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wejdź
W SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINA BESTWINA

Fot. plakatu autorstwa Klary Gęszka
I miejsce w konkursie gminnym
„SEGREGACJA SIĘ OPŁACA”

Od pierwszego lipca weszliśmy w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest on oparty na segregacji śmieci, jej szczegółowe zasady staraliśmy się wyjaśniać Państwu w „Magazynie Gminnym”,
w ulotkach, na zebraniach wiejskich. I tym razem zachęcamy do uważnego zapoznania się z przygotowanymi na ten temat materiałami,
zwłaszcza z podziałem gminy na sektory, w których odpady będzie
odbierać firma „Operatus”. Do segregowania zachęca nas okładkowy
plakat autorstwa Klary Gęszki.
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Z prac Urzędu Gminy
•
•
•
•
•
•
•

Trwają prace wykończeniowe przy budowie chodnika wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach.
Oficjalnie otwarta została sala sportowa przy zespole szkolno - przedszkolnym w Kaniowie.
Zakończono prace umocnieniowe na cieku Młynówka od ul. Sportowej w kierunku ul. Zagrodniej.
Rozpoczęły się prace – zlecone przez WZiR – związane z dalszą regulacją Łękawki.
Została wybrana firma, która będzie wykonywała modernizację ul. Janowickiej. Prace mają zostać
zakończone w miesiącu wrześniu.
W najbliższych dniach Zarząd Dróg Powiatowych ogłosi przetarg na remont ul. Krzywolaków
Wójt Gminy Bestwina
i Czechowickiej.
Artur Beniowski
Składam podziękowanie dla wszystkich zmagających się ze skutkami podtopień w dniach 24-25
czerwca. Słowa wdzięczności kieruję szczególnie do jednostek OSP, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
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XXXI sesja Rady Gminy Bestwina

Głosowanie nad absolutorium zostało poprzedzone odczytaniem uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia ta została wyrażona
pozytywnie. O udzielenie absolutoriom wnioskowała również
uchwałą Komisja Rewizyjna Rady Gminy, także pozytywnie
opiniując budżet. Zastrzeżeń nie miały ponadto inne komisje
stałe, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
W wyniku dyskusji radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2012 r.

Sporo pracy mieli radni zebrani na XXI sesji Rady Gminy
w dniu 27 czerwca. Nie dość, że obradowali po dość długiej
przerwie, to jeszcze w międzyczasie gminę nawiedziły duże
opady deszczu, które poczyniły szkody w infrastrukturze wodnej
i drogowej. Sesja odbywała się ponadto w przededniu wejścia w
życie ustawy o gospodarce odpadami. Kolejnym aspektem była
dyskusja i głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Wójta
Gminy Bestwina za 2012 rok.
Zanim przystąpiono do części merytorycznej, przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał gości – dyrektorów gminnych placówek oświatowych Agatę Rak, Danutę Tekieli – Herman
i Urszulę Kal, wraz z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie ci to Dawid
Kuś (GP Bestwinka) oraz Wiktoria Kal (GP Bestwina). Nagrody
za wysokie wyniki ufundował radny powiatowy Grzegorz Boboń,
idąc w ślady pana Leszka Kosmatego, który zapoczątkował tę
miłą tradycję.
Gdy goście zostali nagrodzeni brawami, rozpoczęły się obrady,
podczas których głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
radny Łukasz Furczyk. Poinformował on o wynikach kontroli
przeprowadzonej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Odczytał wnioski ze spotkań
z dyrektorami placówek i stwierdził, że Komisja wydała o ich
pracy pozytywną opinię.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawach:
1. Współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego
w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST
koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmiany Uchwały nr XXV/193/2013 Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020.
3. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok
2013 nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia 2012 r.
4. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji za 2012 r.
5. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2012 r.
6. Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
7. Sprzedaży nieruchomości.
8. Sprzedaży nieruchomości.

Gratulacje odbiera Dawid Kuś
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Nagroda dla Wiktorii Kal

9. Zmiany Uchwały nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25
października 2012 r. w sprawie sprzedaży
ce informacyjne i kosze na śmieci. Teren zostanie obsadzony
nieruchomości/
zielenią wysoką i niską.
10. Zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
Wykonano już kanalizację
deszczową, przebudowaneprzezostasieci uzbrojenia
terenuwkolidujące
z przedmiotową
strzennegoły gminy
Bestwina
sołectwie
Bestwina.inwesty-

cją. Ponadto zniwelowano teren i wykonano podbudowę pod
nawierzchnię z kostki brukowej pomiędzy budynkiem Ośrodka
Zdrowia i parkiem. W końcowej fazie jest budowa muru oporowego od strony ul. Krakowskiej. Po jego wykonaniu zostanie zniwelowany teren i wykonana nawierzchnia parkingu. W kolejnym

11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka.
12. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice.
13. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów.
14. Nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice (Przyjęto
nazwę: ul. Famułkowa).
15. Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(do 30 VI 2014 r.).
Radni mieli również możliwość zadawania pytań obecnym na sesji
przedstawicielom firmy „Operatus”, która wygrała przetarg na wywóz
odpadów komunalnych. Goście poinformowali o podziale gminy na
sektory i rozpoczęciu działalnościAktualności
od miesiąca lipca.
Wójt Artur Beniowski odczytał także raport Straży Pożarnej
z akcji usuwania skutków nawałnicy i powodzi. Relacja znajduje
etapie prace będą wykonywane w obszarze pomiędzy ośrodsię wa oddzielnym
kiem,
przedszkolem, artykule.
aby nie ograniczać możliwości użytkowania budynku SPZOZ.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2013
r. i
Sławomir
jest współfinansowane 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).

Lewczak

Przegląd inwestycji
w gminie Bestwina - czerwiec
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471

Chodnik na ul. Janowickiej
ul. Janowicka w Janowicach

pozwoli na separację ruchu na drodze i zwiększy bezpieczeń-

„Bielska Kraina”

Ulica Szkolna

Trwają prace związane z Odbudową drogi powiatowej
4468S Bestwina – Janowice, ul. Szkolna w km 0+260 do
1+898. Wykonano stabilizację podłoża, umocniono skarpę
poprzez zabudowę gabionów i realizowana jest budowa
nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem.
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Spotkanie z przedszkolakami z Kaniowa

Tym razem uczestnikami
spotkań były dzieci z Przedszkola Publicznego w Kaniowie oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Bestwinie.
Tematem spotkań z dziećmi była popularyzacja rybactwa
i zdrowego stylu odżywiania się. Dzieci miały okazję poznać
świat przyrody, występujący w miejscu, w którym się wychowują. Pan Rafał opowiedział o gatunkach fauny i flory występujących na obszarze Bielskiej Krainy. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych okazały się żywe okazy zwierząt.
Dzieci zapoznane zostały także z treścią książeczki edukacyjnej pt. „Co szumi w stawie”, która została także przekazana
przedszkolom jako jedna z nagród za udział w konkursie plaUl. Szkolna
- Wójt Artur Beniowski
w rozmowie
z wykonawcami
stycznym
pn. „Najpiękniejsza
rybka z Bielskiej
Krainy”.
Wszystkie dzieci oprócz książeczek edukacyjnych otrzymały nagrody
w postaci gier, puzzli oraz przyborów do malowania i rysowania, z których będą mogły wspólnie korzystać w przedszkolach.

Magazyn gminny kwiecień-maj 4-5/2013

30 kwietnia Wójt Gminy Bestwina – Pan Artur Beniowski wraz
z pracownikami biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina oraz miłośnikiem przyrody Panem Rafałem Nikiel odwiedzili kolejne dwa przedszkola, w których przeprowadzona została żywa lekcja przyrody.
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Wykonano już kanalizację deszczową, obecnie trwają pra-

Dobiega końca
budowa
chodnika
dla pieszych
w ciągu
ce związane
z montażem
krawężników
drogowych,
po wyko- stwo wszystkich użytkowników drogi.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2013 r. i
naniu których
rozpocznie się w
układanie
kostki brukowej.
Budodrogi powiatowej
– ul. Janowickiej
Janowicach.
Obecnie
wa chodnika przy głównej drodze łączącej sołectwa Bestwinę i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
trwają prace związane z układaniem kostki brukowej. Projekt
Janowice – drogi o dużym natężeniu ruchu zarówno samocho- Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
ten jest dofinansowany
ze środków
w ramach
dowego jak i pieszego
– zapewniEFRROW
bezpieczeństwo
w szczegól- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
ności dzieci
kierujących
do szkoły
w Janowicach.
Chodnik (PROW 2007 -2013).
PROW 2007-2013
poprzez
LGDsię
Ziemia
Bielska.
Dodatkową
pozytywną informacją jest fakt przekazania przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej placu budowy pod
Lekcja
przyrody z Lokalną
Grupą
Rybacką
wykonanie przebudowy
ul. Janowickiej.
Budowa chodnika
na ul. Janowickiej

9. Przyspieszyć przekwalifikowanie terenów rolnych na budowlane.
10.Wykonać niezrealizowane wnioski z zebrań wiejskich.
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prowadzonych przez PG Silesia na terenie Kaniowa. Poinformowała, że nastąpił remont rurociągu przy ul. Hamerlaka i remont
wszystkich pomp w pompowni przy ul. Gawlików. Zostanie tam
też przeprowadzony remont instalacji elektrycznej i remont rurociągów tłocznych. Na terenie sołectwa rozpoczęła się inwentaryzacja obiektów budowlanych pod względem szkód górni-

Aktualności

Red. Sławomir Lewczak, protokołowali Jerzy Borutka
i Mirosław Kołodziejczyk

Otoczenie
SP ZOZ
Rewitalizacja przestrzeni
publicznej
centrum miejscowości

budynkiem
SPZOZ, a przedszkolem.
Postępują prace związane
z budową poprzez
parkingu przy SP
ZOZ w prac na terenie pomiędzy
Bestwina
zagospodarowanie
terenu
wokół
Projekt
jest
współfinansowany
z
EFR
w
ramach PO RYBY 2007Bestwinie. Zakończono
budowę
muru
oporowego
oraz
podbuSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dowy, a obecnie układana jest kostka brukowa na parkingu od 2013 poprzez LGR Bielska Kraina.
Zgodnie z harmonogramem postępują prace związane z mi, dojazdami i drogą pożarową, kompletne oświetlenie terenu
strony ul. Krakowskiej.
Kolejnym w
etapem
realizowanie
przedmiotową inwestycją,
ramachbędzie
której wykonany
zosta- wokół ośrodka zdrowia, montaż elementów małej architektury,
parking dla rowerów, miejsce przechowywania odpadów, tabli-

nie nowy układ komunikacyjny z parkingami, ciągami pieszy-

Umocnione brzegi Młynówki

Młynówka

Umocnione zostały skarpy rowu Młynówka na odcinku od ul. Sportowej do ul. Zagrodniej. Zadanie to
ma bardzo duże znaczeni dla posesji znajdujących
się w sąsiedztwie rowu, ponieważ podczas nawet
niewielkich opadów deszczu były one regularnie
podtapiane. Pierwszy egzamin nowe umocnienie
zdało już w okresie od 24 – 25 VI b.r. podczas nawałnic, jakie nawiedziły naszą gminę.

4

• Magazyn gminny czerwiec 06/2013

Żywioł przyszedł niespodziewanie
To była jedna wielka ściana wody  - w zgodnej opinii potwierdzają mieszkańcy gminy Bestwina. Rzeczywiście, nawałnica która
nastąpiła wieczorem w dniu 24 czerwca, po serii tropikalnych
upałów zaskoczyła każdego swoją intensywnością. Nie była to
typowa powódź, gdzie rzeka przybiera stopniowo i wylewa – opad
nastąpił równomiernie, stąd na podtopienia zostały narażone
także miejsca oddalone od cieków wodnych.
Deszcz padał przez cały dzień, lecz pod wieczór ulewa się
wzmogła i sytuacja stała się niebezpieczna. Wobec tego, po godz.
22.00 wójt Artur Beniowski ogłosił stan pogotowia powodziowego
i zawiązał się sztab przeciwpowodziowy, w którego działaniu wójt
brał bezpośredni udział. Strażacy byli jednak na nogach już wcześniej – pomagali w prowadzeniu
akcji w Czechowicach – Dziedzicach. Z powodzią zmagano się
w każdym sołectwie, gdyż nie
oszczędziła ona nawet wysoko
położonych Janowic, m.in. ul.
Pszczelarskiej, Targanickiej, Janowickiej. Najgorzej na początku
było jednak w Bestwince – na ul.
Braci Dudów zużyto ok. 1200
worków z piaskiem oraz ratownicze zapory przeciwpowodziowe.
Po zabezpieczeniu Łękawki
i Młynówki ok. godziny 23.50 Usuwanie skutków powodzi
rozpoczęto pompowanie wody
na ul. Dankowickiej w Kaniowie, w okolicy skrzyżowania z ul.
św. Floriana - wodę przerzucano w kierunku Łękawki. Akcja
w Janowicach, Bestwinie i w Bestwince zakończyła się ok. godz.
3.00 w nocy, lecz oczywiście wielu mieszkańców nie zmrużyło
oka do rana. Strażacy wypompowywanie wody z piwnic i garaży
wznowili o godzinie 7.00.
Nie było natomiast zagrożenia na wałach nad Wisłą. Według
relacji druhów z OSP Kaniów, rzeki nie wezbrały zanadto i nie
przekroczyły korony wałów. Jednakże Kaniów ucierpiał i tak dość
mocno, nawałnica dała się we znaki mieszkańcom nie tylko ul.

