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Bądźmy dobrymi gospodarzami

Tradycyjne dożynki gminne są
świętem plonów i ludzi związanych
z ziemią. Uczestnicząc we wrze‑
śniowym dziękczynieniu za zbiory
uświadomiliśmy sobie, że do troski
o nasze środowisko naturalne zo‑
bowiązani są nie tylko rolnicy. Do
samorządowców należą starania
o czystą wodę, kanalizację, wywóz
śmieci, zaś mieszkańcom powinna
leżeć na sercu estetyka otoczenia,
segregacja odpadów, poszanowa‑
nie mienia publicznego. Gmina Be‑
stwina to przecież nasze miejsce na
ziemi, dom i otrzymane dziedzictwo.
Przypominamy także o wyborach
parlamentarnych, które odbędą
się w dniu 25 października.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
(spotkanie z prezesem PKS-u oraz członkiem Zarządu Powiatu
Bielskiego), funkcjonowanie wraz planowanymi inwestycjami
Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej, inwestycje w gospodarce
wodno-ściekowej, a także inwestycje drogowe gminne i powiatowe. Na bieżąco śledzimy i analizujemy sytuację w oświacie,
w co zaangażowana jest właściwa dla tych zadań komisja wraz
z jej Przewodniczącą.
I oczywiście pracujemy nad przyszłorocznym budżetem.
Jednostki Urzędu Gminy, poszczególne referaty przygotowują
propozycje bazując na wnioskach z zebrań wiejskich, interpelacjach radnych, bieżących potrzebach. To wszystko trzeba
będzie skonfrontować z możliwościami finansowymi samorządu
i wypracować najbardziej zadowalający kompromis.

Za nami czas zebrań wiejskich.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
tych spotkań, na których mogliśmy porozmawiać, przedstawić
bieżącą sytuację Gminy, a także
swoje problemy i propozycje
ich rozwiązania. Spotykając się
z mieszkańcami poszczególnych
sołectw przybliżyłem też propozycje do przyszłorocznego budżetu,
a także przedstawiłem plany perWójt Gminy Bestwina
spektywiczne na kilka lat.
Artur Beniowski
Obecny czas to również praca
z Radą Gminy na poszczególnych
komisjach tematycznych. Najważniejsze podejmowane tematy
to między innymi sprawy związane z komunikacją pasażerską

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

VIII i IX Sesja
Rady Gminy Bestwina
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w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie
Podczas VIII sesji Rady Gminy Bestwina, jaka miała miejsce
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu
w dniu 27 sierpnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wręczył
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego pracownikom
4. Zbycia nieruchomości.
gminnych placówek oświatowych. Były to Panie:
5. Nabycia nieruchomości.
Katarzyna Krywult – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
6. Zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Iwona Sieracka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince
i Przedszkoli w Bestwinie.
Elżbieta Ryś – Jarczok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Be7. Powołania zespołu opi‑
stwince
niującego zgłoszonych kan‑
Wójt pogratulował awansu i żydydatów na ławników do
czył kolejnych stopni w dalszej
Sądu Okręgowego w Kato‑
nauczycielskiej karierze. Każda
wicach i Sądu Rejonowego
z pań jest lubianym pedagogiem
w Pszczynie na okres ka‑
i angażuje się w wiele szkolnych
dencji 2016 – 2019.
inicjatyw – konkursy, przeglądy,
8. Zasięgnięcia od Ko‑
wyjazdy itp. zaś ich uczniowie
mendanta Wojewódzkiego
osiągają nawet międzynarodowe
Policji informacji o kandy‑
sukcesy – przykładem może być
datach na ławników ławni‑
pierwsze miejsce ZSP Bestwina
ków do Sądu Okręgowego
w europejskim konkursie na najw Katowicach i Sądu Re‑
lepsze treści dla dzieci.
Nauczyciele którzy uzyskali kolejny stopień awansu
jonowego w Pszczynie na
Z kolei stanowisko dyrektora
okres kadencji 2016 – 2019.
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach zostało po9. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc
wierzone dotychczasowej pani dyrektor, Urszuli Kal.
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Rada Gminy podejmowała uchwały w następujących spra‑
Bestwina.
wach:
10. Wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr V/58/15 Rady Po‑
1. Zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina
wiatu w Bielsku – Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku
z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej
w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji środków
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych
2. Zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo‑
roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015.
jewództwa Śląskiego na lata 2014/2020.
3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
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Aktualności
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
2. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015
rok Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grud‑
nia 2014 roku.
3. Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bestwinie
4. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń‑
cze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
pobierania,
5. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z or‑
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie‑
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
6. Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Bestwina na lata 2015‑2018 z perspektywą do roku 2022.

11. Poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian
o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotnicze‑
mu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara.
Najważniejszym punktem kolejnej sesji Rady Gminy Bestwina
odbywającej się 28 września 2015 r. było przyjęcie informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały przedstawione na sesji przez wójta
Artura Beniowskiego, ale wcześniej radni omawiali je w ramach
komisji stałych Rady Gminy. Opinię musiała wydać również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach – obie informacje
zaopiniowano pozytywnie.
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 15 715 088, 39 zł. na plan po wprowadzonych
zmianach 34 119 918,96 zł. tj. 46, 06%
– Z czego dochody bieżące zrealizowane w kwocie
15 645 558,39 zł., co stanowi 53,42% planu po zmianach.
– Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 69 530,00 zł.,
co stanowi 1,44% planu po zmianach.

Jak zawsze sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
złożył wójt Artur Beniowski, podano do wiadomości informacje
bieżące, wnioski i zapytania składali radni oraz sołtysi w imieniu
rad sołeckich.

Wydatki budżetu gminy Bestwina za I półrocze 2015 r. zostały
zrealizowane w kwocie 15 223 168,85 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 29 062 730,36 zł., co stanowi 52,83%.
– Z czego wydatki bieżące zrealizowane w kwocie
13 915 146,61 zł., tj. 52,10% planu po wprowadzonych zmianach.
– Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 308 022,24
zł., tj. 55.60% planu po wprowadzonych zmianach.
Radni jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu i towarzyszącą jej informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.
STANISŁAWY GRZYWA
Wieloletniej Skarbnik Gminy Bestwina
RODZINIE
Składają wyrazy wielkiego współczucia
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik
Radni Gminy Bestwina i Radni Rady Powiatu Bielskiego
oraz pracownicy Urzędu Gminy Bestwina i jednostek organizacyjnych,
Sołtysi i Rady Sołeckie Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
3
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Zgodnie z wnioskiem z poprzedniej sesji Rada Gminy Bestwina wystosowała pismo do pana Michała Heřmana, prezesa
Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”. Rada prosi, by pracownicy z terenu gminy Bestwina nie byli zwalniani podczas redukcji
etatów. Działalność PGS powoduje w naszej gminie szkody
górnicze, ponadto występują problemy ze ściągalnością opłaty
eksploatacyjnej i podatków. Dodatkowo, w wypadku zwolnień,
do budżetu gminy nie wpływałyby środki pochodzące z podatków PIT i CIT.

Aktualności

Zebrania wiejskie w gminie Bestwina
Jesień to w wielu gminach zwyczajowy czas spotkań mieszkańców z władzami samorządowymi. Nie inaczej jest w naszych miejscowościach – w okresie 20 IX – 11 X odbywały się
zwoływane przez sołtysów zebrania wiejskie podsumowujące
działania wójta, Rady Gminy, Starostwa Powiatowego czy też
innych organów. Rozpoczynając od Bestwiny przedstawiamy
krótkie sprawozdania z tychże zebrań.

