwinka
Podsumowanie zeszłorocznych obchodów stulecia OSP było
jednym z głównych tematów walnego zebrania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince, w dniu 9 lutego. Zakres
możliwości bojowych i prewencyjnych tejże jednostki znacznie
w ostatnim czasie się zwiększył, nie tylko za sprawą zakupu
nowego samochodu Mercedes-Benz Atego. Uznanie budzi sys-
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nad różnymi dziedzinami, w których OSP ma pole do działania.
Gaszenie pożarów to tylko jedna z nich. Są to m.in. wszelkiego
rodzaju akcje polegające na zabezpieczeniu imprez gminnych,
rajdów rowerowych, akcje krwiodawstwa i udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Został przeprowadzony
Turniej Wiedzy Pożarniczej, odbyły się dni otwarte strażnicy
i gminny turniej tenisa stołowego. Systematycznie odbywały
się różnorakie szkolenia, a na terenie Kaniowa miały miejsce
ćwiczenia w gaszeniu pożaru Oczyszczalni Ścieków i ćwiczenia
w ratownictwie lodowym. Wielkim powodzeniem cieszyła się
strażacka „Strefa Kibica” zorganizowana podczas turnieju piłkarskiego „Euro 2012”. Druhowie wyjechali ponadto do Warszawy,
by na Stadionie Narodowym wziąć udział w festynie Państwowej
Straży Pożarnej oraz uczestniczyć w zjeździe OSP.
Nie można zapomnieć o Orkiestrze Dętej Gminy Bestwina
z siedzibą w Kaniowie. Prezes Orkiestry, Stanisław Hamerlak
złożył na zebraniu obszerne sprawozdanie z jej działalności, wyjazdów i stanu osobowego. Przy okazji podziękował wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób zasłużyli się dla jej funkcjonowania.
Dodajmy, że przed rozpoczęciem zebrania orkiestra zagrała
krótki, powitalny koncert.
Goście podkreślali w przemówieniach, że taka jednostka
jak w Kaniowie, może być stawiana wszystkim innym za wzór.
Chwalili zwłaszcza drużynę młodzieżową i Grupę Ratownictwa Wodnego. Komendant miejski Adam Caputa w słowach
skierowanych do wójta Artura Beniowskiego odniósł się do
udanej współpracy z władzami samorządowymi. Podziękował
za pomoc w doposażeniu obiektu Państwowej Straży Pożarnej
w Czechowicach – Dziedzicach i wręczył naszemu wójtowi
pamiątkową plakietkę.
Za wybitne zasługi i wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz OSP,
godnością członków honorowych zostali wyróżnieni druhowie
Władysław Kóska i Henryk Hamerlak. Dyplom otrzymał również
Jan Janeczko, który członkiem honorowym został już wcześniej.
Odznaczenia stażowe otrzymali: 45 lat – Jacek Gruszka, 40
lat – Władysław Kóska, 20 lat – Krzysztof Adamaszek, Tomasz
Wójtowicz.

Poseł do PE Małgorzata Handzlik i prezes OSP Janowice Jerzy Kudła

w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy przechodzą różnorodne szkolenia: kurs podstawowy, dowódców, ratownika
technicznego, komorę dymową. Nadzieję budzi rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Natomiast w ramach rozrywki,
OSP Janowice zorganizowała turniej piłkarzyków i startowała
w turnieju koszykówki.
To wszystko zostało ujęte w szczegółowym sprawozdaniu. Jerzy Kudła dodał, iż Straż wiele zawdzięcza Urzędowi Gminy, Zarządowi Powiatowemu i Wojewódzkiemu ZOSP RP, Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz instytucjom
czy organizacjom lokalnym, takim jak szkoła i Koło Gospodyń
Wiejskich. OSP Janowice jest ciekawym przykładem jednostki
posiadającej więcej członków wspierających niż czynnych, stąd
zawsze może liczyć na życzliwość mieszkańców sołectwa.
Pomoc przekłada się na zakupy sprzętowe. Straż posiada
pozyskany niedawno nowoczesny, lekki samochód Renault Master, ale zamierza też zastąpić wysłużonego Stara 244 nowszym
modelem. Być może zostanie to zrealizowane w przyszłości.
Póki co, dzięki wsparciu WFOŚiGW do Janowic dotarł hydrauliczny zestaw do ratownictwa technicznego. Strażacy wzbogacili
się również o mundury, obuwie specjalistyczne, piłę, agregat
prądotwórczy oraz węże.
Goście walnego zebrania byli pod wielkim wrażeniem tego,
jak OSP Janowice przyczynia się do rozwoju swojego sołectwa
i całej gminy. Podkreśliła to poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, gratulując prezesowi, wójtowi gminy,
członkom i przyjaciołom jednostki.
Zebranie to także okazja do składania podziękowań i przyznawania wyróżnień. Taki zaszczyt spotkał państwa Krystynę
i Eugeniusza Handzlik. Pani Krystyna przez długi czas stała na
czele Koła Gospodyń Wiejskich i wielokrotnie na różne sposoby
pomagała janowickim strażakom np. w organizowaniu uroczystości i festynów. Natomiast pan Eugeniusz z zaangażowaniem
pełnił funkcję gospodarza sali. Nowym gospodarzem został na
jego miejsce pan Edward Norymberczyk.
Odznaczenia za wysługę lat otrzymali: 40 lat – Czesław
Kapała, 30 lat – Leszek Grzybowski, Adam Pokładnik, Andrzej
Grygierzec, 15 lat – Mariusz Deryło, 5 lat – Krzysztof Pucka,
Krzysztof Kozieł.
OSP Janowice, podobnie jak inne gminne jednostki apeluje
o przekazywanie na jej działalność 1% podatku. Do końca kwietnia, w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00 w budynku OSP dyżuruje osoba pomagająca w wypełnianiu druków.
W zamian podatnik przekazuje swój 1% dla janowickiej straży.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Kaniów

Janowice

Ostatnie z serii walnych zebrań członków OSP w naszej
gminie miało miejsce 24 lutego w Janowicach. Tamtejsza Straż
Pożarna to jednostka, która dynamicznie się rozwija zarówno
dzięki zaangażowaniu druhów, jak i pomocy z zewnątrz. Prezes
Jerzy Kudła, podsumowując całoroczną działalność wskazał
na uczestnictwo w uroczystościach państwowych, kościelnych, organizację Pikniku Rodzinnego, zabezpieczanie rajdu
rowerowego, edukację dzieci i młodzieży i oczywiście udział

Sławomir Lewczak
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Cienki lód im niestraszny