Dankowickiej, lecz także m.in. Krzywolaków, Kóski, Witosa, Hamerlaka, Łabędziej, Grobli Borowej, Żwirowej, Młyńskiej i wszędzie tam, gdzie teren jest obniżony. Za przykład może posłużyć
także położona w Bestwinie ul. Zaułek, znajdująca się w kotlince,
do której spływała woda z pobliskich wzniesień.
Ogółem na potrzeby akcji, według złożonego raportu strażacy
zużyli ok. 1500 worków z piaskiem, i dwieście metrów rękawów
wodnych. Jedenaście wywrotek piasku podarował pan Leszek
Kosmaty, któremu druhowie wyrażają dużą wdzięczność.
W Urzędzie Gminy przyjęto 58 zgłoszeń o szkodach spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu, z tego 47 zgłoszenia
o podtopieniu budynków mieszkalnych, w większości piwnice,
1 gospodarstwo ogrodnicze i
10 zgłoszeń o zalaniu terenu
posesji.
W dniu 25 czerwca 2013 r.
została powołana Zarządzeniem
Wójta komisja do spraw szacowania strat w mieniu gminnym
powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu. Podczas prac komisji stwierdzono
zniszczenie 22 dróg gminnych.
Istnieje konieczność przebudowy
10 rowów wraz z przepustami.
Dodatkowo stwierdza się, że nie
wszystkie przepusty na wjazdach
do posesji są należycie wykonane i zarurowane.
Ponadto stwierdzono, że uprawy rolników zostały podtopione.
Szacuje się szkody w uprawach na powierzchni ok. 150 ha. Weryfikacja zgłoszonych strat w gospodarstw domowych spowodowanych podtopieniami, pod kątem przyznania zasiłku celowego
z budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa została
przekazana i jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bestwinie.
Sławomir Lewczak, UG Bestwina
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UWAGA MIESZKAŃCY

Od poniedziałku 1 lipca weszliśmy system
gospodarowania odpadami komunalnymi
z hasłem „Segregacja się opłaca”

Usługę realizować będzie wg zasad przestawionych
w dwóch ulotkach kolportowanych przez Gminę i uzgodnionego harmonogramu z podziałem terenu gminy na 16 sektorów.
Dostarczane na każdą nieruchomość ponadto osiągalne na
www.bestwina.pl zakładka Ładna Gmina Bestwina.
2. Umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Umowę tą właścicielem nieruchomości obowiązany jest
zawrzeć z przedsiębiorcą posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr znajduje się na www.bestwina.
pl zakładka ochrona środowiska

Skutkiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w oparciu o uchwały opisujące system,
podjęte przez Radę Gminy Bestwina, obowiązują zasady
zbierania, odbierania i gospodarowania śmieciami. Dotyczą
one wszystkich właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców
odbierających i transportujących odpady oraz prowadzących
zakłady ich przetwarzania.
W naszej gminie System będzie realizowany dwutorowo,
skutkiem:
1. Deklaracji złożonej w urzędzie Gminy przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady, wybranym przez Gminę w drodze przetargu jest
P.H.U OPERATUS Marian Krajewski
ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała

Poprawność gospodarowania będzie znajdować odbicie
w osiąganych poziomach recyklingu i ponownego użycia
oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.
Ustawa z biegiem lat określa je restrykcyjnej. Dlatego ważne
jest abyśmy wspólnie podjęli trud właściwego postępowania
z odpadami komunalnymi.

Podział gminy na sektory i harmonogram odbioru odpadów
Sektor 1:

Akacjowa, Brzozowa, Górska, Groszkowa, Jaworowa, Kąty, Lipowa, Obca, Podleska

Sektor 4:

Janowicka 3 - 35, Konopnickiej, Krakowska 95-158 bez 119 i 121, Prusa, Sienkiewicza, Szkolna

Sektor 5:

Bestwińska, Jodłowa, Krakowska 119 i 121, Leszczynowa, Leśna, Odległa, Ofiar Wojny, Podzamcze, Pogodna, Sosnowa, Studziennik, Świerkowa, Zielona

Sektor 6:

Bialska, Chabrowa, Cyprysowa, Krakowska 133 - 181 nieparzyste, Krakowska 224 - 298a parzyste, Kwiatowa, Maków, Podkępie, Sucharskiego, Wydrzyniec

Sektor 7:

Krakowska 180 - 222 parzyste, Kustronia, Młyńska, Dolna, Sikorskiego, Wielodroga,
Witosa 1- 177 nieparzyste

Sektor 8:

Godynia, Gospodarska, Widokowa, Witosa 16 - 188 parzyste, Zacisze, Zaułek

Sektor 9:

Hallera, Kościelna, Krakowska 166,168,170, Ludowa, Ogrodnicza, Plebańska, Rzeczna, Sokołów

Sektor 10:

Buczyna, Gołębnik, Graniczna, Krakowska 2 - 106, Okrężna, Pod Magówką, Polna, Spokojna, Starowiejska

Sektor 7:

Adamaszka, Młyńska, Olchowa, Polna 5, Witosa 3-17 nieparzyste

Sektor 8:

Dworkowa, Jarzębinowa, Św.Floriana 1 - 22, 26, Tulipanów, Wiśniowa, Witosa 2 - 14 parzyste

Sektor 9:

Gandora, Rzeczna

Sektor 10:

Starowiejska 1, 2, 3

Sektor 11:

Akacjowa, Bławatków, Braci Dudów, Magi, Pastwiskowa, Ślosarczyka, Św.Floriana 23,27 - 112a,
Św.Sebastiana, Zagrodnia

Sektor 12:

Dankowicka 2, 8, Sportowa

Sektor 13:

Ładna, Podpolec, Witosa 19 - 33 nieparzyste

Sektor 1:

Górska

Sektor 2:

Pisarzowicka, Łąkowa, Gajowa, Korczaka, Kubika, Janowicka 97 - 344

Sektor 3:

Borowa, Łanowa, Miodowa, Pszczelarska, Targanicka, Podlesie, Janowicka 50 - 98

Sektor 4:

Szkolna, Prusa, Janowicka 2 - 44

Sektor 10:

Graniczna

Sektor 7:

Olchowa

Sektor 11:

Św.Floriana 2, 4, 10

Sektor 12:

Bociania, Dankowicka, Nad Łękawką, Zgody

Sektor 13:

Batalionów Chł 2 - 14,16,20,22,24,30,32, Dębowa 10, Furczyka, Krzywolaków, Myśliwska,
Podpolec, Sosnowicka, Torowa, Witosa 1 - 46

Sektor 14:

Czechowicka, Dworska, Jagodowa, Ludowa, Malinowa, Młyńska, Modra, Poziomkowa, Żwirowa

Sektor 15:

Batalionów Chł 15,17,25,31 - 82, Firganka, Gawlików, Hamerlaka, Kóski, Rogowa, Rybacka, Sarnia

Sektor 16:

Bażancia, Głębokie, Grobel Borowa, Jawiszowicka, Jemioły, Łabędzia, Mirowska, Słoneczna,
Stawowa, Wiślana

JANOWICE

KANIÓW
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Aktualności

Dajmy szansę naturze!
rów, pani Barbara Wójcik (Promotor Stowarzyszenia „EkosystemEM - Dziedzictwo Natury”) wraz z wójtem gminy Bestwina
Arturem Beniowskim i burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą,
którzy zachęcili w kilku słowach do wysłuchania serii prelekcji.
Wykładowcy, wśród których nie brakowało profesorów
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Pierwsza Międzygminna Konferencja: „Biologizacja rolnictwa - Probiotechnologia w uprawach i hodowli. Metody
zwiększające bezpieczeństwo pracy i konkurencyjność
rolnictwa”
Masowa produkcja żywności pociąga za sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest stosowanie sztucznych nawozów
i środków ochrony, które – choć skuteczne – zabijają także
naturalnych sprzymierzeńców roślin, drobnoustroje, pożyteczne
owady i inne rośliny wspomagające rozwój naszych plonów.
Wylewamy w ten sposób dziecko z kąpielą – dążymy do podniesienia wydajności, nie troszcząc się o jakość. Zapominamy
o glebie, pełniącej dla rośliny taką samą rolę, jaką łono matki
pełni dla dziecka. Skutki odczuwalne są później, w postaci wyjałowienia środowiska i chorób cywilizacyjnych.
Te zagadnienia zostały naświetlone i szczegółowo omówione
na interesującej konferencji zorganizowanej w dniu 26 czerwca
w Domu Strażaka w Kaniowie. Gospodarzem spotkania była
gmina Bestwina (reprezentowana przez wójta Artura Beniowskiego), współorganizatorem gmina Wilamowice (Burmistrz
Marian Trela, Zastepca Burmistrza Stanisław Gawlik) i Starostwo
Powiatowe, zaś organizatorami Stowarzyszenie „EkosystemEM
- Dziedzictwo Natury” (obecny był prezes Stanisław Kolbusz), oddział regionalny KRUS w Częstochowie (dyrektor Irena Łaba i p.
Maria Kowalska z oddziału Bielsko - Biała) oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” (p. Barbara Strońska).
Otwarcia konferencji dokonała przedstawicielka organizato-

Wójt Artur Beniowski otwiera konferencję

wyższych uczelni, lekarzy, hodowców, pszczelarzy, rolników
praktyków, zwracali uwagę na różnorodne aspekty biologizacji
rolnictwa w makro – i mikroskali. Od prawidłowego nawożenia do
stosowania pro – i prebiotyków w medycynie, hodowli, uprawach,
pasiece czy też gospodarstwie rybackim. Pokazano skuteczną
alternatywę dla nadmiernej chemizacji naszego środowiska
-ProBiotechnologię- stosowanie pożytecznych mikroorganizmów. Wysłuchało tych słów około 164 osób oraz zaproszeni
goście: Bernadetta Niemczyk - Przewodnicząca Rady Krajowej
Kół Gospodyń Wiejskich, Maria Nocoń z Polskiego Związku
Działkowców Okręgowego Zarządu w Katowicach, Stanisław
Kamiński - Zastępca Prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy, Adam Kraus - Kierownik Sekcji Kontroli Technicznych
Agencji Rynku Rolnego w Katowicach. Na widowni zasiedli
również radni, sołtysi i reprezentanci różnych lokalnych kół
i stowarzyszeń, w szczególności tych związanych z rolnictwem.
Całość moderowali wymieniona już pani Barbara Wójcik i Michał
Morelowski z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów.
Sławomir Lewczak

W wykładach uczestniczyło wiele osób z gminy Bestwina i spoza niej

50 lat ofiarnej
służby

Radosne chwile przeżywali w dniu swojego odpustu wierni
parafii Wniebowzięci Matki Bożej w Bestwinie. 26 maja srebrny
jubileusz kapłaństwa obchodzili księża rodacy – ks. prał. Eugeniusz Góra i ks. kan. Julian Kóska. Uroczystą Mszę świętą
odprawili wspólnie z księdzem biskupem Józefem Wróblem
SCJ z Lublina (hierarcha wygłosił także homilię), a także ks.
proboszczem Cezarym Dulką, w asyście licznie zgromadzonego
duchowieństwa.

Jubilaci z księdzem biskupem Józefem Wróblem
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uroczystość, m.in. z Rudawy – dawnej parafii ks. Kóski. Obecni
byli ponadto goście z Mitterfirmiansreut w Niemczech, gdzie
przez kilkadziesiąt lat przebywał dzwon „Król Chwały”.
Po zakończeniu Eucharystii odśpiewano dziękczynne „Te
Deum” i wyruszono z procesją dookoła kościoła.

Obydwaj jubilaci podkreślali swoje związki z Bestwiną, chociaż
na przestrzeni lat z ich rodzinnych stron wyodrębniły się parafie
w Bestwince i w Janowicach. W macierzystym kościele uczyli się
wiary i stawiali pierwsze kroki na drodze do kapłaństwa. Stąd też
w sercu dawnych przyjaciół i sąsiadów mają swoje stałe miejsce.
Wyrazili to w życzeniach członkowie Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca „Bestwina”, a także liczne delegacje przybyłe na

Sławomir Lewczak (fot. Parafia Bestwina)

„Rzuceni na głęboką wodę...”