zagospodarowanie centrum Bestwiny w okolicach ronda, naprawa chodnika przy ul. Godynia, wycinka i przycinka drzew przy
drogach gminnych i powiatowych, kontynuacja przerwanych prac
przy zabezpieczaniu cieku Łękawka, nawiezienie kamienia przy
ul. Ogrodniczą, remonty cząstkowe dróg. Planowane jest także
postawienie w newralgicznych miejscach punktów świetlnych.
Gmina Bestwina przystąpiła do pracy nad Studium i zmianą
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Główną ideą jest
zagospodarowanie pierwszej i kolejnych linii zabudowy wzdłuż
ciągów drogowych.
Został wykonany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę
parkingu przy sklepikach na ul. Podzamcze. Prace zostaną
ukończone w przyszłym roku, wtedy też ul. Podzamcze będzie
asfaltowana z tzw. „powodziówek”. Rozpoczęły się działania
związane z kanalizacją południowej części Bestwiny i sołectwa
Janowice – wraz z przedsiębiorstwem „Aqua” jest stworzona
dokumentacja linii o długości ok. 49 km., a koszt wykonania
wyniesie ok. 35 mln. Jest to inwestycja na którą środki zewnętrzne są nieodzowne i wspólnie z „Aquą” gmina będzie o środki
aplikować. Nie będzie różnicy w cenie opłat za ścieki pomiędzy
mieszkańcami podpiętymi do „Aquy” i „Kombestu”.

Bestwina
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Zebranie w dniu 20 IX poprowadzone przez sołtys Marię
Maroszek przebiegało w spokojnej atmosferze a dyskusję
cechowała duża rzeczowość. Nie oznacza to oczywiście braku
zapału polemicznego u mieszkańców Bestwiny, którzy chętnie
zgłaszali zauważone problemy.
O planach inwestycyjnych dla sołectwa Bestwina jak również
o zadaniach już zrealizowanych opowiedzieli wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz radny powiatowy Bogusław Stolarczyk
– przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju
Gospodarczego.
Pilnego remontu domaga się ulica Kościelna – powiat planuje
pozyskanie funduszy tzw. powodziowych na naprawę tej drogi,
tzn. mostków i nawierzchni a także odwodnienie jej. Rozpoczęło się ponadto projektowanie dalszego ciągu modernizacji
ul. Krakowskiej wraz z chodnikami – od piekarni w Bestwinie
do granicy ze Starą Wsią. Jest rozważana budowa ronda przy
piekarni. Od ul. Krakowskiej odchodzi ul. Janowicka. Podobnie
jak to było z ul. Bialską gmina planuje przejąć remontowany
odcinek drogi od powiatu (na czas remontu) aby móc starać się
o środki zewnętrzne gdy ruszy nabór z PROW – u.
Najważniejszymi zadaniami wykonanymi w ostatnim czasie
były remonty ulic: Starowiejskiej, Krakowskiej bocznej, wykonanie dalszego odcinka ul. Akacjowej, nakładka asfaltowa na ul.
Sosnowej, uzupełnienie nawierzchni chodnika przy ul. Okrężnej, oświetlenie ul. Janowickiej, wykonanie kanału ulgi „Bartki”,
wykonanie rowu przy ul. Prusa, odwodnienie okolicy budynku
OSP, rowy przy ul. Podleskiej i Dolnej, przepust przy ul. Polnej,
zabezpieczenie rowu przy ul. Zaułek (do końca miesiąca),
remont sali KGW, wymiana stolarki okiennej przy ul. Plebańskiej (siedziba Spółki Wodnej), remont części dachu budynku
przedszkola, demontaż starej wiaty i montaż nowej przy tartaku,

Wójt w swoim wystąpieniu złożył podziękowania strażakom,
którzy nie szczędzili swojego czasu i sił w usuwaniu skutków
lipcowej nawałnicy a także Zespołowi Regionalnemu „Bestwina”
reprezentującemu gminę na festiwalu w Macedonii. Odniósł się
też do wniosków z poprzedniego zebrania.
Na listę obecności wpisało się 38 osób, zostało złożonych 11
wniosków dotyczących nie tylko naprawy dróg i przepustów, lecz
także m.in. korekty ustawienia znaków drogowych lub poprawy
estetyki gminy przez ograniczanie liczby wywieszanych reklam.

Bestwinka

Spotkanie mieszkańców Bestwinki miało miejsce w dniu 27 IX
i rozpoczęło się od sprawozdania z prac sołtysa i Rady Sołeckiej.
Pani sołtys Teresa Paruch – Ryś po przywitaniu uczestników
zebrania odczytała spis najważniejszych zadań zrealizowanych
w minionych miesiącach.
Wyczyszczony został rów i przepust pod ul. św. Floriana jak
również przepust na ul. Olchowej i rów do firmy „Nicromet”;

Mieszkańcy sołectwa Bestwina.