Gminne ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego

Okres zimowy jest czasem, gdy zbiorniki wodne są często samoratownictwa i wyciągania poszkodowanego z wody przy
skute pokrywą lodową, Wiedzą o tym wychodzący na łowienie użyciu siły własnych mięśni oraz sprzętu: lin, drabiny i specjalw przerębli wędkarze, a także dzieci i młodzież organizująca nych sań lodowych. Kąpiel w zimnej wodzie nie sprawiła na„dzikie” lodowiska. Niestety poczucie bezpieczeństwa na lodzie szym druhom trudności – odbywała się w sposób kontrolowany
bywa bardzo złudne i w mediach co sezon słyszymy, że pod kimś i w ochronnych kombinezonach. Całość została poprzedzona
zajęciami teoretycznymi
załamał się lód, ktoś utonął lub zmarł z wyziębienia.
w Domu Strażaka w KaJednak gdy pomoc przyjdzie w porę, jest szansa na
niowie.
uratowanie ofiary takiej nieszczęśliwej kąpieli. Stąd
Sekcja Ratownictwa
powstała idea organizowania na terenie Gminnego
Wodnego przy OSP KaOśrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie
niów zaprasza wszystkich
ćwiczeń z zakresu ratownictwa lodowego. Tegochętnych, którzy pragną
roczne odbyły się w dniu 23 lutego.
nieść pomoc w charakteW tej akcji szkoleniowej brało udział około 75
rze ratownika. Jest możlistrażaków. Byli to druhowie ze wszystkich jednowość odbycia stosownych
stek gminnych, dwóch sekcji Państwowej Straży
szkoleń. Z kolei OchotniPożarnej, pięć osób z OSP Rudołtowice oraz
cza Straż Pożarna w Kaosiem z grupy PCK w Czechowicach-Dziedzicach. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego
niowie serdecznie dziękuje
W roli współorganizatorów i instruktorów wystąpili
Adam Ubych, Tomasz Indeka, Szymon Kidoń i Marcin Kraus. każdemu, kto w ćwiczeniach uczestniczył, lub pomógł je zorganiGłównym koordynatorem czuwającym nad całością był pan zować. Dodajmy, że zostały one wpisane do kalendarza ćwiczeń
jako coroczne, stąd jeżeli pogoda pozwoli, w następnych latach
Jacek Gruszka.
Cel ćwiczeń to przede wszystkim doskonalenie swoich umie- na akwenie OSWiR również w zimie pojawią się strażacy.
Sławomir Lewczak
jętności i nabywanie nowych, przydatnych podczas akcji na
lodzie. Na strażaków i ratowników czekały zadania z zakresu

Turniej Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty
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W sobotę, 2 marca, w Domu Strażaka w Bestwinie odbyły się Grzegorz, Kraus Marceli i Józef Distel po dokonaniu oceny prac
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pisemnych przyznało miejsca:
Szkoły podstawowe:
„Młodzież zapobiega pożarom”.
I miejsce - Krzysztof Kwiecień – MDP Bestwinka (OpiekunoTurniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, wie: Marcin Kraus, Sławomir Bezegłów)
II miejsce – Daniel Zużałek – MDP Kaniów (opiekun Jarosław
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy
on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości prze- Bieroński)
III miejsce – Wojciech Sawkiewicz – MDP Janowice
pisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręczNależy zaznaczyć, że dla wyłonienia zwynym sprzętem gaśniczym,
cięzcy w tej grupie wiekowej konieczne było
wiedzy na temat techniki
dokonanie dogrywki pomiędzy Krzysztofem
pożarniczej, organizacji
i Danielem, a niej Krzysztof okazał się o 1 punkt
ochrony przeciwpożarowej
lepszy.
oraz historii i tradycji ruchu
Gimnazja:
strażackiego.
Kacper Głąb - MDP Kaniów
Członkowie MłodzieżoAdrian Skrudlik - MDP Kaniów
wych Drużyn Pożarniczych
Iwona Kwiecień - MDP Bestwinka
działających przy naszych
gminnych OSP musieli się
Najmłodszym uczestnikiem gminnych elimiwykazać znaczną wiedzą
nacji był Bartosz Kędzierski z Bestwiny, uczeń
na www. tematy i zanim
drugiej klasy. Każdy z uczestników otrzymał
znaleźli się w eliminacjach
Prezes Zarządu Gminnego OSP Herbert Szeliga wręcza nagrodę
słodki poczęstunek, pamiątkowe dyplomy,
gminnych musieli pokonać
swoich rówieśników w eliminacjach szkolnych, osobno w szko- a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczowe i książkowe. Krzysztof
łach podstawowych i gimnazjach. Z każdej szkoły uczestniczyło Kwiecień i Kacper Głąb będą reprezentować naszą gminę w eliw gminnych eliminacjach po 3 przedstawicieli z największa liczbą minacjach powiatowych. Odbędą się one w Jasienicy.
punktów zdobytych w szkolnym Turnieju.
Jerzy Zużałek
Jury w składzie: Herbert Szeliga – przewodniczący, Owczarz
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Aktualności

Zebrania w Kołach Gospodyń Wiejskich
Prężnie działające w naszych sołectwach Koła Gospodyń
Wiejskich na walnych zebraniach w sezonie zimowym podsumowują miniony rok, starając się jak najlepiej zorganizować
pracę w kolejnych miesiącach. Dotyczy to bez wyjątku Bestwiny,
Bestwinki, Janowic i Kaniowa. W naszym „Magazynie” prezentujemy relacje ze spotkań pań z Bestwiny i Janowic.

panią Czesławę Tomanek. Pracę w Zarządzie zakończyła także pani Krystyna Kupczak. Ustępujące Panie otrzymały z rąk
p. Prezes kwiaty i podziękowania. Jadwiga Ozimina dokonała
również przyjęcia nowych członkiń, które zasiliły szeregi KGW.
Dzień Kobiet po janowicku

KGW Bestwina: Podsumowanie roku i zmiany w Zarządzie

• Magazyn gminny luty-marzec 02-03/2013

W przyjacielskim gronie, przy kawie, pączku i smacznym obiedzie spotkały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie.
Na zebraniu w dniu 20 lutego podsumowały całą ubiegłoroczną
działalność i przedstawiły plan pracy na rok kolejny. Razem
z gospodyniami przy stole zasiedli wójt gminy Bestwina Artur
Beniowski, radna i sołtys Bestwiny Maria Maroszek oraz prezes
OSP Bestwina Marceli Kraus.
Koło Gospodyń, które liczy 54 członkiń czynnych i 19 honorowych (stan na 31 grudnia 2012 r.) bierze aktywny udział w życiu
społeczności gminnej. Prezes Jadwiga Ozimina wymieniła
wszystkie ważniejsze uroczystości, święta i imprezy gdzie panie
z KGW były obecne. Nie mogło zabraknąć ich na Powiatowym
Przeglądzie „Kulinarne Dziedzictwo”, tradycyjnych dożynkach,
spotkaniach z parlamentarzystami i samorządowcami, imprezach organizowanych przez CKSiR, OSP czy też szkoły. 15 pań
uczestniczyło w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy: „Pomoc i ratunek w wypadkach w rolnictwie”. W ramach integracji
członkinie KGW wyjechały na wycieczkę do Węgierskiej Górki.
Jadwiga Ozimina serdecznie podziękowała za wszelkie wsparcie udzielone Kołu, zwłaszcza pomoc uzyskaną ze strony wójta,
Urzędu Gminy oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Również
wójt Artur Beniowski skierował do Pań słowa wdzięczności za
ubogacanie życia społecznego gminy. Podzielił się informacją
o planowanych centralnych uroczystościach dożynkowych, które
co roku będzie organizowało inne sołectwo. Chętnie odpowiadał
też na zadawane pytania, dotyczące m.in. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Wójt Artur Beniowski życzy gospodyniom z Bestwiny dobrego roku

Członkinie Koła odczytały sprawozdanie finansowe i z prac
Komisji Rewizyjnej. Nastąpiły ponadto pewne zmiany w Zarządzie: po wielu latach sprawowania funkcji księgowej rezygnację
z niej złożyła pani Waleria Goryczko. Na jej miejsce wybrano