Ćwiczenia taktyczno – bojowe w ratownictwie wodnym
Straż pożarna jest „pożarną” właściwie już tylko z nazwy.
Oczywiście nadal wyjeżdża do gaszenia ognia, ale wśród interwencji zaczynają przeważać inne zagrożenia. Należy brać pod
uwagę również specyfikę gminy.
W naszych sołectwach nietrudno o wypadek na wodzie. Stawy,
rzeki, Ośrodek Sportów Wodnych i inne akweny to miejsca,
gdzie z niebezpieczeństwem
należy się liczyć.
Mając na względzie powyższe fakty, na terenie Gminnego
Ośrodka Sportów Wodnych
i Rekreacji w Kaniowie zostały 6
czerwca zorganizowane ćwiczenia taktyczno – bojowe z zakresu
ratownictwa wodnego i ochrony
przeciwpowodziowej. Udział
w tych manewrach wzięły jed- Manewry na akwenie GOSWiR
nostki Państwowej Straży Pożarnej z Bielska - Białej, działająca
przy OSP Kaniów Grupa Ratownictwa Wodnego, OSP Zabrzeg,
OSP Ligota, a także Grupa Interwencyjna WOPR. Od strony
medycznej w ćwiczenia włączyła się drużyna ratowników PCK
z Czechowic – Dziedzic (przybyli własnym ambulansem).
Ćwiczenia oparto na przemyślanym scenariuszu. Na skutek
gwałtownej burzy, na akwenie
doszło do serii zdarzeń z udziałem ludzi z niego korzystających.
Do przystani nie dopłynęła grupa
kajakarzy prowadzących trening, a równocześnie ratownicy
zauważyli przewróconą łódkę,
z której łowili ryby wędkarze.
Miejskie Stanowisko Kierowania
PSP w Bielsku – Białej otrzymało
także sygnał od wędkarzy uwięzionych na wyspie pośrodku
jeziora – jednego z nich poraził
piorun. Dodatkowo na skutek
gwałtownego przyboru wody w
Odprawa końcowa
okolicznych ciekach, zalaniem
został zagrożony sam ośrodek wypoczynkowy przy jeziorze.
Strażacy i ratownicy poruszali się po jeziorze łodziami motorowymi – przydała się zwłaszcza łódka ratowników z Kaniowa,
w sytuacji, gdy zawiódł silnik innej łodzi. Pozoranci będący
„ofiarami” wypadków zostali odtransportowani do namiotu
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medycznego, gdzie udzielono im pomocy. Bardzo ciekawie
wyglądało także ostatnie zadanie, czyli budowa z worków z piaskiem zapory przeciwpowodziowej. Worki należało układać na
tzw. zakładkę - tak, by tworzyły
szczelny mur.
Po odprawie końcowej rozegrano jeszcze konkurencje
sportowe – rzuty kołem oraz
rzutką ratunkową. Zadaniem
uczestników było przerzucenie
koła i rzutki przez linię znajdującą się pomiędzy dwiema bojami.
Każdy dysponował pięcioma
próbami.
Dowódcą ćwiczeń był bryg.
Grzegorz Piestrak z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
– Białej. Manewry obserwował
także sztab oficerów z PSP,
między innymi zastępca Komendanta Miejskiego, bryg. Krzysztof
Grygiel. Gminę Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski
i przedstawiciele jednostek OSP, w tym prezes zarządu gminnego Herbert Szeliga, komendant gminny Grzegorz Owczarz,
a także dowódca sekcji ratownictwa wodnego Jacek Gruszka.
Pełnomocnikiem z ramienia WOPR był pan Jerzy Ziomek
z Oddziału Rejonowego WOPR
w Żywcu. Ponadto przybyli
przedstawiciele zarządu wojewódzkiego WOPR w Katowicach.
Ćwiczenia przebiegały sprawnie i według planu, dlatego też
ten egzamin wszyscy strażacy
i ratownicy zdali bardzo dobrze.
Zauważone zostały doskonałe
warunki terenowe w których
można było się szkolić – duży
akwen, piaszczysta plaża,
pomosty, zróżnicowana linia
brzegowa. OSP Kaniów, jako
współorganizator manewrów
pragnie zatem podziękować tym, którzy poświęcili swój czas
by przybyć na teren popularnej „Żwirowni” i wspólnie uczyć się
ratować ludzkie życie.
Sławomir Lewczak
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dodatkowych sił. W dalszej kolejności miejsce przybyły
po dwa z zastępy OSP Kaniów, Bestwina, Janowice i zastęp
Strażackie ćwiczenia nie
z sąsiedniej gminy, z jednostki OSP Dankowice. W międzyczasie
nastąpiła też symulowana awaria sieci hydrantowej i dowódca
w Bestwince
podjął decyzje o budowie stanowiska czerpania wody na rzece

Łękawka oraz dowożeniu jej do
Pożar dachu domu jednorodzinmiejsca pożaru.
nego był w dniu 24 maja przedmioĆwiczenia obserwowali i oceniali
tem ćwiczeń jednostek Ochotniczej
strażacy z Państwowej Straży PoStraży Pożarnej. Manewry te miały
żarnej w Bielsku-Białej. Obecny
miejsce na ul. Bławatków w Bebyli także wójt gminy Bestwina
stwince, gdzie jako obiekt wykorzyArtur Beniowski i Prezes Zarządu
stano zabudowania opuszczonego
Gminnego OSP Herbert Szeliga.
domostwa.
Ćwiczenia organizował komendant
- Druhowie mieli za zadanie nie
gminny Grzegorz Owczarz wraz
tylko gaszenie, ale i obronę sąsiedz naczelnikiem OSP Bestwinka
niego budynku gospodarczego –
Grzegorzem Gawędą.
mówi komendant gminny Grzegorz
Manewry takie na pewno przyOwczarz. Dalej komendant zwraca
czynią się do zwiększenia umieuwagę, że ćwiczenia te przebiegały Ćwiczenia w gaszeniu budynku mieszkalnego
jętności strażaków w prowadzeniu
według określonego scenariusza.
Jako pierwsze na miejsce przybyły dwa zastępy z OSP Be- akcji gaśniczej. Zastosowano różnoraki sprzęt, który – jak można
stwinka. Dowódca stwierdził pożar całego dachu i w związku było zauważyć – druhowie obsługiwali z dużą sprawnością
z małymi siłami na miejscu podjął decyzje o obronie budynku i nawet manewrowanie wężem podczas stania na drabinie nie
Sławomir Lewczak
gospodarczego oraz poprosił MSK w Bielsku o zadysponowa- sprawiło im problemów. 		

Akcje krwiodawstwa w Bestwinie i w Kaniowie
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W akcji krwiodawstwa, jaka miała miejsce 26 maja w Bestwinie wzięło
udział 29 osób, jednakże krew oddało 21 krwiodawców, co zaowocowało
przekazaniem 9 450 ml płynu do banku Krwi. W czasie akcji do Bestwiny
przyjechali rodzice Ani Wowra, 20 – letniej czechowiczanki, która potrzebuje
także dawcy szpiku kostnego, aby podziękować krwiodawcom za ich dar.
Z kolei w akcji krwiodawstwa, która pozaplanowo odbyła się 23 czerwca
w Kaniowie, wzięło udział 27 osób, lekarz dopuścił do oddawania 18 spośród nich,
co zaowocowało przekazaniem do Banku Krwi 8100 ml tego bezcennego leku.
Dwie osoby zarejestrowały się, jako dawcy szpiku kostnego.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina składa
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zgłosiły się do ambulansu a także portalom: czecho.pl, beskidzka24.pl, region.info.pl oraz
Radiu Bielsko za nagłaśnianie akcji. Klub dziękuje również firmie Danone
za przekazane produkty, a strażakom za zabezpieczenie miejsca postoju
ambulansu.			
Jerzy Zużałek

Goście z Niemiec w Bestwinie

Wnętrze autobusu do pobierania krwi

W niedzielę goście uczestniczyli w odpuście parafialnym połączonym z uroczystościami jubileuszów kapłańskich, a zaraz
po mszy w spotkaniu w Domu Strażaka gdzie mieli niezwykłą
możliwość wysłuchania programu artystycznego bestwińskiej
młodzieży pod opieką p. Doroty Surowiak i p. Magdaleny Wodniak
- Foksińskiej czy spotkania z reprezentantami władzy lokalnej na
czele z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim.
Wizyta zakończyła się zwiedzaniem wieży bestwińskiego kościoła
wraz z symbolicznym dotknięciem
dzwonu, który jeszcze parę lat
temu dzwonił na chwałę Pana na
niemieckiej ziemi w parafii naszych
gości. Warto wspomnieć, iż w organizacji wizyty bardzo pomogła
rodowita bestwinianka mieszkająca w Niemczech p. Anna Maria
Car - Slodczyk wraz z mężem,
którzy wcielili się w rolę tłumaczy
i opiekunów na polskiej ziemi.
Tekst i fot.: Andrzej Wojtyła

W dniach od 24 do 26 maja parafię pw. Wniebowzięcia NMP
w Bestwinie odwiedziła delegacja z niemieckiej parafii Mitterfirmianstreut, gdzie od wojny przebywał bestwiński dzwon
– „Król Chwały”. Zaproszeni goście swoją wizytę rozpoczęli
od mszy świętej w tutejszym kościele a następnie zwiedzili Muzeum Regionalne gdzie uczestniczyli
w tradycyjnym pieczeniu chleba oraz
regionalnej swaczynie w Józefowej
Izbie. Na zakończenie dnia wysłuchano przygotowanego specjalnie
na tę okazję koncertu organowego
w bestwińskim kościele.
Następnego dnia goście wizytowali
w Krakowie, zwiedzając katedrę na
Wawelu, kościół Mariacki, kościół
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz krakowskie sukiennice. Niezwykłym przeżyciem było odwiedzenie
grobowców na Wawelu czy wieży
katedry z dzwonem Zygmunta.
Wspólna wycieczka do Krakowa

8

Edukacja

Koniec roku... na sportowo!

Sławomir Lewczak

Koncert zespołu „Dzień Dobry’’
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Nareszcie nie było żadnego problemu ze zmieszczeniem w wys. ok. 2 mln. zł, zaś prace wykończeniowe prowadziła
się na sali gimnastycznej w Kaniowie podczas uroczystości gmina Bestwina.
kończącej rok szkolny. I bynajmniej nie było to spowodowane
Wszystkie te fakty zostały przypomniane na szkolnej akadeniską frekwencją. Wręcz przeciwnie, frekwencja przekroczyła mii, ale szczegóły techniczne – choć ważne – nie przysłoniły
najśmielsze oczekiwania – ale nie mogło być inaczej, bo przecież występów uczniów i przemówień zaproszonych gości. Program
całkiem nowa jest sama sala, zbudowana w pełnym wymiarze artystyczny skupił się w zasadzie wokół dwóch wątków – tematyi od podstaw. Oddanie jej do użytku miało miejsce w dniu 28 ce sportowej, przezwyciężaniu własnych słabości w dążeniu do
czerwca i zbiegło się z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę celu, oraz wątku bardziej nostalgicznego, związanego z tęsknotą
długoletniej dyrektor placówki, Barbary Konarskiej – Węgrzyn. do lat szkolnych, gdzie rodzą się pierwsze przyjaźnie, miłości
Idea powstania sali sięga jednak wielu lat wstecz. Należy i spotykamy ludzi pozostających w pamięci na całe życie. Takim
przypomnieć postacie dyrektorów szkoły – Jana Hańderka człowiekiem jest z pewnością pani Barbara Konarska – Węgrzyn,
i Anny Bukowskiej, którzy już w latach 70 i 80 czynili starania, której kwiaty i życzenia złożyły delegacje władz samorządowych,
aby uczniowie mogli grać w piłkę nożną, ręczną czy siatkówkę na kół i stowarzyszeń, instytucji, nauczyciele, związkowcy i wreszcie
obiekcie o wysokim standardzie. Nie zapominała o tym również ukochani uczniowie.
p. Barbara Konarska – Węgrzyn ze współpracownikami, rodzicaOsobami, które swoją obecnością uświetniły to wydarzenie
mi, kolejnymi wójtami, sołtysami i radnymi. Okazja pojawiła się ważne dla sołectwa Kaniów i naszej gminy byli przedstawipod koniec pierwszej dekady XXI wieku, kiedy budowę umożliwił ciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Janusz Abramowicz
szczęśliwy splot kilku czynników. Na prace projektowe znacz- i Bogdan Radoń, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
ną sumę pieniędzy przekazała Spółka do Zagospodarowania Bogusław Stolarczyk, starosta bielski Andrzej Płonka, radni poWspólnot Pastwiskowych w Kaniowie, a środki zewnętrzne m.in. wiatowi: Grzegorz Boboń i Józef Maziarz, Czesław Pszczółka
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
i Piotr Szatkowski z Wydziału
pozyskał w 2008 r. śp. wójt StePromocji, radni Rady Gminy
fan Wodniak oraz Rada Gminy.
Bestwina z przewodniczącym
Część środków przekazano
Jerzym Zużałkiem, wójt gminy
również z gminnego budżetu.
Bestwina Artur Beniowski, prac,
Przeszkodą w sprawnej redyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj,
alizacji zadania było ponowne
prezes firmy, która wybudowała
rozpoczęcie eksploatacji złóż
salę Henryk Jurczak, dyrektor
węgla kamiennego pod KanioDepartamentu Gospodarki Złowem. Kopalnia „Silesia” została
żem PG „Silesia” Szymon Adakupiona przez czeski holding
mecki, sołtys Kaniowa Marek
energetyczny i przekształcona
Pękala, dyrektorki szkół: Agata
w „Przedsiębiorstwo Górnicze
Rak, Danuta Herman – Tekieli,
Silesia”. Gdy zapadła decyzja
Urszula Kal, dyrektor GBP Teo fedrowaniu, prace budowlane
resa Lewczak, prezes Spółki do
już prowadzono – zrealizowano
Zagospodarowania Wspólnot
w ok. 50%, lecz inwestycja nie Podziękowanie dla pani dyrektor B. Konarskiej - Węgrzyn
Pastwiskowych Marian Góra,
spełniała wymogów przewidziaprezesi klubów sportowych, nanych dla obiektów położonych na terenie podpadającym pod uczyciele wychowania fizycznego z zasłużonym nauczycielem
III kategorię terenu górniczego. Na skutek rozmów z władzami Panem Kazimierzem Płachno, przewodniczący rad rodziców
gminy Bestwina, Zarząd PG „Silesia” podjął decyzję o podpisa- i radni z sołectwa Kaniów oraz ksiądz proboszcz Janusz Tomaniu ugody zarówno z gminą Bestwina jak i wykonawcami robót szek - dokonał on poświęcenia nowej sali.
projektantem. Umowy te zakładały zmianę projektu, wyburzenie
Samorządowcy gratulowali doprowadzenia inwestycji do
istniejącej konstrukcji i wykonaniu nowej, już z zabezpiecze- szczęśliwego końca – wójt Artur Beniowski podkreślił, że choniami przed szkodami górniczymi. PG „Silesia” poniosła koszty ciaż sala znajduje się w Kaniowie, należy traktować ją jako
obiekt gminny. W sytuacji gdy przejazd z jednego sołectwa do
drugiego zajmuje kilka minut, tworzenie sztucznych granic nie
ma sensu. Przy okazji zabierania głosu goście wręczali często
różne upominki – komplety piłek, pamiątkowe statuetki bądź
bukiety kwiatów.
Dodatkowymi atrakcjami stały sie tańce uczniów oraz pokaz
walk judo w wykonaniu zawodników MKS Judo Czechowice –
Dziedzice. Zaprezentował ich trener Bogusław Tyl, zaś przed
publicznością wystąpił utytułowany Paweł Wawrzyczek, a także
Julia i Mateusz Grygierzec (uczniowie ZSP Kaniów) oraz Marta
Wykupil, jedna z czołowych zawodniczek w naszym kraju.
Do wspólnej zabawy zaprosił dorosłych, dzieci i młodzież znany zespół „Dzień Dobry”, wykonujący energetyczną muzykę w
różnych stylach – od poezji śpiewanej po folk. Członkiem zespołu
jest Piotr Mirecki, absolwent Szkoły Podstawowej w Kaniowie.
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Wieści z sekcji modelarskiej