Bestwinka - przemawia wójt Artur Beniowski.
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Aktualności
wysypano kamieniem ul. Starowiejską i ul. Wiśniową – ustawiono znaki z nazwą ulicy. Przy udziale OSP wycięto drzewa
na prywatnej posesji przy ul. Magi (przygotowania do remontu
odcinka drogi od kościoła do skrzyżowania z ul. Braci Dudów).
Wykoszono Młynówkę od ul. Sportowej do ul. św. Floriana.
Wyczyszczono i odwodniono przepust na ul. Rzecznej. Podsypano pobocze na części ul. Sportowej. Na prośbę OSP,
PK „Kombest” wyczyściło rów odchodzący od zbiornika ppoż.
Wymalowano barierki na moście nad Łękawką. Ponadto Rada
Sołecka wzięła udział w dwóch wizjach lokalnych (ul. Zagrodnia i Olchowa), w wyjazdowej komisji Rady Gminy na terenie
„Kombestu”, oczyszczalni ścieków i ujęciu wody w Kaniowie jak
również w imprezach plenerowych i uroczystościach gminnych.
Poczynione zostały kroki w sprawie zakupu działki na parking
koło szkoły w Bestwince. Na ukończeniu jest projekt termomodernizacji szkoły. W sumie odbyło się 5 zebrań Rady Sołeckiej,
podczas których złożono 24 wnioski.
Obecny na zebraniu wójt Artur Beniowski omówił stan realizacji wniosków z zebrania zeszłorocznego. Poinformował
o zakończonych inwestycjach dotyczących głównie dróg,
przepustów i rowów, budowy kanału ulgi a także pracach przy
potoku Młynówka, którego czyszczenie będzie kontynuowane.
Zapowiedział, że termomodernizacja ZSP z wymianą okien,
pokrycia dachowego i instalacji grzewczych pozwoli na znaczące zmniejszenie strat energetycznych a dodatkowo poprawi
komfort uczniów i pracowników szkoły. Środki na modernizację
pochodzić będą z tzw. subregionu południowego i wymagają
złożenia wniosku do konkursu.
Wójt wyjaśnił również – w odpowiedzi na pojawiające się
pytania - że zabezpieczenie jazu regulującego poziom wody
należy do spółdzielni w Dankowicach czy też do właścicieli
stawów którzy nabyli je od spółdzielni. Gospodarz gminy wyraził nadzieję, że powiat wkrótce wykona przejście dla pieszych
w rejonie skrzyżowania ul. Witosa i Młyńskiej.
Podziękowania zostały skierowane zwłaszcza w stronę Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej za całoroczną działalność, jak
również do pana Stanisława Wojtczaka, kończącego wieloletnią
pracę na stanowisku sekretarza gminy Bestwina.
Rada Sołecka w Bestwince wraz z Radą Rodziców przy ZSP
czynią starania, aby zakupić od prywatnego właściciela teren
pomiędzy szkołą a Domem Strażaka. Pozwoli to na zbudowanie
parkingu i poprawienie bezpieczeństwa uczniów ZSP. Z tą inicjatywą zapoznał zebranych radny powiatu bielskiego Grzegorz
Gawęda, natomiast wójt Artur Beniowski poinformował o czynionych przez Urząd Gminy koniecznych krokach prawnych.
Mieszkańcy (28 osób według listy obecności) złożyli kilkanaście wniosków, w większości odnoszących się do konieczności
naprawy dróg i przepustów. Najbardziej ożywioną dyskusję
wywołał temat składowiska odpadów znajdującego się na terenie
Kółka Rolniczego w Bestwince. Składowisko należy do prywatnej firmy a mieszkańcy obawiają się zagrożenia pożarowego
i ekologicznego.