Dzień Kobiet z Małgorzatą Handzlik

Pod nowym, odmłodzonym kierownictwem Koło Gospodyń
Wiejskich w Janowicach zorganizowało 9 marca wspaniałą
imprezę na cześć wszystkich Pań. Jako że dzień wcześniej
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet, w pięknie udekorowanej sali Domu Strażaka członkinie KGW życzyły sobie
dużo zdrowia i wielu ciekawych pomysłów.
Krystyna Norymberczyk, nowa przewodnicząca KGW podziękowała za długoletnie sprawowanie tej funkcji pani Krystynie
Handzlik i wszystkim, którzy jej pomagali. Koło współpracowało
ze Strażą Pożarną, szkołą, włączało się w przygotowywanie uroczystości wiejskich, gminnych i kościelnych. Następczyni chce
kontynuować te tradycje, a owacyjnie przyjęte przemówienie
pokazało, że jest ona na jak najlepszej drodze ku temu.
Gościem specjalnym imprezy była Poseł do Parlamentu
Europejskiego, Małgorzata Handzlik. Podzieliła się wrażeniami
z VIII Europejskiego dnia Kobiet w Jasienicy. Zapewniła także,
że Koła Gospodyń mają u niej szczególne względy, gdyż obok
Straży Pożarnych są to organizacje będące animatorami życia
społecznego w środowiskach wiejskich. Na równi z janowickimi
gospodyniami europosłanka wzięła udział w zabawach i wspólnym śpiewaniu.
Dzień Kobiet nie byłby udany bez mężczyzn składających
życzenia, wręczających kwiaty i upominki. W imieniu wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, władz samorządowych oraz
własnym uczynił to radny powiatowy Grzegorz Boboń. Za jego
przykładem poszli sołtys Janowic i radny Jan Stanclik a także
prezes OSP Janowice Jerzy Kudła. Również dyrektor ZSP,
pani Urszula Kal wypowiedziała się o Kole Gospodyń z wielkim
uznaniem. Przy tradycyjnym poczęstunku wszyscy doskonale
się bawili, śpiewając i opowiadając anegdoty.
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Sławomir Lewczak

Aktualności

Z prac stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”

Minął rok od czasu założenia w Kaniowie Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni”. Po roku można już dokonywać pierwszych podsumowań
i nakreślać dalsze plany działania. Tak też uczynili członkowie
Stowarzyszenia na walnym zebraniu w dniu 1 marca. Odbyło
się ono w świetlicy wiejskiej w kaniowskim Domu Strażaka.
W sprawozdaniu z działalności przedstawionym przez prezes
Iwonę Sojkę znalazły się najważniejsze akcje zorganizowane
w minionym okresie. Aby pomóc swoim podopiecznym wolontariusze m.in. wystawili przedstawienie „Calineczka” z udziałem
znanych osób z gminy Bestwina, zorganizowali Dzień Radości
(wspólnie ze świetlicą środowiskową „Słoneczko”), obecni byli
podczas Rewii Orkiestr Dętych i Święta Karpia Polskiego. W lecie prowadzili rolkowisko, półkolonie, turniej siatkówki plażowej
czy też zawody w strzelaniu z łuków i wiatrówek. We wrześniu
zapewnili gry i zabawy oraz obsługę gastronomiczną dla uczestników 33 Beskidzkiego Rajdu Rowerowego. Włączyli się ponadto
w Świąteczną Zbiórkę Żywności i przygotowali paczki świąteczne
dla ubogich rodzin (z Towarzystwem Charytatywnym).
Oprócz instytucji wymienionych wyżej, Towarzystwo aktywnie współpracowało z parafią w Kaniowie, Ochotniczą Strażą
Pożarną, szkołą i przedszkolem, a także CKSiR w Bestwinie.
W nowym, 2013 roku też nie próżnowano. Dla osób starszych

TMZB: Podsumowanie pracy i wybory zarządu

• Magazyn gminny luty-marzec 02-03/2013

Walne zebranie Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”

w auli parafialnej miało miejsce kolędowanie, w tym samym
miejscu młodzież bawiła się na dyskotece. Odbył się koncert
charytatywny „Stachura, Mirecki Trio oraz Jakub Foltak”. Natomiast w dniach 18 – 20 lutego trwały „Ferie ze Stowarzyszeniem”
obfitujące w moc atrakcji dla dzieci małych i większych.
18 lutego doszedł do skutku wyjazd autokarem na lodowisko
do Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem w BielskuBiałej. Jak zaznacza pani prezes: Dla sporej grupy dzieci był to
pierwszy kontakt z łyżwami ale wszyscy wrócili z uśmiechem
na twarzy.
Nastepnego dnia odbywały się Zajęcia z Uniwersytetem
Dziecięcym UNIKIDS z Bielska-Białej pt. ,,Chemia czy Alchemia”. Dzieci mogły się dowiedzieć jak wygląda suchy lód, co
się z nim stanie, gdy napełnimy nim balon i włożymy do miski
z wodą, czy da się umieścić patyczek do szaszłyka w balonie
nie uszkadzając go i co ,,magicznego” stanie się z kapustą,
kiedy potraktujemy ją wodą z proszkiem do prania. Były także
kalambury, gry planszowe, ruchowe oraz zagadki.
W środę dzieci spełniały się twórczo pracując z gliną ceramiczną. Stworzyły piękne wielkanocne ozdoby, które po wysuszeniu
zostaną wypalone i rozdane na powrót ich twórcom. W bibliotece
parafialnej trwały w tym czasie zajęcia z bibułkarstwa. Mali artyści próbowali wyczarować z bibuły i krepiny kolorowe kwiaty.
Wytwory swojej pracy mogli zabrać do domu.
We wtorek i środę, podczas zajęć w auli, dzieci skorzystały także ze słodkiego poczęstunku, jakim były przepyszne drożdżówki,
które Stowarzyszenie zakupiło u Państwa Byrskich w cukierni
„Asteria”, korzystając ze specjalnej promocji. Była także gorąca
owocowa herbatka dla każdego uczestnika.
Ogółem z wyjazdu na lodowisko skorzystało prawie 40 dzieci,
a w pozostałe dni aula gościła około 30 osobowe grupy dzieci
w wieku od 7 do 13 lat. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali
wolontariusze Stowarzyszenia ,,Z sercem na dłoni”.
Szczególne podziękowania dzieci i opiekunowie kierują
w stronę Księdza Proboszcza Janusza Tomaszka, który pomógł
w organizacji zajęć i udostępnił pomieszczenia domu katechetycznego.
Sławomir Lewczak, Iwona Sojka

27 lutego dla członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Be- wały się zebrania członków, prowadzona była również kronika.
Walne zebranie wyłoniło w wyborach nowy zarząd i komisję
stwińskiej nadszedł czas walnego zebrania sprawozdawczowyborczego. Przewodnicząca Towarzystwa, Teresa Lewczak rewizyjną. Nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącej.
w obszernym sprawozdaniu podsumowała ubiegły rok i całą Ponieważ Teresa Lewczak zdecydowała się nie kandydować
ponownie, zastąpiła ją pani Dorota Surowiak. Nowa
swoją dwuletnią kadencję na
szefowa TMZB otrzymała symboliczne oznaki włatym stanowisku. Wskazała
dzy – chustę i korale oraz gratulacje m.in. od obecna szereg podjętych w tym
nego na spotkaniu wójta Artura Beniowskiego. Wójt
czasie inicjatyw, takich jak
pogratulował również osiągnięć jej poprzedniczce.
zorganizowanie uroczystych
W skład zarządu ponadto weszli: Andrzej Żaczek
obchodów 20-lecia TMZB,
(zastępca), Anna Puczka (sekretarz), Stanisław
przygotowanie wystawy
Zieleźnik (skarbnik), Jadwiga Grygierzec, Zofia
z okazji 380-lecia konsekracji
Gaździak, Grzegorz Boboń. Komisja Rewizyjna:
kościoła w Bestwinie, wydaDanuta Kubik (przewodnicząca), Maksymilian Kozik,
nie szeregu interesujących
Sławomir Lewczak
publikacji. Regularnie odby- Dorota Surowiak (z lewej) - nowa przewodnicząca TMZB Jan Kędzierski.
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Kultura