Medale na Słowacji i Dni Otwarte w CKSiR

Sekcja modelarska „Samuraj” działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odnosi kolejne sukcesy. 25
maja wzięliśmy udział w corocznej edycji Buldogfest - konkursie
modeli kartonowych i plastikowych w Liptowskim Hradoku na
Słowacji. Modelarze po raz kolejny udowodnili, że z kartonem
radzą sobie znakomicie. I tym razem nie zawiedli. Spośród 10

modeli zaprezentowanych u naszych południowych sąsiadów
zdobyliśmy aż 6 miejsc na podium. To ogromny sukces. Cieszymy się, że nasi modelarze potwierdzają swój mistrzowski
poziom, ale na uznanie zasługuje również fakt, że nasz najmłodszy modelarz Maksymilian Moś zdobył aż dwa srebrne medale.
Jak widać „Samuraje” bardzo poważnie traktują każdy konkurs.
Wśród zwycięzców znaleźli się:
- Marek Bury - I miejsce - za model Me-109G
- Piotr Niemczyk - III miejsce - za model Rakiety
- Mateusz Masny - II miejsce - za model Jasnej Góry
- Maksymilian Moś - II miejsce - za model Tarpana
- Maksymilian Moś - II miejsce - za model Me-109F
- Dariusz Ochman - III miejsce - za model zamku
Z kolei w dniach 12 – 24 czerwca w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Bestwinie odbywała się wystawa modelarska pod
nazwą „Open Door” – każdy mógł zobaczyć zebrane razem kartonowe modele, owoce wielomiesięcznej pracy członków sekcji.
Łukasz Fuczek

Modele wystawione w CKSiR w Bestwinie

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Cztery pory roku” – ciąg dalszy
Warsztaty plastyczne w Galerii BWA w Bielsku-Białej

• Magazyn gminny czerwiec 06/2013

W maju uczestnicy projektu „Cztery Pory Roku – zajęcia
artystyczne” kolejny raz brali udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Galerię Wystaw Artystycznych
w Bielsku-Białej.
Tematem zajęć była maska wenecka i afrykańska wykonana
z masy papierowej. Dzieci zapoznały się z historią pochodzenia
masek, charakterystycznymi zdobieniami i barwami. Pierwsza

część warsztatów obejmowała wykonanie formy przestrzennej
czyli maski z masy papierowej. Drugie spotkanie warsztatowe  
to malowanie i zdobienie wykonanych przez dzieci masek weneckich i afrykańskich.
Warsztaty połączone były ze zwiedzaniem aktualnych wystaw: malarstwa Leona Tarasewicza oraz Arte Simpre Grafiki
Kubańskiej.

Wystawa prac w Muzeum Regionalnym w Bestwinie

W dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 16.30 odbyło się w Muzeum Regionalnym w Bestwinie uroczyste otwarcie wystawy
podsumowującej projekt „Cztery pory roku – zajęcia artystyczne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownik projektu w imieniu Pani Dyrektor Agaty Rak, Zespołu Projektowego oraz instruktorów prowadzących zajęcia
artystyczne powitał przybyłych gości, a następnie zdał krótką
relację z przebiegu oraz realizacji projektu. Serdecznie podziękował wszystkim osobom, które wspomogły zespół w realizacji
ww. projektu – w szczególności Pani Joannie Czernek - Jonkisz
oraz Panu Tomaszowi Durańskiemu z Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach.
Następnie instruktorzy zajęć artystycznych Pani Ewa Sierant
i Pani Agnieszka Gutka opowiedziały o technikach, które uczestnicy poznali w czasie zajęć tj. decoupage, origami, kirigami, haft
matematyczny oraz bibułkarstwo.
Po zakończeniu przemówień Kierownik projektu podziękował za uwagę i zaprosił do obejrzenia prac wykonanych przez
uczniów klas IV-VI w ramach projektu „Cztery pory roku – zajęcia
artystyczne”.

Udział w warsztatach jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
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Fragment wystawy prac uczniów

Kultura

Lachy i górale w jednym stali domu...

II Laski uOzgraj – XI Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
Cóż to jest ten „Laski uOzgraj?” – zadawały sobie pytanie
panie, których rozmowę podsłuchałem podczas XI Bestwińskich
Spotkań Folklorystycznych w dniu 25 maja. Na szczęście nie
musiałem spieszyć z odpowiedzią, gdyż jedna z rozmówczyń
ubiegła mnie, wyjaśniając, że ów „uOzgraj” (czyt. Łozgraj) to po
naszemu „zabawa”, mówiąc bardziej nowoczesnym językiem
„impreza”. A że „laski” – bo pochodzący od etnicznej grupy
Lachów, do której również należymy my, mieszkańcy gminy
Bestwina.

ników flamandzkich,. Ich potomkowie wytworzyli swój własny
język wilamowski, tańce, zwyczaje i stroje. Zespół pokazał to
wszystko w sposób syntetyczny, zachęcając do odkrycia bogactwa, które mieści się nieomal „za miedzą”.
Zarówno dziecięcy, jak i dorosły zespół Bestwina dały – jak
zresztą zawsze – dowód wspaniałego wyszkolenia i wyczucia
rytmu. Szczególnie duże brawa dostali najmłodsi, dopingowani
przez rodziców i dziadków. W ruch poszły aparaty fotograficzne
i kamery, w końcu każdy pragnął uwiecznić sceniczny występ
swojej latorośli. A chyba najbardziej dumny byli tego dnia prezes
„Bestwiny” Ireneusz Stanclik i choreograf Jan Kędzierski.
Z Gilowic koło Żywca przyjechał do Bestwiny zespół regionalny „Dolanie”, reprezentujący tradycje swoich okolic. Uwagę
zwracały zwłaszcza pewne podobieństwa w stroju bestwińskim
i gilowickim. Także wyjątkowo barwnie wyglądało „Podegrodzie” – zespół regionalny z miejscowości o tej samej nazwie.
Podegrodzie to niejako „stolica” ziem zamieszkiwanych przez
Lachów, stąd też stroje tancerzy aż kapały od rozmaitych ozdób

Występ zespołu „Cepelia-Fil’’

Górale z kapeli „Warzonka’’

i ornamentów.
Zabawa taneczna trwała przez całą noc, a zapewnił ją zespół „Puls”, wykonujący repertuar biesiadno – dyskotekowy.
Mieszkańcy i goście bawili się pod sceną oraz przy stolikach,
śpiewając największe przeboje.
Na „Laski uOzgraj” licznie przybyli samorządowcy. Wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski, życząc dobrej zabawy zapraszał do
wspólnego świętowania i poznawania własnych korzeni. Wtórowali mu wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Andrzej Kamiński, a także wiceprzewodniczący Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosław
Szemla. Powiat Bielski reprezentowali wicestarosta Grzegorz
Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu – Renata Franasik
i Stanisław Pięta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
Bogusław Stolarczyk oraz radni Grzegorz Boboń i Józef Maziarz.
Ponadto obecny był zastępca wójta Stanisław Wojtczak, radni
gminy Bestwina, członkowie różnorakich grup i stowarzyszeń
oraz redaktorzy lokalnych mediów. Niektórzy z przedstawicieli
władz samorządowych uczestniczyli również w rozdawaniu nagród – pamiątkowych „Bestwińskich Kłobuków” przygotowanych
w podarunku dla występujących zespołów.
Sławomir Lewczak
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Nasze doroczne spotkania z kulturą ludową, organizowane
przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” pełne były skocznej muzyki,
barwnych strojów i niepowtarzalnego humoru. Przy okazji goście obecni na festynie chłonęli wiedzę
o tańcach, ubiorach,
instrumentach i o regionalizmie ogółem.
Ciekawostki te przekazywał prawdziwy
specjalista – zastępca prezesa zespołu
„Bestwina” Sławomir
Ślósarczyk.
Na scenie wystąpiły
zespoły z bliższych
i dalszych okolic. Ciekawie zaprezentowała się kapela góralska
„Warzonka” z Żywca. Muzycy zagrali
m.in. na unikalnych
dudach żywieckich
i piszczałce wielkopostnej. Instrumenty
Konferansjer imprezy - Sławomir Ślósarczyk
te są w skali kraju
niespotykane, stąd
posłuchanie ich okazało się ucztą dla uszu koneserów i laików.
Równie oryginalni byli „Wilamowianie” z pobliskich Wilamowic.
Miasteczko to słynie z kultury przesiąkniętej dziedzictwem osad-

Kultura

Przebojowe „Baciary” na Święcie Gminy

• Magazyn gminny czerwiec 06/2013

Wyjątkowo ciepła i słoneczna pogoda sprawiła, że na tegoroczne Święto Gminy Bestwina przybyły tłumy, jakich dawno
nie widzieliśmy na imprezie plenerowej. Ale nie tylko pogoda
stała się głównym powodem licznej frekwencji – 15 czerwca
było bowiem czego posłuchać i co zobaczyć. Organizatorzy
przygotowali program, który ucieszył małych i dużych, udanie
łącząc teatr i muzykę.
Ponieważ festyn odbywał się
w przededniu wejścia w życie nowej
ustawy o gospodarce odpadami,
nie mogło obyć się bez akcentów
związanych z tematem segregacji
śmieci. Ideę tę przybliżył najmłodszym widzom teatr „Pozytywka”
w przedstawieniu pt. „O Piecyku i Kurzyku”. Dzieciaki brały czynny udział
w tej interaktywnej formie teatralnej,
dowiadując się przy okazji, że nie
należy „karmić” pieca plastikiem czy
też odpadami z kuchni. Być może po
takiej nietypowej lekcji będą w stanie
zachęcić do segregowania śmieci
Teatrzyk dla dzieci
swoich rodziców?
Od godziny 17.30 trwał już blok
muzyczny. Największe przeboje grupy „The Beatles” wykonał zespół „Yesterday”. Grupa trochę nietypowa, ponieważ