Zebranie w Janowicach poprowadził sołtys Stanisław Nycz.
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niczo debiut w tej roli, nie licząc zebrania wyborczego. W sali
OSP zgromadziło się 32 mieszkańców, natomiast wśród gości,
oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy i Rady
Powiatu Bielskiego pojawił się poseł na Sejm RP Jacek Falfus.
Wójt Artur Beniowski odniósł się do najważniejszych zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji: Ze środków tzw. powodziowych wyremontowano ul. Pisarzowicką, wykonano przepusty
przy ul. Pszczelarskiej, Podlesie i Miodowej, zamontowano
tablice z nazwą gminy, wyremontowano drogi gruntowe: ul.
Podlesie, Łanowa, Gajowa, przycięto gałęzie przy ul. Janowickiej
wzdłuż Lasu Pasieckiego, naprawiono rów przy ul. Janowickiej,
odwodniono ul. Łanową, wykonano oświetlenie uliczne przy ul.
Janowickiej, uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic
i numerami posesji. Wójt powtórzył także informację z poprzednich zebrań o zwróceniu się do Starosty Bielskiego w sprawie
możliwości przejęcia na czas remontu pozostałej do wykonania
części ul. Janowickiej. Artur Beniowski ma nadzieję, że jeszcze
w tym roku rozpocznie się nabór z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i gmina Bestwina będzie mogła aplikować o środki.
Do projektu będzie dodana także budowa chodnika – od istniejącego, przy ul. Pszczelarskiej, aż do końca.

Zarówno wójt jak i poseł Falfus odnieśli się do kwestii budowy
drogi ekspresowej S1. Satysfakcjonujący mieszkańców naszej
gminy wariant przebiegu przebiegałby jedynie przez Janowice
(las) i wiązałby się z koniecznością dokonania tylko jednego
wyburzenia zamiast kilkudziesięciu. 30 IV br. wójt uczestniczył
w spotkaniu w GDDKiA gdzie instytucje projektujące drogę miały
rekomendować przebieg omawianej drogi. Istnieje prawdopodobieństwo, że ostateczna decyzja zapadnie do końca 2015 r.
W budżecie na ten rok zapisano przebudowę mostka na ul.
Miodowej (jest wybrany wykonawca). Poza tym, ze względów
przeciwpożarowych pojawiła się konieczność przebudowy klatki
schodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – realizacja
przewidziana jest na przyszły rok. Rozwiązano także problematyczną sprawę budowy masztu telekomunikacyjnego – firma
rozprowadzająca internet wykorzysta maszt już istniejący.
Tak jak w Bestwinie i w Bestwince, również w Janowicach
została poruszona kwestia opracowywanego Studium Zagospodarowania Przestrzennego i ewentualnych uwag, jakie mogą
zgłaszać mieszkańcy. Nie zabrakło informacji o czekającym
gminę zadaniu skanalizowania południowej części Bestwiny

Janowice

Sprawy sołectwa Janowice omawiane były 4 października.
Zebranie zwołał sołtys Stanisław Nycz dla którego był to zasad-

5

Aktualności
oraz sołectwa Janowice (patrz – relacja z zebrania w Bestwinie).
Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała zgłoszone przez
mieszkańców wnioski, złożono ponadto podziękowania organizatorom Janowickiego Rajdu Rowerowego, strażakom, Kołu
Gospodyń, Kołu Emerytów i Rencistów i wszystkim innym organizacjom, grupom i stowarzyszeniom. W życie Janowic chętnie
angażuje się społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
i parafia św. Józefa Robotnika której proboszcz, ks. Józef Walusiak również gościł na zebraniu wiejskim. Pod koniec spotkania
rozpoczęła się dyskusja o czekających Janowice w przyszłym
roku IV Dożynkach Gminnych.