Bajkowa zachęta do czytania

Podobnie jak wszystkie inne nasze instytucje kulturalne, tak może być bardziej fascynująca od telewizji i gier komputerowych.
i Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci atrakcyj- Mali widzowie nauczyli się dbania o swoje książki. Zapamiętali,
ny program na ferie zimowe. We wtorek, 12 lutego najmłodsi że nie należy ich niszczyć, plamić, wyrywać kartek. Nauka
w formie teatrzyku na pewno była dla
mieli okazję przeżywać teatralne emocje
nich doskonałym początkiem wielkiej
wspólnie z aktorami z krakowskiej „Sceny
przygody z biblioteką i czytelnictwem.
Abecadło”. Obejrzeli przedstawienie pod
Przedszkolaki oglądały zabawny
tytułem „Awantury w bibliotece”.
spektakl z otwartymi buziami, biorąc
Bohaterkami spektaklu były postacie
w nim aktywny udział i odpowiadając
z popularnych bajek: Królewna Śnieżka
na pytania. Niektóre mogły się nawet
i Sierotka Marysia. Obie w zabawny
wykazać znajomością bajki o Jasiu
sposób przekomarzały się, która przeżyi Małgosi, czy też pochwalić znajowała ciekawsze przygody, a przy okazji
mością ulubionych książek.
zachęcały dzieci do czytania książek.
Sławomir Lewczak
Przekonywały, że klasyczna książka Występ aktorów z teatru „Scena Abecadło”

Muzealne wyprawy w przeszłość

• Magazyn gminny luty-marzec 02-03/2013

Nie tylko zbój i baba odwiedzili młodych miłośników historii.
Ferie zimowe w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta
Bubaka zawsze łączą walory edukacyjne ze świetną zabawą. Ksiądz proboszcz Cezary Dulka w „Piyknej Izbie” opowiadał
Odkrywanie, jak żyli nasi przodkowie to miła odmiana od spę- o świętych obrazach i religijności dawnych Bestwinian. Wytłumaczył, jak rozróżnić św. Antodzania czasu wolnego z pilotem
niego i św. Józefa, czym różni się
telewizyjnym czy kontrolerem od
habit od sutanny i jakie koleje losu
konsoli. W dniach 19-22 lutego
przechodził obraz Matki Bożej Czępracownicy Muzeum przygotowali
stochowskiej. Z kolei pan Sławomir
całą serię zajęć, dzięki którym dzieci
Ślósarczyk z Zespołu Regionalnego
przeniosły się w świat tajemniczy,
„Bestwina” pokazał piękny strój Laa zarazem bardzo bliski i swojski.
chów południowo-zachodnich, czyli
W pierwszym dniu uczestnicy
właśnie ubiór typowy dla Bestwiny.
wczuli się w rolę podróżników,
Mówiąc gwarą zachęcał do zachoktórym drogę powozami przez las
wania dziedzictwa przodków.
zastąpił groźny zbój Kurek. Na
Dalsze zajęcia poświęcone były
szczęście szybko okazało się, że
badaniom archeologiczym i tradyjest to bandyta o dobrym sercu i nie
cyjnym metodom pieczenia chleba.
tylko, że nie obrabował ubogich podróżnych, ale również odwdzięczył Muzeum Regionalne - spotkanie ze Sławomirem Ślósarczykiem Dzieci zapoznały się na własne oczy
się za ochronę przed karzącą ręką sprawiedliwości. Z opresji z budową pieca oraz etapami powstawania chrupiącego bozostała ponadto wybawiona miejscowa zielarka – „Baba Terka”, chenka. Nie obeszło się bez degustacji smakowitych wypieków.
Sławomir Lewczak
ocalona przed wilkami dzięki modlitwie i zapalonej gromnicy.

Spotkanie pod okiem Kaliope

Kaliope to antyczna muza poezji epickiej, opiekunka ludzi, którzy dostrzegają
piękno słowa i za pomocą różnorodnych
środków stylistycznych potrafią wyrazić
swoje uczucia. Ta właśnie muza towarzyszyła od dziecka gościowi Muzeum
Regionalnego w Bestwinie – Ryszardowi
Grajkowi. Nie mogło być inaczej, skoro

Poeta Ryszard Grajek czyta swoje wiersze

poeta „pod okiem Kaliope” się urodził.
Wyobrażający ją fresk znajdował się
na ścianie rodzinnej kamienicy autora
w Gnieźnie. I stąd inspiracja do nadania
tytułu tomikowi wierszy – właśnie ”Pod
okiem Kaliope”. Obecnie Ryszard Grajek
mieszka w Czechowicach-Dziedzicach.
Jako dobry organizator zaangażował się
m.in. w tworzenie Krakowskich Salonów
Poezji (pod patronatem aktorki Anny
Dymnej).
Tematy wierszy to zarówno sprawy
zwykłe, codzienne, jak i bardziej metafizyczne związane z życiem i przemijaniem. Poeta często wchodzi w dialog
z innymi twórcami, stosując formę zwaną
„appendix” (parafraza) – dopowiedzenie,
dyskusję z czyjąś myślą. Szczególnie
ceni sobie poezję Twardowskiego, Staffa,
Zagajewskiego, Hartwig, Gałczyńskiego.
Często odwołuje się do Jana Pawła II
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i jego utworów.
22 lutego w naszym Muzeum Ryszardowi Grajkowi przysłuchiwało się wielu
gości. Między innymi na wieczór z poezją
wybrał się wójt gminy Bestwina Artur
Beniowski, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk,
radni powiatowi Grzegorz Boboń i Józef
Maziarz, radni gminy Bestwina Benedykt
Kohut oraz Andrzej Wojtyła (prowadzący
spotkanie). Nie zabrakło przedstawicieli
szkół i instytucji kulturalnych.
Przed spotkaniem wójt Artur Beniowski
i radny Andrzej Wojtyła wręczyli nagrody
laureatom konkursu pt. „Gmina Bestwina
na starej fotografii”. Zwycięzcami zostali
Wojciech Sawkiewicz, Janusz Janota oraz
Norbert Czana, zaś wyróżnienia otrzymali
Władysław Kozieł i Damian Kopaczka.
Sławomir Lewczak

Kultura

O górach i nie tylko w Centrum Kultury

komponowali herbatę z różnych
Tegoroczna propozycja Centrum
składników, robili góralski ser „gołkę”
Kultury, Sportu i Rekreacji na ferie
i stworzyli wielkanocne jajka z wełny
zimowe to jak zwykle dobra zabawa
czesankowej.
połączona z nauką. Dzieci uczestniCiekawie wyglądały także zajęczące w zajęciach mogły wykazać się
cia plastyczne prowadzone przez
wiedzą, zdolnościami plastycznymi,
instruktorki CKSiR panie Kasię
a nawet kulinarnymi. Wszystko miało
i Karolinę. Można było pomalować
miejsce w dniach 13-15 lutego.
gipsowe odlewy i doniczki, uszyć
Warsztaty z serii „Opowiadamy
poduszeczki – serduszka, zrobić
o świecie” zostały poświęcone głównie
naszyjnik z koralików, ozdobić kotematyce górskiej. Prowadzący oposzulkę, namalować rysunek czy też
wiedzieli m.in. o zwierzętach typowych
Zajęcia z cyklu „Opowiadamy o świecie”
przekształcić szklaną kolbę w piękny
dla Tatr czy Himalajów, doradzili, jaki
sprzęt zabrać na wyprawę oraz jak ugotować herbatę na kuchen- wazon. Uśmiech nie schodził z twarzy dzieciaków, które nie
ce turystycznej. Przeprowadzili również serię mini konkursów żałowały ani minuty spędzonej w Centrum Kultury.
Sławomir Lewczak
ze słodkimi nagrodami. W części praktycznej uczestnicy zajęć