Frekwencja była wyjątkowo wysoka a humory dopisywały

w odróżnieniu od pierwowzoru z Liverpoolu, „Yesterday” nie jest
zespołem gitarowym. Charyzmatyczny wokalista potrafił jednak
wzbudzić sympatię widzów i wprowadzić w nostalgiczny nastrój
tęsknoty za czasami, gdy muzyka niosła ważne i wielkie treści.
Po występie naśladowców Lennona i McCartney’a, na scenie
pojawił się wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Gospodarz
gminy oficjalnie otworzył imprezę, przy okazji witając gości – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bielskiego Bogusława Stolarczyka,
członka Zarządu Powiatu Renatę
Franasik, radnych, przedstawicieli
grup i stowarzyszeń, oraz mieszkańców i gości. Zaprosił do wspólnej
zabawy z „gwiazdami wieczoru”.
A gwiazdy te to nie byle kto, tylko
grupa „Baciary” – rodowici górale
spod Zakopanego. W swojej twórczości łączą ze sobą melodie ludowe
oraz nowe brzmienia. Nie uciekają
od inspiracji muzyką rockową i elektroniczną, stąd też w krótkim czasie
zdobyli wielką popularność. Nie inaczej było w Bestwinie, publiczność
pod sceną dosłownie szalała, tańcząc w rytm przebojów zespołu. „Baciary” kilkakrotnie bisowały,
a kto nie miał jeszcze dość, mógł zakupić ich płyty.
Zwieńczeniem całości była zabawa ze znanym i lubianym
zespołem „Albatros”, specjalizującym się w muzyce tanecznej.
Gorąca noc sprawiła, że tańce trwały niemal do białego rana.
Święto Gminy to duże przedsięwzięcie, którego zrealizowanie
było możliwe dzięki hojności sponsorów. Szczególne słowa podziękowania należą się firmie „GAZ – SYSTEM S.A.”, które to
przedsiębiorstwo, jako operator gazociągów przesyłowych jest
firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Imprezę wsparły także Urząd Gminy Bestwina, Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice – Bestwina
i firma „Teleradiosat”. Zaplecze gastronomiczne prowadził Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, malowanie dziecięcych buzi zaproponowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”, natomiast rybnych
specjałów można było skosztować na stoisku Lokalnej Grupy
Rybackiej „Bielska Kraina”.
Sławomir Lewczak

Dzień rodzinnej radości
Zorganizowany w zeszłym roku przez działające w Kaniowie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z sercem na dłoni” oraz Świetlicę Środowiskową „Słoneczko”
Dzień Radości cieszył się wielkim powodzeniem. Toteż idąc
niejako „za ciosem” postanowiono imprezę kontynuować i także
tym razem 1 czerwca na terenach rekreacyjnych zaroiło się od
dzieciaków oraz ich najbliższych. Obeszło się na szczęście bez
deszczu, a lekka mżawka nie przeszkodziła w przeprowadzeniu
zabaw i rozegraniu konkurencji sportowych.
Przybyłych gości powitała prezes Stowarzyszenia, Iwona
Sojka. W imieniu wolontariuszy zaprosiła do wspólnej zabawy
i rozejrzenia się po całym terenie dookoła estrady. Wszędzie
porozmieszczane były bowiem rozmaite atrakcje. Tradycyjnie

strzelano z łuku i wiatrówki, wraz ze strażakami polewano wodę
z hydronetek, rywalizowano ponadto w slalomie. Pojawiły się też
konkurencje całkowicie nowe: Amatorzy wędkarstwa próbowali
swoich sił w łowieniu styropianowych rybek, kajakpoliści rzucali
do kosza siedząc w kajaku (w roli sędziego wystąpił wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski), natomiast osoby o duszy bardziej
artystycznej popisywały się puszczaniem ogromnych baniek
mydlanych. Ostatecznie w punktowanych dyscyplinach miejsca
na podium zajęli:
Strzelanie z łuku:
1. Kamil Małysz
2. Michał Hesek			
3. Wojciech Jonkisz
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Kultura
Strzelanie z wiatrówki:
1. Dawid Borszcz, Wojciech Jonkisz
2. Paulina Janosz
3. Patryk Zdrowak, Kamil Małysz
Łowienie ryb:		
1. Kamil Bloch
2. Patryk Janosz
3. Rafał Beniowski
Rzut z kajaka:		
1. Dominika Sojka
2. Patryk Borak
,,Lanie wody”:
1. Wiktoria Hatala
2. Patryk Wojtowicz, Dominika Sojka
3. Patryk Wojtowicz
Sprawnością i zręcznością mogły popisać się nie tylko dzieci.
Stowarzyszenie przygotowało także sporo konkurencji rodzinnych, w których warunkiem startu był występ osób dorosłych.
Zawody te wzbudziły sporo emocji, ale też salwy śmiechu, gdyż
dyscypliny były – delikatnie mówiąc – niestandardowe. Ze sceny
starano się trafić kaloszem w obręb koła hula-hoop. Następnie
rodziny sprawdziły się w skakaniu na czas na dużej skakance.
Pomysłowo i oryginalnie wyglądały samolociki zrobione z papieru
(który doleciał najdalej – wygrywał), zaś pojemność płuc decydowała o zwycięstwie w dmuchaniu balonu. Najwięcej zabawy mali
i duzi mieli podczas jazdy na „kosmicznym rowerze”, na którym
na co dzień jeździ pan Janusz Hałas. Nietypowy układ wehikułu

(pedały z przodu) zmuszał do dużej koncentracji – łatwo było
o wywrotkę. Zabawę zakończył wyścig w pozszywanych razem
spodniach, do których musiały zmieścić się trzy osoby. Ogółem
w rywalizacji udział brało dziesięć rodzin. Najlepsi otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia do Pizzerii „Prowansja”
na kwotę 30zł .
Oczywiście nie można zapomnieć o atrakcjach dodatkowych
- bogato zaopatrzonym bufecie, loterii fantowej z nagrodami
i stoisku z watą cukrową. Dzieci mogły również pomalować sobie
buzie w różne ciekawe wzory.
Organizatorzy wyrażają swoje gorące podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca, bez których impreza nie mogłaby się
udać. Sponsorzy tegorocznego „Dnia Radości” to Urząd Gminy
Bestwina, Pizzeria „Prowansja”, Cukiernia „Asteria”, Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji, oraz anonimowi ofiarodawcy. Słowa

Puszczanie baniek mydlanych

Książkowy debiut „Dziadka Władka z Bestwiny”

• Magazyn gminny czerwiec 06/2013

Jazda na „kosmicznym rowerze’’

wdzięczności kierują również do strażaków z kaniowskiej OSP
(udostępnienie sprzętu do przeprowadzenia konkurencji), pana
Jacka Gruszki (nagłośnienie), pana Tomasza Wyrobka (pomoc
przy grillu), pani Mirosławy Maślanki (bar „Centrum” – wypożyczenie frytkownicy oraz zamrażarki), Janusza Duszkiewicza
(bańki mydlane) oraz dla wszystkich, którzy upiekli ciasta. Rodzina Hałasów wypożyczyła „kosmiczny rower”, a UKS „Set”
Kaniów udostępnił kajak, z którego rzucano do kosza.
Sławomir Lewczak

Ma 70 lat, ale giętkości umysłu i kreatywności mógłby po- dromy, fraszki, limeryki, skojarzynki. Układanie ich to sztuka
zazdrościć mu niejeden uczeń czy student. Władysław Kozieł, trudniejsza, niż można by przypuszczać – stwierdził tak zresztą
mieszkaniec „Magówki” w Bestwinie to człowiek, który idzie obecny na spotkaniu poeta Juliusz Wątroba. A pan Władysław
swobodnie żegluje po oceanie
pod prąd wszelkim stereotypom.
języka polskiego, udało mu
Bawiąc nas swoimi krótkimi forsię nawet kilka swoich żartów
mami literackimi pokazuje że w
wprowadzić w obieg potoczny
tzw. „trzecim wieku” można żyć
i są one używane w całym kraju.
pełnią życia i życie to jest dużo
Do ich popularności przyczyniły
ciekawsze niż to, które wiedzie
się m.in. publikacje w prasie,
przeciętny, znudzony nastow tytułach takich jak „Dziennik
latek. Dowodem jest książka
Zachodni”.
zatytułowana „Humor pod rękę z
Wieczór autorski przyniósł
powagą”. Promocja tego tomiku
wszystkim gościom wiele radoodbyła się w dniu 26 czerwca
ści. „Dziadek Władek” prezentow czytelni Gminnej Biblioteki
wał żarty zawarte w książeczce,
Publicznej w Bestwinie.
a pomagała mu w tym dyrektor
O twórczości Władysława
biblioteki Teresa Lewczak, pan
Kozieła już pisałem, przypomnę
Juliusz Wątroba i inne osoby
tylko, że obszar, po którym się
biorące udział w spotkaniu. Wójt
porusza to rozmaite „łamańce”
gminy Bestwina Artur Beniowski
językowe – anagramy, palin- Wójt Artur Beniowski wraz z Władysławem Koziełem
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podzielił się stwierdzeniem, że zna i lubi twórczość autora dzięki
internetowi, w którym Władysław Kozieł jest bardzo aktywny. Na
bieżąco prowadzony profil na facebooku i interesująca strona
domowa robią wrażenie i pozwalają wierzyć, że wiek wcale nie
przeszkadza w realizowaniu swoich pasji.
Książka zawiera nie tylko autorskie formy literackie, lecz także
tekst „mistrza palindromu”, prof. Tadeusza Morawskiego, rysunki
Janusza „Anexa” Kubita, wstęp redaktora „Magazynu Gminnego”
i wiele innych atrakcji. Pan Władysław długo dziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania, a na ręce

dyrektor biblioteki wręczył sympatyczną rzeźbę przedstawiającą
Koziołka Matołka.
Oprócz wymienionego już wójta, na spotkanie przybyli przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek, radny Benedykt Kohut, honorowy obywatel gminy, dr Franciszek Maga,
a także krewni i znajomi autora. „Dziadek Władek” chętnie
podpisywał swoją publikację. Miłośnicy humoru mogą nabyć
ją w bibliotece.
Sławomir Lewczak

Połączeni miłością do sztuki

Wystawa haftu i rzeźby Danuty i Andrzeja Borgieł
Przyzwyczailiśmy się już do goszczenia w Gminnej Bibliotece
Publicznej różnych artystów i ludzi związanych ze sztuką. Lecz
małżeństwo twórców rzadko się zdarza, co jest dodatkowym
powodem do przyjrzenia się bliżej twórczości Danuty i Andrzej
Borgieł. Oboje państwo nie są zawodowymi artystami – pani
Danuta to emerytowana ekonomistka, zaś pan Andrzej pływał na
statkach handlowych jako marynarz. Lecz każde z nich odkryło
w sobie wrażliwość na piękno, którym dzielą się poprzez swoje
prace. 12 czerwca zawitali do Bestwiny, żeby na wernisażu
opowiedzieć o swoim życiu i dziełach.
Danuta Borgieł haftem zajmuje się od wielu lat, a jej poszukiwania w tej dziedzinie przeszły sporą ewolucję. Zaczynała od

form użytkowych – haftowanych obrusów, narzut, bieżników,
haftowanych aplikacji sukienek i bluzeczek dla siebie i córek,
mankiecików i kołnierzyków z wykorzystaniem haftu richelieu.
W bibliotece wystawione zostały formy, na których pani Danuta
skupia się w ostatnim czasie, a więc przede wszystkim kwiaty.
Stosuje haft płaski cieniowany pojedynczą nitką i czasami białe
richelieu.
Pan Andrzej jest rzeźbiarzem – samoukiem, który czerpie
inspirację z tradycji sztuki ludowej, ale nie tylko. Nie waha się
przekraczać ogólnie przyjętych kanonów, dbając jednak o wysoki poziom prac. Zazwyczaj drobiazgowo studiuje anatomię
zwierząt, przygotowując się do wykonania naturalnej wielkości
charta, sowy albo innego ptaka. Postacie ludzkie mają nierzadko
rysy małżonki rzeźbiarza i innych bliskich mu osób. Są to w dużej
części aniołowie i święci, trafiający później do kościołów w całej
Polsce. Jak mówi sam autor: Dla swojej żony i rodziny zdecydowałem się porzucić ukochane morze. Teraz moje hobby nie jest
już związane z wodą, lecz w początkowym okresie rzeczywiście
zdarzało mi się rzeźbić ryby i inne podwodne zwierzęta. Moje
dzieła często powstają z jednego kawałka drewna - może być
to lipa, wiśnia oraz inne, bardziej szlachetne gatunki.
Spotkanie upłynęło w rodzinnej, kameralnej atmosferze.
Przybyli na nie miłośnicy sztuki, pragnący dowiedzieć się czegoś
nowego i być może podpatrzyć technikę mistrzów. Obecny był
również radny gminy Bestwina Andrzej Wojtyła. Interesującą
wystawę bywalcy biblioteki oglądali do końca czerwca.
Sławomir Lewczak
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Danuta i Andrzej Borgieł - autorzy wystawy