o uporządkowanie zewnętrznego wizerunku Ośrodka. W celu
poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci i młodzieży
należy bezwzględnie uzupełnić oznakowania przejść (utworzyć
nowe) a także brakujące odcinki chodników. Zostały zwołane
wizje z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych,
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy.
Na bieżąco są przez Radę Sołecką podejmowane tematy
nurtujące naszych mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa jak również wyeliminowania uciążliwości życia. Rada nie
zapomina o drogach gminnych, rowach odwadniających i związanych z tym przepustami, uzupełnieniu tabliczek z nazwami ulic
i numerami itd. W tym roku doszły prace związane z organizacją
Dożynek Gminnych w Kaniowie.
Obszerną wypowiedź sołtysa uzupełnił wójt Artur Beniowski.
Podał do wiadomości, że zostały w ostatnim czasie naprawione
drogi gruntowe: ul. Wiślana, Rybacka, Dankowicka boczna, do
wykonania pozostaje boczna odnoga ul. Gawlików. Z dróg asfaltowych wyremontowano ul. Modrą, Zgody, Kóski, Mirowska,
Głębokie, Parkowa. Zostały wycięte gałęzie przy ul. Malinowej,
na łączniku pomiędzy ul. Czechowicką i Myśliwską, na Grobli
Borowej, ul. Jawiszowickiej, przy przedszkolu, aptece, ośrodku
zdrowia. Wykonano rowy przy ul. Łabędziej, Żwirowej (częściowo) i Czechowickiej a także przepusty pod ul. św. Floriana i ul.
Młyńską. Poszerzono i wzmocniono kanał ulgi, przebudowano
chodnik od klubu sportowego do ul. Hamerlaka wraz z przepustem, wybudowano kanał „Bartki”.
W ramach likwidacji szkód górniczych został przeprowadzony
remont szkoły i przedszkola, naprawiono po nawałnicy dach
budynku OSP, w remoncie znajduje się dach apteki i starego
przedszkola – są to prace nie zapisane początkowo w budżecie ale przeprowadzone w porozumieniu z Radą Gminy i z PG
SILESIA. W Kaniowie powstanie w najbliższym czasie gminny
magazyn przeciwpowodziowy służący wszystkim sołectwom.
Przeprowadzane są rozmowy z przedsiębiorcą, p. Leszkiem
Kosmatym i starostą bielskim Andrzejem Płonką, aby część
samochodów ciężarowych ze żwirowni kierować przez bród na
rzece Białej w stronę Czechowic - Dziedzic – bród ten będzie
przystosowany do przyjmowania transportu ciężkiego dzięki
dofinansowaniu PG SILESIA.
Wójt powtórzył słowa sołtysa dotyczące budowy sieci wodociągowej. Poinformował, że zmieniony został system finansowania
tej inwestycji. Zamiast środków z PROW gmina będzie korzystała
z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszej kolejności do
wymiany przewidziane są rury azbestowe.
Mieszkańcy wzięli aktywny udział w dyskusji. Oprócz spraw
typowo gospodarczych poruszono kwestię nasilającego się – nie
tylko w Kaniowie – wandalizmu, niszczenia mienia publicznego:
znaków drogowych czy tablic informacyjnych. Problemem jest
również wulgarne słownictwo na meczach drużyn piłkarskich.
Szkoły i kluby sportowe powinny zwrócić uwagę na zachowanie
kibiców, szczególnie tych w wieku nastoletnim.
Złożono poza tym podziękowania organizatorom i uczestnikom Klubowych Mistrzostw Europy w Kajak – Polo oraz III
Dożynek Gminnych w Kaniowie.
Opracowanie: Sławomir Lewczak

Kaniów
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Gościem zebrania w Kaniowie, jakie miało miejsce 11 października był nowy dzielnicowy dla sołectw Kaniów i Bestwinka
– sierż. sztab. Tomasz Kondziołka. Mieszkańcy, którzy w liczbie
36 osób pojawili się na sali w Domu Strażaka mieli okazję poznać
funkcjonariusza i zaznajomić go z bieżącymi problemami – jest
to m.in. jazda z nadmierną prędkością zwłaszcza w rejonie ul.
Dankowickiej, Krzywolaków i Łabędziej oraz kwestia wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych.
Podobnie jak rady w pozostałych częściach gminy, tak i kaniowska Rada Sołecka na czele z sołtysem Markiem Pękalą
działa bardzo aktywnie. W przygotowanym specjalnie dla redakcji „Magazynu Gminnego” sprawozdaniu sołtys napisał, że
najważniejszym tematem i sprawą do załatwienia jest wymiana
przestarzałej sieci wodociągowej – w dużej mierze azbestowej.
Od początku roku sprawa jest każdorazowo poruszana na zebraniach i przedstawiana w Urzędzie Gminy. Mieszkańcy mają

Uczestnicy zebrania w Kaniowie.