Prawdziwy teatr w Janowicach

Scena ze spektaklu

słowa teatr. I to teatr wyjątkowy, bo oddziałujący na emocje, kształtujący sumienie, wrażliwość na drugiego człowieka.
„Dzielny ołowiany żołnierzyk” to spektakl na motywach baśni Hansa Christiana
Andersena według scenariusza pani
Jolanty Kuczyńskiej. Autor ten pisał inaczej, niż bracia Grimm czy inni popularni
twórcy. I pisał niekoniecznie tylko dla
dzieci. U Andersena odrzucenie, choroba,
kalectwo nie jest karą, ale dodatkową
motywacją do czynienia dobra, zmieniania świata na lepsze. Duński pisarz uczy
akceptacji tego, czego może się boimy
albo co nas dziwi. Tytułowy ołowiany
żołnierzyk, zabawka „wybrakowana”,
bo bez jednej nogi stawia czoło niebezpieczeństwom czyhającym w świecie

znajdującym się poza oknami dziecięcego
pokoju. Co prawda oryginał nie zakończył
się happy endem, ale janowicka wersja
już tak: Bohater zyskał szacunek innych
zabawek oraz miłość ukochanej tancerki.
Sala gimnastyczna, w której spektakl
był wystawiany, wypełniła się w całości.
Przybyli m.in. radni gminy Bestwina:
Jerzy Borutka, Benedykt Kohut, Stanisław Nycz i Jan Stanclik, ksiądz proboszcz Eugeniusz Stopka,
przedstawiciele Kół Gospodyń
Wiejskich i innych organizacji
czy stowarzyszeń. Większość
audytorium stanowili jednak
rodzice i dziadkowie młodych
aktorów, zaciskający kciuki za
udany występ. Wszystkich powitała dyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego, Urszula Kal.
W rolach głównych wystąpiło
17 uczniów. Tytułowego żołnierzyka zagrał Łukasz Rąba,
tancerkę – Klaudia Rąba, zaś
w rolę artysty – muzyka wykonującego
utwory na klarnecie i akordeonie wcielił się
Wojciech Sawkiewicz. Oprócz nich zagrali: Maria Krzyżowska, Magdalena Buczek,
Damian Kopaczka, Oliwia Szczypka,
Natalia Murawska, Natalia Wójtowicz,
Karolina Klasa i Karina Stopka. Na tym
jednak lista się nie kończy, bo w wielu
scenach licznie wystąpili tancerze i osoby
śpiewające w zespołach „Pauza” oraz „Po
– Tworek”. Ponadto z wielkim zaangażowaniem pracowała obsługa techniczna,
statyści oraz osoby obsługujące szatnię.
Jak już zostało zasygnalizowanie, za
całość odpowiadała pani Jolanta Kuczyńska, która nie tylko dała pomysł i napisała
scenariusz, ale przede wszystkim wyreżyserowała całe widowisko. Pomagali
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jej nauczyciele: Monika Krężelok (stroje,
choreografia), Eliza Szeliga – Kraus
(stroje, choreografia, teksty, przygotowanie muzyczne, aranżacja podkładów
muzycznych, garderobiana), Ewelina
Olejak (stroje, choreografia), Elżbieta
Żmij (stroje), Dorota Pollak (nagłośnienie,
aranżacja dźwięku, przygotowanie muzyczne), Urszula Kal (scenografia, oświetlenie, rekwizyty), Ilona Wójtowicz (plakat,
rekwizyty, garderobiana), Agnieszka
Czerwińska, Marlena Niemczyk – Handzlik, Barbara Nycz, Danuta Uniwersał
(światło, rejestrowanie imprezy), Iwona
Pieczka (szatnia). Salę widowiskową
przygotowywali Barbara Gleindek, Anna
Markiel i Andrzej Nycz, pracujący również
na stołówce z Janiną Filipowicz i Grażyną
Włoszek. Wiele pań upiekło na tę okazję
smaczne ciasta, atrapę tortu wypożyczyła
piekarnia „Tysia”, zaś Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji udostępniło podesty
na scenę i światła sufitowe.
Przewodniczący szkolnej Rady Rodziców, pan Jacek Sawkiewicz z wielkim
uznaniem wypowiedział się o obejrzanej
sztuce, pogratulował uczniom licznych
talentów, a na ręce pani dyrektor wręczył
bukiet kwiatów. To właśnie w jego przemówieniu padło użyte w tytule stwierdzenie,
że do Janowic na jedno popołudnie zawitał najprawdziwszy teatr z profesjonalnymi aktorami.
Do tego wszystkiego dodajmy wspaniałe przesłanie, dotyczące zwłaszcza osób
niepełnosprawnych. Oni żyją wśród nas
i chociaż nie cieszą się pełnią zdrowia,
to jednak znakomicie rekompensują to
w innych dziedzinach. W żadnym razie
nie powinni stawać się obiektem wynikających z niewiedzy stereotypów.
Sławomir Lewczak

• Magazyn gminny luty-marzec 02-03/2013

Tytuł relacji nie jest wcale przesadzony,
ani pisany na wyrost. Jak inaczej nazwać
przedsięwzięcie, w którym bierze udział
ponad 60 aktorów i tancerzy, oświetleniowcy, dźwiękowcy, choreografowie
i scenografowie? Napisanie, że 9 lutego
w ZSP Janowice odbyło się szkolne
przedstawienie jakich wiele, byłoby bardzo krzywdzące dla tego co zobaczyliśmy.
Z czystym sumieniem można zatem użyć

Edukacja

Nowa salka zabaw ruchowych w „Tęczowym Zakątku”

Funkcjonujące w Janowicach przedszkole społeczne „Tęczowy Zakątek” wzbogaciło się o nowe pomieszczenie, w którym
dzieci będą mogły rozwijać poprzez zabawę swoją sprawność
ruchową. Jest to salka wyposażona w trampolinę, zjeżdżalnie,
domki, basen z kolorowymi kulkami,
huśtawki oraz tunel.
Otwarcia salki
dokonał w dniu 6
lutego Konrad Sobik z prowadzącego
przedszkole stowarzyszenia „Inicjatywy Społeczne”, wraz
„Figlosalka” w całej okazałości
z wychowawcami
i nauczycielami pracującymi w placówce. Nowe sprzęty bardzo
spodobały się dzieciom i od razu zostały wypróbowane.

Pomieszczenie pod nazwą „Figlosalka” od miesiąca marca
jest otwarte dla dzieci z terenu gminy Bestwina, które będą
mogły skorzystać z niego bezpłatnie przychodząc z rodzicami
w godzinach 15.00-17.30.
Przedszkole informuje także
o prowadzonej do końca marca
rekrutacji podstawowej na bezpłatne zajęcia wakacyjne. Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 30
czerwca.
Zapraszamy także na stronę internetową: http://teczowyzakatek.eu,
gdzie można dowiedzieć się więcej
o przedszkolu.
Konrad Sobik otwiera nowe
Sławomir Lewczak pomieszczenie

Remont parkietu sali gimnastycznej w Bestwince
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W okresie ferii zimowych zgodnie z zapowiedzią pana wójta
Artura Beniowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Bestwince przeprowadzony został generalny remont parkietu w sali gimnastycznej. Od kilku lat sala gimnastyczna
w Bestwince praktycznie nie nadawała się do użytkowania,
ponieważ lakier pokrywający parkiet został całkowicie zdarty.
Śliski parkiet uniemożliwiał bezpieczne prowadzenie zajęć.
Sala była dość mocno eksploatowana i wymagała remontu.
Podczas ferii przeprowadzony został remont. Cała powierzchnia
podłogi została wycyklinowana, naniesione zostały nowe linie
boisk siatkówki, koszykówki, minisiatkówki i całość pomalowana
została odpowiednim lakierem. Całość kosztów remontu pokrył
Urząd Gminy Bestwina.
ZSP Bestwinka

Tak prezentuje sie parkiet w sali ZSP Bestwinka

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bestwina, dnia 14.02.2013 r.