Kobiecość

2 lipca w bestwińskim Muzeum Regionalnym odbyło się
otwarcie wystawy malarstwa pani Iwony Szymczyk, członkini
Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” oraz Pracowni Sztuk
Pięknych w Bielsku-Białej prowadzonej przez dr Krzysztofa
Dadaka.
Wystawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Podczas
jej otwarcia galeria „Na prowincji” pękała w szwach. Swoją
obecnością na spotkaniu zaszczyciła wszystkich pani Urszula
Smalcerz – dyrektor Bielskiej Galerii BWA oraz ceniony artysta
wywodzący się z Bestwiny Mieczysław Wilczek.
„Kobiecość” to główny temat zaprezentowany na wystawie, na
której zobaczyć można wszystkie oblicza kobiecości w wydaniu
niezwykle awangardowym. Autorka prac na zaprezentowanych
obrazach starała się ująć dusze kobiet, które często ubrane są
jedynie w „zbroje nagości”. Styl prac oraz ich estetyka odwołuje
się niewątpliwie do pop-artu. Mocne i dynamiczne tła obrazów
są jedynie pretekstem do zwrócenia uwagi na piękno kobiecego
ciała zaklętego w barwach szarości i srebra. Obrazy pani Iwony
są pełne temperamentu przez co wzbudzają ogromną fascynację

Autorka wystawy Iwona Szymczyk wraz z pracownikiem Muzeum

u odbiorców. Warto zatem odwiedzić Muzeum Regionalne by
przekonać się o tym osobiście.
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Sportowy sposób
na integrację
Jedną z najlepszych metod rehabilitacji i aktywizacji osób
niepełnosprawnych jest oczywiście sport. Stąd pojawiła się
idea igrzysk paraolimpijskich i innych zawodów, gdzie ludzie
z różnymi stopniami i formami niepełnosprawności mogą również
rywalizować na polu kultury fizycznej. Jak się okazuje, nie potrzeba do tego wielkich stadionów i hal – najlepszym dowodem
jest Bestwina. W Domu Stałego Pobytu na terenie Ośrodka
Rehabilitacyjno – Szkoleniowego przy ul. gen. Sikorskiego,
Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
„Razem” zorganizowało 1 czerwca imprezę rekreacyjno-sportową „Osoby niepełnosprawne w akcji” połączoną z „Integracyjnym
piknikiem sportowym” oraz „Festynem na wesoło”.
Imprezę podzielono na część artystyczną i sportową. W tej
pierwszej uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierunkiem pani Oliwii Sobieskiej wystawili sztukę pt. „Kopciuszek
w wersji sportowej”. Fabułę nietrudno odgadnąć – książę
wybrał oczywiście tytułowego „kopciuszka”, gdyż to właśnie
ta dziewczyna, w odróżnieniu od leniwych sióstr wykazała się
największym sercem do sportu. Całość okraszono piosenkami
w wykonaniu zespołu „Dolce Trio”.

Występy gimnazjalistów

Zawody sprawnościowe przeprowadziła pani wuefistka
Agnieszka Dutka, wspomagana przez uczniów – wolontariuszy.
Konkurencje w jakich rywalizowano to „wyścigi rzędów” z wykorzystaniem akcesoriów (szarfa, hula-hoop, pałeczka sztafetowa,
rakietka tenisowa itd.), oraz ciekawe zadania wykonywane na
dziewięciu stanowiskach: układanie klocków w wieżę, przekładanie szarfy, czołganie w tunelu, rzut woreczkiem do celu,
podbijanie piłeczki do tenisa stołowego, zrzucanie kręgli, rzucanie kulami z gazet do pojemnika, układanie puzzli i dmuchanie
balona. Bawiono się z uśmiechem na ustach, zawodnicy nie
oszczędzali nóg, a kibice gardeł. Uczestnikom na zakończenie
zostały rozdane nagrody. Gośćmi specjalnymi imprezy byli
zastępca wójta gminy Bestwina Stanisław Wojtczak oraz dyrektor ZSP w Bestwinie Agata Rak, którzy także dopingowali
sportowców.
Organizatorzy na swojej stronie internetowej informują, że impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” zorganizowana została
dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, zaś
„Integracyjny piknik sportowy” dzięki dofinansowaniu ze strony
gminy Bestwina. „Festyn na wesoło” zrealizowany był w ramach
projektu pt. „Klub integracji międzypokoleniowej”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Sławomir Lewczak

Wspólne gry i zabawy

12 czerwca 2013 r. na obiektach rekreacyjno - sportowych
w Kaniowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Bestwina Gimnazjalistów w Siatkówce Plażowej. Były to ostatnie zawody w tym roku
szkolnym, więc zawodnicy nie szczędzili sił i rozegrali pomiędzy
sobą wspaniałe mecze. Zawody zorganizowane zostały pod
patronatem przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego

Zużałka, który ufundował puchary i medale dla zwycięzców.
Klasyfikacja drużynowa:
Dziewczęta:
I - Gimnazjum Bestwinka
II - Gimnazjum Bestwina
Chłopcy:
I - Gimnazjum Bestwina
II - Gimnazjum Bestwinka
Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczęta:
I - Sachmerda Klaudia, Knapczyk Justyna - Gimnazjum Bestwinka
II - Markiel Julia, Kozina Klaudia - Gimnazjum Bestwina
III - Warmus Wioletta, Dzida Katarzyna - Gimnazjum Bestwina
Chłopcy:
I - Basiura Aureliusz, Kopaczka Bartłomiej – Gimnazjum
Bestwina
II - Olejak Mateusz, Szczypka Przemysław – Gimnazjum
Bestwina
III - Kal Mateusz, Lejkowski Kamil - Gimnazjum Bestwina
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Gimnazjaliści grali na plaży

Tekst i fot.: Tadeusz Szkuta

Siatkarki z dyplomami za zwycięstwo
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„Dobre Chłopaki – Bomatur”
mistrzem Ligi Orlika
Zakończyła się trzecia już edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
zorganizowanej na Orliku w Bestwinie przez Tomasza Zużałka,
jednocześnie sędziego prawie wszystkich meczów. Z sezonu
na sezon zgłasza się coraz więcej drużyn, co może świadczyć
o pozytywnym odbiorze rozgrywek przez osoby uczestniczące
w zmaganiach ligowych i nie tylko. Rozgrywki trwały od sierpnia
2012 roku do czerwca 2013.

„Dobre Chłopaki - Bomatur’’ - zwycięzcy ligi

W ostatniej kolejce prawie wszystkie mecze grane były
o przysłowiową „pietruszkę”, ponieważ bez względu na zwycięstwo którejkolwiek z ekip układ w tabeli nie ulegał zmianie,
poza jednym wyjątkiem. Tak szczęśliwie ułożył się terminarz
i rozstrzygnięcia w całym sezonie, że zespoły „TKKF Dankowice”
oraz „Dobre chłopaki – Bomatur” walczyły o mistrzostwo w lidze
w bezpośrednim pojedynku. Zespół z Czechowic fatalnie zaczął
to spotkanie tracąc bramkę już w 6 minucie, jednak ambitna i
twarda gra pozwoliła na doprowadzenie do remisu w 29 minucie.
Jak się okazało remis ten dał „Dobrym Chłopakom” pierwsze
miejsce w lidze i triumf w sezonie 2012/2013.
Najlepszym strzelcem Ligi, również po bardzo wyrównanej
walce, został Mariusz Siwik z dorobkiem 64 bramek. Drugie
miejsce w tej klasyfikacji zajął ubiegłoroczny „król strzelców”
Łukasz Kaleta z tą samą liczbą trafień. O tytule zdecydowało
wyższe miejsce zespołu Mariusza Siwika w tabeli.
Organizator wybrał najlepszego bramkarza ligi, którym okazał
się bramkarz z czechowickiej drużyny „Dobre Chłopaki – Bomatur” – Jarosław Szwed. W klasyfikacji fair play zwyciężył zespół
The Blue, który w całym sezonie zgromadził na swoim koncie
tylko 5 żółtych kartek. Nagrodą za pierwsze miejsce był komplet
strojów piłkarskich. Każda z drużyn z miejsc 1 - 3 otrzymała
pamiątkowe medale.
Jerzy Zużałek

Mini Triathlon i Międzynarodowy Turniej
Kajak – Polo za nami
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W dniach 8 - 9 czerwca Gminny Ośrodek Sportów Wodnych i
W grupie dzieci rocznik 2002 i młodsi zwyciężył Filip Hałas,
Rekreacji tętnił życiem. Odbywał się w nim VIII Międzynarodowy drugie miejsce zajął Emanuel Postka, a trzecie Rafał Beniowski.
Turniej Kajak Polo będący jednocześnie I edycją Pucharu Polski Wśród dziewczynek najlepsza była Hania Sojka, druga Anna
w 2013 roku oraz XI Mini Triatlon o Puchar Starosty Bielskiego. Beniowska, a trzecia Barbara Postka. Anna Beniowska (2006)
W zawodach wzięło udział 220 zawodniczek i zawodników i Rafał Beniowski (2004) odebrali puchary dla najmłodszych
tworzących 34 drużyny z 16 klubów. Oprócz drużyn polskich uczestników Mini Triatlonu.
startowały także ekipy z Czech, Litwy i Węgier. Rozgrywki toczyły
W grupie młodzików zwyciężyła Wiktoria Bobrowska, drugie
się w trzech dywizjach. Powyżmiejsce zajął Kamil Jeleń, trzeszy Turniej, współfinansowany
cie Jakub Witkowski. Wśród
przez Starostwo Powiatowe w
dziewcząt pierwsza była WikBielsku - Białej i Urząd Gminy
toria Bobrowska, druga Paulina
Bestwina, wpisany był w cykl imMadej, trzecia Paulina Jajko.
prez charytatywnych mających
W grupie 1998 i starsi najlepna celu pozyskanie środków
szy był Tomasz Molenda, drugi
pieniężnych na rehabilitację
Mikna Tomas(Litwa) a trzeci
3 - letniej Amelki z Czechowic
Julian Białkowski. Puchar dla
- Dziedzic, a odbywających
najstarszego zawodnika w tej
się pod hasłem: „Czechowiccy
grupie wiekowej odebrał Tomasz
sportowcy dla Amelki”, którego
Molenda. Kolejność dziewcząt:
pomysłodawcą była Elżbieta
1. Katarzyna Ciupak, 2. Kamila
Zarębska i Telewizyjny Klub
Puchalska, 3. Klaudia Gryz.
Kwadransowych Grubasów.
Swój wyścig mieli także oldW Mini Triatlonie swoich sił
boje. Tutaj nie dał szans pospróbowało w sumie 47 zawod- Mini Triathlon o Puchar Starosty Bielskiego
zostałym uczestnikom trener
niczek i zawodników w różnych
zawodników z Litwy – Damgrupach wiekowych. Nie wszystkim udało się dopłynąć do brauskas Kestutis prowadząc od pływania, poprzez bieg aż do
mety, chyba niektórzy mieli źle przygotowany sprzęt, ponieważ mety, którą przekroczył płynąc kajakiem. Drugi był ubiegłoroczny
jakoś już na starcie kajaki nabierały wody i znikały pod jej po- zwycięzca – Janusz Hałas, trzeci Lwskas Kudaba (Litwa).
wierzchnią.
Turniej kajak polo był niezmiernie męczący. Rozegrano 98
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meczów i odbywały się one równolegle na trzech boiskach.
W sobotę rozpoczęto o godz. 8, ostatni mecz rozegrano o 19.30,
a w niedzielę rozpoczęto o 7.30, a ostatni mecz odbył się o 18.
W kategorii najmłodszych zawodników zwyciężył MOSW
Choszczno, drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny UKS Set.
W Dywizji III zwyciężyło MOSW Choszczno A, drugie było MOSW Choszczno B, trzeci Alytaus Litwa.
Nasza drużyna, UKS Set uplasował się na 4 miejscu.
W II Dywizji na pierwszym miejscu znalazł się Alytaus Litwa pokonując w meczu finałowym zawodników UKS Set Kaniów 4:3, trzecie
miejsce przypadło drużynie Poland U – 21 W(czyli reprezentacja
kobiet). W tej dywizji królem strzelców została Klaudia Sachmerda.
W I Dywizji, a więc skupiającej najmocniejsze drużyny MOSW
Choszczno pokonał w finale UKS Set Kaniów 10:3, a bramki
dla UKS zdobyli: Borys Zubczewski, Arkadiusz Pilarz i Maciej
Paszana. Wydawało się, że nasza drużyna może pokusić się

o zwycięstwo, ponieważ we wcześniejszej fazie te drużyny już
się spotkały i UKS prowadził 5:1, by zakończyć mecz remisem
5:5, jednakże w meczu finałowym zawodnicy z Choszczna, przy
żywiołowym dopingu swoich sympatyków, grając bardzo uważnie
w obronie, wypadami z kontry zdobywali bramkę za bramką, nie
dając naszej ekipie żadnych szans. Trzecie miejsce przypadło
Canoe Swarzędz.
W czasie trwania Turnieju na kaniowskim obiekcie gościli: Czesław Pszczółka z Biura ds. Promocji Powiatu,
Kultury, Sportu i Turystyki, Grzegorz Ząbkowski z Urzędu
Marszałkowskiego, Grzegorz Szetyński – wice starosta bielski,
Artur Beniowski – wójt gminy Bestwina, radni Rady Gminy:
Jerzy Stanclik i Edward Jonkisz, a z PZK Piotr Książek.
Oprócz ww. osób na obiekcie gościła również wspomniana na
wstępie Pani Elżbieta Zarębska.
Jerzy Zużałek