Zajęcia artystyczne w ferie zimowe

Dnia 11 lutego 2013 r. w pierwszym dniu ferii zimowych,
uczestnicy projektu pn: „Cztery pory roku – zajęcia artystyczne”
po raz kolejny udali się do bielskiej BWA w celu dokończenia
swoich prac. Podczas poprzednich warsztatów każdy z uczniów
i uczennic ulepił z gliny naczynie lub figurkę według własnego
pomysłu. Następnie prace powędrowały do pieca, gdzie zostały
wypalone. Na drugich zajęciach dzieci poznały technikę nakładania szkliwa. Pani prowadząca warsztaty zaprezentowała różne
techniki nakładania szkliwa oraz opowiedziała, w jaki sposób
szkliwo należy nakładać na naczynia. Gotowe prace powędrują
po raz kolejny do wypalenia. Końcowy efekt prac będzie zaprezentowany na wystawie zorganizowanej już na terenie szkoły
oraz w galerii zdjęć na stronie internetowej.

Z kolei 12 lutego odbyły się zajęcia z twórczyniami ludowymi
mieszkającymi w naszej miejscowości: Panią Eugenią Wilczek
oraz Panią Aleksandrą Jamroz. Panie zajmują się bibułkarstwem
i zaprezentowały uczestnikom projektu swoje prace. Następnie
dzieci pod fachowym okiem pań wykonały własne kwiaty, które
w okresie wiosennym ozdobią palmy wielkanocne.
Ostatnie zajęcia w czasie ferii (13 lutego) to powrót do naszych tradycyjnych technik. Każdy z uczestników projektu mógł
popróbować wszystkich technik projektu. Wykonane zostały
piękne wazony techniką decoupage, kartki okolicznościowe
oraz ramki na zdjęcia wyhaftowane zgodnie z zasadami haftu
matematycznego i walentynkowe serduszka origami.
Udział w zajęciach artystycznych jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego POKL.
Agata Karaś, Ewa Sierant, Agnieszka Gutka
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KS Bestwinka: życzymy sobie lepszych wyników
W niedzielę, 10 lutego o godzinie 16.00 w budynku na terenie
obiektu Klubu Sportowego „Bestwinka” odbyło się coroczne
zebranie sprawozdawcze. Tadeusz Wróbel, prezes klubu,
poprosił o uczczenie minutą ciszy
zmarłych działaczy, by później
zapoznać gości z obszernym
sprawozdaniem z działalności.
Przypomniał, że spotkania zarządu odbywają się w każdy pierwszy
czwartek miesiąca i uczestniczy
w nich ok. 70 procent członków.
Prezes podziękował działaczom Zebranie członków KS Bestwinka
za pracę na rzecz klubu, a sekretarz Jerzy Foksiński, podkreślił,
że w ciągu ostatnich dwóch lat w pracę społeczną zaangażowało się wielu młodych miłośników sportu. Wyraził nadzieję, że
w tym roku uda się powołać do życia drużynę żaków. Zastępca
wójta Stanisław Wojtczak zadeklarował dalszą chęć współpracy

Urzędu Gminy z KS Bestwinka. Skarbnik klubu, Franciszek Stawowczyk poinformował, że w minionym roku przychody wyniosły
52 tys. zł, wydatki ponad 51 tys. zł, a ostatniego
dnia roku na koncie znajdowała się kwota 27 tys.
zł (rok wcześniej niemal 26 tys. zł).
Prezes przedstawił plan pracy na bieżący
rok. Oprócz przygotowania trzech drużyn do
rozgrywek i bieżącego utrzymywania obiektu i infrastruktury, klub zamierza zorganizować festyn
sportowy, wymienić piłkochwyty, postawić nowe
zadaszenia i ławy dla zawodników rezerwowych,
wyciąć sosny między boiskami i posadzić 50
nowych drzewek.
Podczas dyskusji zwracano uwagę na trudności w zachęceniu
młodzieży do uczęszczania na treningi i ich zdyscyplinowania,
wiedzę zawodników dotyczącą zasad fair play i co za tym idzie
– dużą liczbę żółtych kartek oraz funkcjonowanie „Orlika” w Bestwinie, którego zamyka się po godzinie 20.
Wioleta Gandor

Norbert Czana zwyciężył w Konkursie Wiedzy o Euro 2012
przypadło Jakubowi Ślósarczykowi z Bestwinki.
Gratulacje zwycięzcom złożył wójt, Artur Beniowski i wręczył
im nagrody, a na koniec, jako przecież zagorzały kibic, poprosił
o pytania dla siebie i trzeba przyznać, że poradził sobie dosyć
dobrze, ale w starciu zwłaszcza z Norbertem i Adrianem musiałby uznać ich wyższość.			
Jerzy Zużałek

Zwycięzcy i jurorzy Konkursu Wiedzy o Euro 2012 wraz z wójtem
Arturem Beniowskim

Samorządowcy znów bezkonkurencyjni w futsalu

Samorządowcy z Bestwiny z pucharem
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W poniedziałek, 4 lutego, w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbył się Konkurs Wiedzy o Euro 2012.
Kto strzelił reprezentacji pierwszego gola w czasie Euro 2012,
który z polskich zawodników został ukarany, jako pierwszy w ME
czerwoną kartką, który z włoskich piłkarzy nie wykorzystał rzutu
karnego w ćwierćfinale Euro 2012, który z byłych wybitnych
piłkarzy obecnych na Euro 2012 odsłonił swoją gwiazdę w Alei
Gwiazd Sportu w Cetniewie, który piłkarz po nieudanych mistrzostwach Europy kupił sobie wyspę, by polować na jelenie,
to tylko niektóre spośród 246 pytań przygotowanych przez jury
konkursu, które tworzyli: Grzegorz Boboń, Łukasz Wojsław
i Jerzy Zużałek.
Bezbłędnie na wszystkie pytania odpowiedział Norbert Czana
z Janowic, notabene najmłodszy uczestnik konkursu. Zadziwił
wszystkich swoją wiedzą i refleksem w ostatniej rundzie, kiedy
zawodnicy oglądając na monitorze zdjęcia zawodników i akcje,
z których padały bramki zdobył komplet punktów zgłaszając się
za każdym razem, jako pierwszy do odpowiedzi.
Drugie miejsce zajął Adrian Skrudlik z Kaniowa, z jednym
punktem mniej na swoim koncie niż zwycięzca, a trzecie miejsce

W sobotę, 9 marca, w Kozach odbył się XIV Halowy Turniej
Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu
Bielskiego.
Reprezentacja naszej gminy: Tomasz Niemczyk, Artur Beniowski, Waldemar Fluder, Czesław Jonkisz, Grzegorz Jagosz, Wojciech
Kowalczyk, Sławomir Sojka obroniła ubiegłoroczny tytuł i ponownie odebrała Puchar Starosty Bielskiego za zajęcie I miejsca.
Dodatkowo, Waldemar Fluder został najlepszym strzelcem,
a Tomasz Niemczyk najlepszym bramkarzem Turnieju.
Kozy – Bestwina 1:5 (Fluder - 3, Jonkisz, Sojka)
Czechowice-Dziedzice – Bestwina 1:3 (Kowalczyk, Sojka,
Fluder)
Bestwina – Porąbka 6:4 (Kowalczyk – 2, Sojka, Fluder, Beniowski)
Jerzy Zużałek (fot. Starostwo Powiatowe)
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Strażacki turniej tenisa stołowego:
Jarosław Bieroński mistrzem

16 marca (w sobotę) w sali Domu Strażaka w Kaniowie miał
miejsce Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży
Pożarnych.Po eliminacjach, które odbyły się tydzień wcześniej, w turnieju głównym startowało 24 uczestników. Drabinka
turniejowa wyłoniła ostatecznie trzech finalistów: Jarosława
Bierońskiego, Sławomira Bierońskiego i Przemysława Wróbla.
O zwycięstwo zagrali oni systemem „każdy z każdym”. Najlepszy okazał się Jarosław Bieroński, wygrywając dwa mecze,
a zarazem całe zawody.
Nagrody wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wraz
z prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbertem Szeligą.
Całość prowadził komendant gminny i prezes OSP Kaniów
Grzegorz Owczarz. Ponadto obecny był członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Gawęda oraz naczelnik OSP
Kaniów Andrzej Janeczko.		
Sławomir Lewczak

Wójt Artur Beniowski z uczestnikami turnieju OSP
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Lokalna Grupa Rybacka
informuje
•• 28 lutego br. w Bestwinie w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło
się trzecie z cyklu siedmiu szkoleń dla osób związanych z branżą rybacką. Szkolenie
pn. „Transport drogowy ryb” przeprowadzone zostało przez Pana Dariusza Winiarczyka,
przedstawiciela Śląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.
•• Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu dla osób
związanych z branżą rybacką w dniu 21 marca 2013 roku, w godz. 9.00-14.00. Zakres
tematyczny szkolenia to: „Ekonomika produkcji rybnej”. Szkolenie odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 (budynek Urzędu Miejskiego).
•• Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „Święto Pstrąga Górskiego
w Jaworzu”, które odbędzie się 5 maja 2013 r. (niedziela) od godz. 14:00 na Amfiteatrze
w Jaworzu. W programie między innymi: występy taneczne dzieci i młodzieży, występ
orkiestry dętej, „Glorietta”, występ tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej „Chore
kotki”, występ kapeli „Reputacja” oraz występ zespołu Tomasza Madzi – uczestnika
programu „Must be the music – tylko muzyka”. Gościem specjalnym wieczoru będzie
zespół „EKT Gdynia”. Na zakończenie imprezy zagra zespół „Accord” z Jaworza.
Więcej na stronach internetowych LGR „Bielska Kraina”

Dofinansowania do kolektorów słonecznych

O kolektorach słonecznych pisaliśmy w ostatnim artykule, dziś
przybliżymy Państwu zawiłości dofinansowań z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) znanych i budzących różne emocje.
Słynne dotacje z NFOŚiGW do instalacji kolektorów słonecznych zostały wprowadzone w 2010 roku i mają być przyznawane
mniej więcej do połowy 2014 roku. Przyczyniły się one znacząco
do popularyzacji kolektorów słonecznych jako źródła ciepłej
wody użytkowej i skorzystało z nich już ponad 32 tysiące osób
posiadających własny dom.
Dotacje te są przeznaczone dla właścicieli lub osób posiadających prawo do dysponowana domem. Mogą z nich skorzystać
mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do sieci ciepłowniczej.
Dotacja do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wynosi
45% kosztów poniesionych przez mieszkańca, nie większych niż
tzw. koszty kwalifikowane. Pytanie brzmi, czy faktycznie dotacja
ta wynosi 45%? Zacznijmy od kosztów.
Do kosztów objętych dotacją przy naszej instalacji możemy

zaliczyć zakup zestawu solarnego (kolektory, zbiornik (bufor),
grupę pompową, sterownik (programator) itp.), montaż, zakup
ciepłomierza i wykonanie projektu (dwie ostatnie pozycje nie są
konieczne). Jeśli zsumujemy w/w pozycje otrzymamy całkowity
koszt jaki musimy ponieść chcąc zamontować kolektory słoneczne, jeśli nie przekroczy on tzw kosztu kwalifikowanego to fun-

16

Koszt kwalifikowany
max. koszt objęty dotacją
2250 zł = 1 m2 kolektora
Przykład:
Zestaw 3 kolektory o pow. 6 m2
koszt kwalifikowany dla pow. zestawu:
2250 x 6 = 13 500 PLN
maksymalna wysokość dotacji:
13 500 x 45% = 6 075,00PLN

Ogłoszenia
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jeśli ktoś „zapomniał”
nam powiedzieć o podatku, jednak pamiętajmy, że przed podjęciem
decyzji o zakupie, mamy
wszystkie dane aby obliczyć wysokość dotacji
i nasze faktyczne koszty co do złotówki. Tak
więc nie musimy narażać się na jakiekolwiek
niespodzianki. Dodatkowo przepisy i procedury NFOŚiGW chronią
nas przed problemami
w trakcie instalacji, między innymi dlatego, że
wymagana jest forma
umowy pisemnej z instalatorem gdzie określony
jest dokładnie koszt planowanej instalacji i nie
będzie później możliwości zmiany przez instalatora ceny, bo zapomniał
doliczyć tego czy tamtego. Kwota wpisana w umowie, jest księgowana w banku i taka
też po wykonanej instalacji będzie wypłacona instalatorowi,
nic więcej nic mniej. Następną rzeczą jest minimalna długość
gwarancji i rękojmi, która jest wymagana przez fundusz. Kilka
firm dzięki temu specjalnie wydłużyło swoje gwarancje aby ich
klienci mogli skorzystać z dotacji.
Kredyt daje jeszcze tą przewagę, że praktycznie cała operacja
jest bezgotówkowa, a oprocentowanie kredytów na kolektory
należy do najniższych dostępnych na rynku. Mimo to, jeśli nie
chcemy kredytu możemy zaraz po wpływie dotacji z NFOŚiGW
spłacić cały pozostały kredyt bez żadnych dodatkowych kosztów.
Tak więc jeśli ktoś nie chce mieć kredytu, zazwyczaj spłaca go
maksymalnie po 90 dniach.
Jak widać dofinansowanie ma swoje wady, jednak
ma
też sporo zalet, a dobry doradca jest nam w stanie
Schemat finansowania - przykład
pomóc przy wyliczeniach i planowaniu spłat. Największym problemem z dotacjami 45% do kolektorów nie
1. Przykładowa cena zestawu netto
10 000 zł
są koszty, nie są też rozbudowane procedury, czy
2. Montaż (przykładowo)
1 800 zł przygotowanie dokumentacji, największym proble3. Materiały (przykładowo)
1 500 zł mem jest niewiedza potencjalnych chętnych która
umożliwia nieuczciwym sprzedawcom wprowadzanie
4. Cena z montażem
13 300 zł klientów w błąd.
Fundacja SOL, prowadzi infolinię, gdzie każdy
5. VAT 8%
1 064 zł
może dowiedzieć się wszystkiego o instalacjach
6. Cena z montażem + VAT
14 364 zł kolektorów słonecznych, jeszcze przed podjęciem
7. Dotacja NFOŚiGW 45%
6 464 zł decyzji. Możemy też pomóc w wyliczeniu kosztów
inwestycji i wysokości faktycznej dotacji. Pamiętajmy
8. Koszt po dotacji i prowizji bankowej
8 400 zł
że optymalnie dobrana i dofinansowana instalacja
9. Podatek dochodowy
kolektorów słonecznych będzie dla nas źródłem darmowego ciepła przez ok 25 lat.
Fundacja SOL
Tab.1 Powyższe wyliczenie jest tylko przykładem koszt—w. Faktyczne
kwoty będą zależne od wybranego zestawu i producenta.
infolinia 801 011 272