Po lotnisku na rolkach
Zawiedli niestety gimnazjaliści. Nie zgłosiła się żadna dziewczyna a wśród chłopców wystartował tylko Kamil Małysz i odebrał
z rąk wójta Artura Beniowskiego puchar za I miejsce.
W kategorii szkoły średnie i starsi zwyciężyła Kornelia Kieloch
wyprzedzając Dorotę Beniowską. Wśród mężczyzn zwyciężył
Marcin Matl, wyprzedzając Jerzego Zużałka oraz Gerarda
Poloka.
Gratką dla wszystkich miłośników rolek stał się pokaz jazdy
w stylu freestyle, w wykonaniu skaterów tworzących grupę
pod nazwą: „Rolki Sielec … i jest fajnie”. W skład tej formacji wchodzą Irena Kusy, Piotr
Pagacz i Paweł Jeziorek. Jeżdżą razem od 6 lat, a tym większy szacunek należy się panu
Piotrowi, który zaczął jeździć na
rolkach dopiero w wieku lat 48.
Pasjonaci rolek spotykają się
w Katowicach i Sosnowcu,
uczestniczą w nightskatingu,
jeżdżą na trasach dla rowerzystów i rolkarzy w okolicach
Muchowca i pod Pomnikiem
Trudu Górniczego. Wyczyny
Pana Piotra można oglądać
na portalu „YouTube” wpisując
I miejsce w biegu głównym
„Piotr Sielec”. Pan Piotr jeździ
i nagrodę oraz Puchar Przerównież freestylowo na łyżwach.
wodniczącego Związku ZawoW Kaniowie nasi goście,
dowego „Kadra” przy PG Silesia Puchar wręcza wójt Artur Beniowski
pomimo deszczu i mokrej nazdobyła Marzena Pawlus, II
wierzchni pokazali różne style
i figury, oklaskiwano pełną gracji Irenkę jak i dynamicznego Piomiejsce zajął Marcin Matl, III Dawid Adamaszek.
W kategorii dzieci przedszkolnych puchary również ufundował tra, żonglującego w trakcie jazdy piłeczkami. Po zakończonym
Związek Zawodowego „Kadra” przy PG Silesia. I miejsce zdobył pokazie dzieciaki zadawały liczne pytania, marząc o pójściu
w ślady mistrzów.
Remigiusz Ochal wyprzedzając o krok Anię Beniowską.
Stowarzyszenie „Z sercem na dłoni” bardzo serdecznie dzięW kategorii: klasy 1 - 3 (dziewczęta) zwyciężyła Wiktoria
kuje każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania imprezy:
Cudak, wyprzedzając Weronikę Czopek oraz Natalię Gęszka.
przede wszystkim zarządowi BPTLPiI za udostępnienie terenu,
W tej i pozostałych kategoriach ufundowane przez siebie pu- a także Związkowi Zawodowemu Kadra przy PG SILESIA,
chary wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
wójtowi gminy Bestwina Arturowi Beniowskiemu,, Pizzerii
Wśród chłopców najlepszy był Oskar Kozak, drugi Michał „Prowansja” z Kaniowa, Służbie Maltańskiej, firmie „Danone”,
Kieloch, a trzeci Patryk Borak.
Panu Jackowi Gruszce za zapewnienie muzyki i nagłośnienia
W kategorii klasy IV – VI (dziewczęta) zwyciężyła Marzena oraz paniom ze Stowarzyszenia, które upiekły ciasto i zajęły się
Pawlus, druga była Joanna Hereda, natomiast trzecia Natalia stoiskiem gastronomicznym - panowie z kolei przeprowadzali
Szwed.
konkurencje biegowe.
Wśród chłopców puchar za I miejsce odebrał Dawid Adamaszek, drugi był Jakub Małysz, a trzeci Filip Hałas.
Sławomir Lewczak, Jerzy Zużałek
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„Rolkowisko” to szybkość, adrenalina i wiatr we włosach. To
także uśmiech i czas wspólnie spędzony z koleżankami i kolegami na przyjacielskiej rywalizacji. I wreszcie dla uczestników to
satysfakcja ze zdobytych medali i pucharów, a dla organizatorów
z udanego przedsięwzięcia.
25 maja młodsi i starsi rolkarze z Kaniowa i Czechowic –
Dziedzic na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni” licznie stawili się na
terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Tam też przywitała ich prezes Stowarzyszenia, Iwona Sojka wraz
z wolontariuszami. Organizatorzy zachęcili gości do wzięcia
udziału w konkurencjach sportowych, a także skorzystania
z obficie zaopatrzonego bufetu.
Na zawody składał się bieg
główny w kategorii „open”, na
dystansie 1,2 km (był on obsadzony najliczniej) oraz wyścigi
w poszczególnych grupach
wiekowych. Oto ich zwycięzcy:

Sport

Rowerowe szaleństwo w Janowicach
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Jeżeli przebywając w sołectwie Janowice widzimy przejeżdżający drogą długi peleton ludzi w białych koszulkach, to
z całą pewnością jesteśmy świadkami Janowickiego Rajdu Rowerowego. Roześmianych rowerzystów spotykamy tam zresztą
regularnie. 22 czerwca rajd odbył się po raz ósmy i okazuje się,
że jego popularność nie słabnie. Na starcie stawiło się około 240
uczestników, by wspólnie przemierzyć trasę o długości ok. 16,5
km. – nieco skróconą z powodu robót drogowych w sołectwie.
Imprezę zorganizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach i tamtejsza Rada Rodziców, przy współpracy z Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Ponadto rajd wspomogli
liczni sponsorzy, między innymi Urząd Gminy Bestwina, Bank
Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice – Bestwina oraz szereg lokalnych firm i przedsiębiorstw. Warto dodać, że przedsięwzięcie
zostało ubezpieczone przez firmę „Carbo – Asecura”, natomiast
Czołówka Rajdu
przejazd zabezpieczali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.
ze szkołą w Janowicach – m.in.
Na prośbę pani konferansjer – poloPo -Tworek, kabaret szkolny,
nistki Jolanty Kuczyńskiej, sygnał do
starsza grupa przedszkolaków,
startu dał wójt gminy Bestwina Artur
kółko taneczne. Następnie na
Beniowski. Rajdowicze wyruszyli na
scenie pojawił się „KamelBand”,
swój szlak, nie oszczędzając przerzuwykonujący muzykę taneczną
tek, hamulców, a przede wszystkim
i towarzyszący mieszkańcom
mięśni. Zdarzały się nawet niegroźne
w biesiadowaniu.
wywrotki, ale ostatecznie metę osiąOrganizatorzy zauważyli
gnięto w dobrych nastrojach.
również obecność licznych
Po przyjeździe posilano się grosamorządowców. Oprócz wspochówką, kiełbaskami, frytkami (do wymnianego już wójta Artura Beboru w cenie kuponu), a także ciastem
niowskiego przybyła członek
dostępnym w bufecie. Zostały rozdane
Zarządu Powiatu Bielskiego
także przewidziane przez regulamin
Renata Franasik, wiceprzewodnagrody. Najstarszym uczestnikiem
niczący Rady Powiatu Bogusław
był pan Franciszek Ślosarczyk ze
Stolarczyk, a także radni gminni.
Starej Wsi (rocznik 1939), najmłodsza
Wójt Artur Beniowski daje sygnał do startu
W peletonie jechali wspólnie
uczestniczką jadącą w koszyczku
z uczestnikami i nauczycielami
– Ania Wróbel, zaś samodzielnie –
Martynka Jordanek. Dyplom dla najliczniejszej rodziny otrzymali ZSP przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek oraz radni
państwo Markiel – Ochman. W kategorii szkół zwyciężył Kaniów z Janowic – Jerzy Borutka i Stanisław Nycz. Wspierał ich sołtys
i z tego powodu należą się duże brawa dla nauczycieli za mo- sołectwa Janowice, radny Jan Stanclik. Nie można zapomnieć
o „dobrym duchu” całego przedsięwzięcia, pani dyrektor ZSP
bilizację swoich podopiecznych.
Gdy ucichły już brawa, na terenach rekreacyjnych rozpoczął Urszuli Kal, czuwającej nad tym, by wszystko przebiegało plaSławomir Lewczak
się piknik rodzinny, w trakcie którego wystąpiły zespoły związane nowo i sprawnie.			

Trampkarze z Bestwiny wygrali ligę

Młodzi adepci futbolu z LKS-u Bestwina wygrali rozgrywki Ligi
Trampkarzy Starszych „C” w sezonie 2012/2013. W przekroju
całych rozgrywek drużyna prowadzona w rundzie jesiennej
przez Szymona Maciejewskiego, a wiosną przez Krzysztofa
Biłkę grała najrówniej. To przełożyło się na końcowy, historyczny triumf. Zespół w Bestwiny nigdy wcześniej nie był najlepszy
wśród trampkarzy.
Trampkarze z Bestwiny zaliczyli rewelacyjną premierową
część sezonu. Z jedenastu spotkań wygrali aż dziewięć, jedno
zremisowali i jedno przegrali. W rundzie wiosennej zaprezentowali się nieco słabiej, zaliczyli bowiem sześć zwycięstw, trzy
remisy i dwie porażki, ale to wystarczyło do obrony pierwszego
miejsca w tabeli wywalczonego jesienią.
W ostatnim meczu sezonu, po którym piłkarze LKS-u Bestwina
otrzymali z rąk Wacława Waliczka, prezesa klubu, Artura Beniowskiego, wójta gminy Bestwina oraz Grzegorza Bobonia, dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie pamiątkowe
medale i puchar, dość niespodziewanie zremisowali z niżej
notowanymi Czarnymi Jaworze 2:2. Na własne życzenie, można
by rzec. Gospodarze nie wykorzystali bowiem kilku dogodnych
sytuacji strzeleckich, nie licząc tych, po których padły gole.
Najlepszym strzelcem zespołu z Bestwiny został jego kapitan,

Zwycięska drużyna LKS Bestwina

Przemysław Szczypka, który zdobył 22 bramki. Po 14 goli na
swoim koncie zapisali Miłosz Tylutki i Bartłomiej Ślosarczyk.
Drugie miejsce w Lidze Trampkarzy „C” wywalczyła drużyna
z Bestwinki. Mistrz wyprzedził wicemistrza o dwa punkty
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Wielkie branie na Dzień Dziecka
Ostatecznie najwięcej szczęścia i umiejętności miał Kamil
Sumiki, karasie i inne ryby zamieszkujące kaniowskie „Oczko”
lądowały gromadnie 1 czerwca w wiaderkach najmłodszych węd- Olek, który wyłowił ryby o wadze 2,95 kg. Za nim uplasował się
karzy. Skuszone apetycznymi przynętami stały się przedmiotem Kamil Czepiel (1,5 kg), natomiast trzecie miejsce zajął Filip Hałas
rywalizacji dzieciaków biorących udział w Zawodach Wędkar- (1,44 kg) (pełna klasyfikacja znajduje się na stronie internetowej
Sekcji Wędkarskiej).
skich o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
Nagrody i dyplomy wręczał Wójt Gminy Bestwina Artur
Zawody te tradycyjnie zorganizowała Sekcja Wędkarska
Beniowski, wraz z Przewodniim. Adolfa Gascha działająca
czącym Rady Gminy Jerzym Zuprzy Ludowym Klubie Sportożałkiem – honorowym patronem
wym „Przełom” Kaniów. Prezes
zawodów. Oczywiście należy
Sekcji, Roman Sas, wyraził
podkreślić w tym miejscu rolę
radość z powodu bardzo licznej
sponsorów, którymi były firmy
frekwencji – przybyło 59 zawod„Danone”, „Maspex”,” Ambra”,
ników (dziewcząt i chłopców), a
a ponadto Urząd Gminy Bestwitowarzyszyli im dorośli członkona, Lokalna Grupa Rybacka
wie rodzin. Łowiono od samego
Bielska Kraina, Piekarnia „Rorana, ale ani deszcz, ani zimno
galik” – Pani Halina Kamińska,
nie przegoniły wędkarzy z ich
oraz Pan Józef Jakubiec. To
posterunku. Czekały na nich
dzięki nim uczestnicy wrócili do
wszak atrakcyjne nagrody –
domu z uśmiechem i pragniesprzęt wędkarski, sportowy, zaniem wzięcia udziału w przyszłobawki, maskotki, gadżety – dla
rocznych zawodach.
każdego coś ciekawego.
Uczestnicy i organizatorzy zawodów wędkarskich
Sławomir Lewczak