dusz wypłaci nam 45% poniesionych przez nas nakładów, jeśli
koszt przekroczy koszt kwalifikowany, otrzymamy 45% z kosztu
kwalifikowanego. Skomplikowane? Pokażmy to na przykładzie.
Powiedzmy, że chcemy zainstalować trzy kolektory słoneczne
wraz z niezbędnymi elementami instalacji. Przyjmijmy, że koszt
zakupu zestawu solarnego, wraz z montażem wyniesie 14 000
zł brutto. Najpierw policzmy koszty kwalifikowane. NFOŚiGW
przyjmuje jako koszt kwalifikowany 2250 zł za m2 powierzchni
całkowitej zamontowanego kolektora (do końca 2012 roku kwota
ta wynosiła 2500 zł)
Nasze trzy kolektory, każdy po ok. dwa metry kwadratowe,
to razem sześć metrów kwadratowych kolektorów na dachu. 6
razy 2250 zł to 13500 zł. Czyli koszt kwalifikowany dla naszej
instalacji wynosi 13500 zł. 500 zł mniej niż nasz faktyczny koszt
instalacji. W takiej sytuacji fundusz wypłaci nam 45% z 13500 zł.
Oczywiście w sytuacji gdy poniesiony przez nas koszt wyniesie
np.12000 zł, otrzymamy dotację wysokości 45% od faktycznie
poniesionego wydatku, czyli od 12 tyś.
Często podnoszonym zarzutem jest to, że faktyczna dotacja
nie wynosi 45%, co jest niestety zgodne z prawdą, z dwóch
powodów. Po pierwsze aby otrzymać dotację trzeba zaciągnąć
kredyt w jednym z współpracujących z NFOŚiGW banków.
Kredyt “kosztuje” od 3,5 do 6% prowizji. Dodatkowo trzeba
pamiętać że otrzymana dotacja jest opodatkowana i z kwoty
wypłaconej przez fundusz będziemy musieli się w następnym
roku rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. To wszystko
sprawia, że faktyczna dotacja nie wyniesie 45% a waha się
zależnie od kosztów banku i wysokości podatku w okolicach
30% wartości inwestycji.
I tu odzywa się głos wielu niezadowolonych, że ta dotacja się
nie opłaca, bo kredyt, bo prowizja, bo podatek, no cóż faktem
jest, że są dodatkowe koszty i szkoda, że wielu sprzedawców
zapomina o nich wspomnieć namawiając nas na zakup, jednak
jeśli ktoś twierdzi, że nie opłaca się otrzymać 30% kosztów instalacji, wynoszących często kilka tysięcy złotych, to ma chyba
mylne wyobrażenia o opłacalności inwestycji w ogóle.
Głównym problemem z dofinansowaniami do kolektorów słonecznych jest właściwa informacja. Wiele osób gubi się w przepisach i obliczeniach kosztów, co powoduje frustrację, szczególnie

Ogłoszenia
Mieszkańcom gminy Bestwina życzę,
aby szczególny czas Wielkiego Postu
był dla wszystkich okresem zadumy
i wyciszenia,
przygotowującym Nas na przyjęcie
Nowego Pontyfikatu.
Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego
wzmocni naszą wiarę w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, niegasnącej nadziei na lepsze jutro,
pełnych ciepła i radości Świąt Wielkanocnych.

Stanisław Szwed
Marzec 2013

Kronika Policyjna
Styczeń 2013
• 31 stycznia o godzinie 21.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
kierujący samochodem Volvo wjechał na nieoznakowaną
wyrwę w jezdni, uszkadzając pojazd.
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Luty 2013
• W okresie od sierpnia 2012 r. do 1 lutego 2013 r. nieznany
sprawca skradł wazon z pomnika na cmentarzu parafialnym
w Bestwinie. Straty 300 zł. na szkodę mieszkańca Bestwiny.
• 3 lutego o godz. 18.00 na ul. Krakowskiej kierujący Fiatem
Punto wjechał na nieoznakowaną wyrwę w jezdni, uszkadzając pojazd.
• 4 lutego mieszkaniec Bestwiny został oszukany podczas
dokonywania zakupów internetowych.
• 5 lutego w Bestwinie na ul. Krakowskiej kierujący samochodem VW Passat wjechał na nieoznakowaną wyrwę w jezdni
uszkadzając pojazd.
• 7 lutego w Janowicach na ul. Janowickiej zderzyły się
dwa samochody – Volvo z Hondą. Sprawca ukarany został
mandatem.
• 8 lutego w Bestwinie na ul. Pod Magówką nieznany sprawca
włamał się do budynku, skąd skradł instalację elektryczną.
• 12 lutego o godz. 19. 00 w Bestwinie na ul. Górskiej zderzyły
się trzy samochody: Mercedes, Skoda Octavia i VW Golf.
Sprawca został ukarany mandatem.
• 13 lutego o godz. 7.00 w Kaniowie na ul. Witosa zderzyły
się dwa samochody: Seat Ibiza i Fiat Uno. Sprawca został
ukarany mandatem.
• 13 lutego o godz. 8.00 w Bestwinie na ul. Godynia zderzyły
się dwa samochody: Ciężarowy Scania z osobowym Hyumday. Sprawcę ukarano mandatem.

Poseł na Sejm RP
Prawo i Sprawiedliwość

• 15 lutego w Bestwinie o godz. 13.00 na ul. Witosa zderzyły
się dwa samochody: Bus i Seat Cordoba. Sprawcę ukarano
mandatem.
• 17 lutego w Bestwinie na ul. Krakowskiej o godz. 5.00 policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali do kontroli
samochód Volvo. Kierujący był nietrzeźwy – wynik badania:
0,5 mg/l.
• 21 lutego w Bestwince nieznany sprawca włamał się do
budynku gospodarczego, skąd skradł przewody elektryczne
wraz z wyłącznikami. Straty 200 zł. na szkodę mieszkańca
Bestwinki.
• 22 lutego w Janowicach przy ul. Górskiej nieznany sprawca
poprzez wyłamanie okna włamał się do budynku w budowie,
skąd skradł instalację elektryczną.
• 25 lutego o godz. 21.00 w Bestwinie na ul. Bestwińskiej
kierujący samochodem Audi A3 wjechał do nieoznakowanej
wyrwy w jezdni, uszkadzając samochód.
• 28 lutego w Kaniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru. Straty 500 zł. na
szkodę mieszkańca Kaniowa.

Marzec 2013
• 1 marca w Bestwinie na ul. Krakowskiej nieznany sprawca
skradł dwie kratki ściekowe.
• 5 marca o godz. 12.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
kierujący samochodem Opel Astra uderzył w ogrodzenie.
Ukarany został mandatem.
• 5 marca o godz. 14.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej zderzyły się dwa samochody – Renault i Fiat Seicento. Sprawca
ukarany został mandatem.
• 8 marca o godz. 9.00 w Janowicach przy ul. Pisarzowickiej
zderzyły się dwa samochody, Mercedes i Opel. Sprawca
ukarany został mandatem.
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Ogłoszenia

Ferie zimowe w obiektywie

reklama

W okresie ferii zimowych gminne jednostki kultury, szkoły, grupy
i stowarzyszenia przygotowały dla dzieci wiele atrakcji. Na terenie gminy Bestwina najmłodsi doskonale się bawili, przy okazji chłonąc pożyteczną wiedzę.
Zamieszczamy fotografie z zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji, Muzeum Regionalne, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie „Z sercem na dłoni”.

Wesołych Świąt życzy P.H.T. TELERADIOSAT