„Bałem się, że nie wygram” – niezwykła
historia Adriana Formasa
dach pływackich
organizowanych
w ramach Be skidzkiego Regionalnego Mityngu
w Pływaniu Olimpiad Specjalnych
w Wadowicach
(2011 r.). Adrian
nie miał sobie
równych w konkurencjach na
dystansie 25 m
stylem klasycznym i stylem
grzbietowym.
I chociaż pływanie jest autentyczną pasją
chłopaka i, jak Adrian Formas i jego medale
sam twierdzi,
daje mu większą przyjemność niż jazda na nartach, to właśnie
w narciarstwie odniósł sukces na skalę światową. Na przełomie stycznia i lutego 2013 r. reprezentował Polskę w X Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Korei
Południowej. Zdobył dwa srebrne medale w slalomie gigancie
i supergigancie. Adrian przyznaje, że nie był zdenerwowany
przed startem, czuł powagę i szczęście. Ze swojego wyniku
jest zadowolony, choć uważa, że mógłby być lepszy… Już myśli
o tym, aby za cztery lata wziąć udział w kolejnych igrzyskach
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W czerwcu br. mury Gimnazjum w Bestwince opuściło 49 absolwentów, a wśród nich ten, który stał się chlubą szkoły – Adrian
Formas, dwukrotny srebrny medalista X Światowych Zimowych
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w koreańskim Pyeongchang.
W jego przypadku autyzm nie stał się przeszkodą uniemożliwiającą zrealizowanie marzeń, choć jeszcze kilka lat temu był
zamkniętym w sobie chłopcem…
Jak się łatwo domyślić, droga na olimpijski szczyt nie
była prosta… Kiedy Adrian ukończył trzeci rok życia, zdiagnozowano u niego autyzm. Od 13 lat jest pod opieką
specjalistycznego Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, prowadzonego przez warszawską Fundację SYNAPSIS. Po
kilku latach leczenia rodzice wspólnie z terapeutami doszli
do wniosku, że sama terapia jest niewystarczająca, chłopcu
potrzeba nowych bodźców, nowych wyzwań… Sport, jak się
później okazało, był strzałem w dziesiątkę!
Zaczęło się od nart. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada” (którego podopiecznym jest
Adrian) i Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Szusujmy
razem” mógł rozwijać swoje umiejętności i, co ważniejsze, mieć
kontakt z innymi dziećmi. Sport stał się jego oknem na świat.
Chłopak poza narciarstwem niezwykle polubił pływanie, które trenuje cztery razy w tygodniu pod okiem trenerek Mirosławy i Dominiki Romaszkan. Adrian uczęszczał
do szkółki pływackiej i uczestniczył w zajęciach prowadzonych
specjalnie dla dzieci niepełnosprawnych. Szybko nauczył się
pływać, obecnie jego umiejętności osiągnęły poziom pozwalający mu trenować nawet w klubie sportowym, co jest marzeniem
Adriana i jego rodziców. Możliwości chłopaka są ogromne,
o czym świadczy fakt zdobycia dwóch złotych medali w zawo-

i zdobyć następny medal, tym razem miałyby też miejsca, gdyby nie jego rodzice. Ich zaangażowanie, poświęcenie i upór
złoty…
Po powrocie z Korei chłopak uczest- są nie do przecenienia – to oni dowozili go
niczył w spotkaniu z Anną Komorowską. na treningi, organizowali czas tak, aby
Polska reprezentacja została przyjęta mógł w nich uczestniczyć. I co ciekawe,
w salach Pałacu Prezydenckiego, na co to dzięki Adrianowi zarówno oni, jak
Z wielką
przyjemnością
zaprasza
do nowo otwartego budynku
i jego młodsza
siostra, zaczęli
jeździć na
dzień goszczących znanych polityków,
przy
ul.
Dworkowej
9a
w Bestwince.
ludzi kultury i sportu. Pani Prezydentowa nartach…
(przenosiny
z ul. Gandora)
Choć chłopak w trakcie
rozmowy wyznapogratulowała zawodnikom osiągnięć
sportowych, które są powodem do dumy. je, że marzy o zdobyciu kolejnego medalu,
otwarcia:
nie będę musiał
Postawa Adriana, jego dokonania, to zaraz dodaje: „Tylko jeśliGodziny
Poniedziałek
–
15.00
–
19.00
Czwartek – 8.00 – 17.00
przezwyciężanie słabości budzą podziw lecieć gdzieś daleko, nie chcę się więcej
Wtorek
8.00
– 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
na–tak
długo
z rodziną”.
i szacunek wśród całej społeczności szkol- rozstawać
Środazwyciężyć,
– 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
„Pragnę
lecz jeśli nie będę
nej. Co wyróżnia Twoje gimnazjum spośród
innych? – to pytanie zadał gimnazjalistom mógł zwyciężyć, niech będę dzielny
LUB PO
w WCZEŚNIEJSZYM
swym wysiłku”USTALENIU
– te słowaTELEFONICZNYM
wypowiedział W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.
wizytator, który odwiedził szkołę. Wśród
ceremonii
złoróżnych odpowiedzi pojawiła się i ta: „Do Adrian w trakcie uroczystej
Kontakt: tel. 501-096-071
naszej szkoły uczęszcza prawdziwy mistrz żenia Przysięgi Olimpijskiej. Faktycznie
byłeś i jesteś naprawdę
olimpijski”…
W dzielny…
ofercie pełen zakres usług
Sieradzka  piercing  solarium
Sukcesy Adriana nie byłyby możliwe, fryzjerskich Dominika
kosmetycznych
przy pomocy nauczyciela języka
gdyby nie systematyczne treningi pod
polskiego i psychologa szkolnego PODZIĘKOWANIE
okiem trenerki – Jolanty Czechowicz. Nie
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Czerwiec 2013

• 11 maja o godz. 12.00 w Bestwinie, • 4 czerwca w Kaniowie na ul. Ludowej
policjanci z KMP Bielsko – Biała oraz
na ul. Krakowskiej nieznany sprawca
SPPP Bielsko – Biała zatrzymali 29 –
przywłaszczył sobie pozostawiony na
letniego mieszkańca Janowic, który
przystanku telefon o wartości 300 zł.
w samochodzie przewoził 1510 g.
• 14 maja o godz. 16.00 w Kaniowie
marihuany.
na ul. Janowickiej zderzyły się dwa
• 7 czerwca o godz. 14.00 w Bestwinie
samochody: Fiat 126p z samochodem
informuje na ul. Kościelnej nieznany sprawca po
Hyundai. Sprawcę ukarano mandatem.
uprzednim wybiciu szyby włamał się do
•Przedszkole
15 maja w Bestwince
na ul. Witosa
samochodu
Ford, skąd skradł damską
„Tęczowy
Zakątek”
w Janowicach
nieznany sprawca dokonał kradzieży
torebkę.
w lipcu po raz ostatni
z budynku przewodów odgromowych • 7 czerwca o godz. 21.00 w Bestwinie
o wartości
200 zł. zajęcia dla dziecinaz ul.
organizuje
bezpłatne
terenu
Gminy
Bestwina,
Krakowskiej
policjanci
z WRD
• 16 maja o godz. 11.00 w Kaniowie
Bielsko – Biała zatrzymali 23 – letktóre do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach
niego mężczyznę, który w stanie po
na ul. Krzywolaków zderzyły się dwa
organizowanych
przez
przedszkole.
alkoholu (0,23 mg/l.) kierował
samochody:
Fiat Panda oraz
Kia. tospożyciu
samochodem.
Pozostało
jeszcze
kilka
miejsc
wolnych
i
warto
z tego skorzystać,
Sprawcę ukarano mandatem.
•
15
czerwca
o godz. 20.00 w Kaniowie
• 23 maja
o
godz.
17.00
w
Kaniowie
na
gdyż liczne atrakcje, wyjazdy do zagrody żubrów,
na ul. Łabędziej zderzyły się dwa saul. Witosa zderzyły
się
dwa
samochospektakl teatralny i figlosalka
pozwolą
mochody
– BMW z Daewoo Nubira.
dy – Mercedes z Fordem. Sprawcę
dzieciom w ciekawy sposób
Sprawcę ukarano mandatem.
ukarano mandatem.
• 21 czerwca o godz. 20.00 w Bestwinie,
spędzić
wakacje
• 27 maja o godz. 7.00
w Bestwinie,
na w lipcu.
na ul. Polnej policjanci z KP CzechowiDzieci
skorzystają
z bezpłatnych zajęć
ul. Krakowskiej
policjanci
z KP Czece – Dziedzice zatrzymali osobę poszuchowice – zDziedzice
zatrzymali
38
j. angielskiego,
rytmiki
i kiwaną
garncarstwa
przez Prokuraturę Rejonową
– letniego mieszkańca Porąbki, który
z Bielska – Białej.
rozwijając
swoje umiejętności.
w stanie po spożyciu
alkoholu kierował
• 23 czerwca o godz. 10.00 w Kaniowie
samochodem. Wynik badania – 0,16
na ul. Witosa zderzyły się trzy pojazdy
Wszelkich informacji
udzielamarki Peugeot uderzył
– samochód
mg/l.
w samochód
• W nocy z 31 koordynator
maja na 1 czerwcaprojektu
- Ford Focus, a ten uderzył
z kolei o motorower marki Yamaha.
w Bestwinie na ul. Podzamcze
nieznani
Konrad Sobik
W wyniku zdarzenia do szpitala odwiesprawcy powyrywali znaki drogowe
605 217 000, 33 476
13
76, poszkodowanych osób.
ziono
siedem
i wrzucili do ogrodu prywatnej posesji.
konrad.sobik@gmail.com. Franciszek Owczarz
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
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Korzystając z okazji chciałabym
z całego serca podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
przyczynili się poprzez swoją bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika

Przedszkole „Tęcz

informu

Przedszkole „Tęczowy Zaką

w lipcu po raz

organizuje bezpłatne zajęcia dla dzi

które do tej pory nie uczes

organizowanych przez

Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnyc

gdyż liczne atrakcje, wyjazdy

spektakl teatralny i figl

dzieciom w ciekaw

spędzić wakacje

Dzieci skorzystają z bez

z j. angielskiego, rytmik

rozwijając swoje u

Wszelkich inform
koordynator p
Konrad So
605 217 000, 33
konrad.sobik@g

Ogłoszenia

Operator Gazociągów Przesyłowych

Centrum Kultury,
GAZ-SYSTEM
S.A.
Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
jest spółką strategiczną dla polSportu i Rekreacji
in f o r m u j e
skiej gospodarki, odpowiedzial-

w Bestwinie
ną za transport paliw gazowych
- Ośrodek
Rekreacji na
i Sportów
- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
siecią
przesyłową
terenieWodnych w Kaniowie
zatrudni
czynny
będzie
od
miesiąca
czerwca
w
godzinach
Dętychgazociągów
połączona z XV – leciem
Orkiestry Dętej
całego kraju. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę sytemu
10.00 – 20.00na
W terenie
tych samych
godzinach Polski.
dyżurować
Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza odprzesyłowych
południowej
JednymGminy
z ważniejszych
będą ratownicy.
Będzie gazociągu
również możliwość
wynajmu
sięSkoczów
na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
projektów
jest budowa
wysokiego
ciśnieniabędzie
relacji
rowerków wodnych.
– Komorowie
- Oświęcim, który wzmocni bezpieczeństwo
energetyczne
gry wna
gitarze
- Od 1 czerwca 2013 r. został
budynku
CKSiR
Polski
oraz
zwiększy
ilości
transportowanego
gazu
na
potrzeby
odbior- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicoców zlokalizowanych na Podbeskidziu. Planowana budowa gazociągu
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
Kontakt:
to lata 2015 - 2017. Rozbudowa sieci gazociągów stanowić będzie ważny
w Kaniowie.
od 10.00 do 12.00.
element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG
Telefon kontaktowy:
15 VI odbędzie
się Święto Gminy
Bestwina. LNG
W prow- Świnoujściu
z planowanym
terminalem
w Chorwacji. Inwestycje
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,
gramie m.in. S.A.
koncert
zespołu „Baciary”.
Impreza odGAZ-SYSTEM
realizowane
są z poszanowaniem
środowiska natukultura_bestwina@wp.pl
aspiranti Piotr
Majcherek 32 215
32 36
będzie
się
na
terenach
rekreacyjnych
w
Bestwinie.
ralnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii
systemów
zabezpieczeń.
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Imprezy plenerowe w naszej gminie
W czerwcu w gminie Bestwina nikt
nie narzekał na nudę. Praktycznie
co kilka dni mieszkańcy mieli okazję
uczestniczyć w różnorakich festynach,
zawodach sportowych, ciekawych spotkaniach. Największą frekwencję odnotowano na Święcie
Gminy Bestwina,
ale wielkim powodzeniem cieszyły
się też Bestwińskie
Spotkania Folklorystyczne, Międzynarodowy Turniej
Kajak – Polo albo
imprezy zorganizowane przez
stowarzyszenie
„Z Sercem na Dłoni”.