świadomość, że woda w XXI wieku jest podstawą egzystencji
ludności i bez niej nie da się żyć. Rozpoczęły się już prace
na ulicy Myśliwskiej. Kolejny etap to rejon ulicy Modrej i na
zakończenie tego roku prawdopodobnie ulica Ludowa. Jest to
skutek uzgodnień z prezesem PK „Kombest”, warunek całości
to finanse. Rada Sołecka ma nadzieję, że obietnice zostaną
dotrzymane.
Drugi temat to przywrócenie prawidłowego funkcjonowania
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kaniowie (filia SP ZOZ w Bestwinie). Rada Sołecka wystosowała do Urzędu Gminy odpowiednie wnioski w celu poprawy funkcjonowania jak również
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Bezkonkurencyjni ratownicy z OSP
Zwycięstwo drużyny strażaków
z Bestwiny i Kaniowa

GMINA BESTWINA: WYNIKI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
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Powód do wielkiej dumy sprawili mieszkańcom naszej gminy szonemu dziecku i matce z otwartym złamaniem przedramienia
członkowie drużyny mieszanej OSP Bestwina i OSP Kaniów, i bólem w klatce piersiowej; zadanie reklamujące aplikację
którzy uczestniczyli w II Otwartych Mistrzostwach Polski Kwali- strażacką, która wyświetla np. hydranty - trzeba było w czasie
fikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków – Ochotników. Zespół 10 min znaleźć ich jak najwięcej; udzielenie pomocy ofierze
w składzie: Marta Gandor, Mateusz Kubik, Wojciech Sobik, wybuchu w fabryce; zadanie z zakresu kierowania ruchem droWojciech Janeczko, Kamil Owczarz, Szymon Płachno pokonał gowym; zadanie na wodzie – rzut rzutką w wyznaczone miejsce i
pozostałe 17 drużyn i zdobył pierwsze miejsce. Zawody trwały przepłynięcie łódka wiosłową na czas; ratowanie znajdującej się
trzy dni, zaś podsumowanie miało miejsce 10 października w w hipotermii ofiary wypadku na łodzi itp. Osobno klasyfikowane
Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej.
było zadanie sprawnościowe i test z zakresu pożarniczego oraz
Jak relacjonuje uczestniczka zmagań, Marta Gandor, na kwalifikowanej pierwszej pomocy.
program zawodów składało się 6 zadań medycznych i 6 zadań
Patronat honorowy nad zawodami objęli komendant główny
pożarniczych trwających równocześnie. Cztery osoby zajmowały OSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz i prezes Zarządu Główsię pierwszą pomocą a dwie pożarnictwem i w niektórych przy- nego ZOSP RP Waldemar Pawlak. Zwycięzcy oprócz nagród,
padkach mogły dołączać do reszty ekipy i pomagać poszkodo- pucharów i dyplomów otrzymali także świadectwa kierowania
wanym. Wszystko rozpoczęło się od zadań nocnych – strażacy ruchem.
muszą przecież umieć poradzić
sobie w każdych warunkach.
Przy okazji należy wspoPrzykładowe zadania, z jakimi
mnieć, że doskonałe, piąte
należało się zmierzyć to wybuch
miejsce na dwadzieścia dwa
beczki z nieznaną substancją na
zespoły z Polski i zagranicy
skraju lasu (udzielenie pomocy
zajęła drużyna z OSP Bestwina
ofiarom); odwodnienie linii gaw VI Maltańsko – Strażackich
śniczej, ponowne rozwinięcie
Manewrach Ratowniczych rozi napełnienie wodą; ratowanie
grywanych w dniach 19 – 20 IX
woźnego, który spadł z w szkow Kętach. W skład reprezentacji
le z drabiny; ratowanie drwala
weszli druhowie: Jakub Furczyk,
przygniecionego przez drzewo i
Marta Gandor, Mateusz Kubik,
wsparcie psychologiczne udzieKrzysztof Lis.
Zwycięska reprezentacja z Bestwiny i Kaniowa (fot. OSP Bystra).
lone świadkowi; pomoc zakrztuSławomir Lewczak

Kultura

„We wspólnym domu” – III Dożynki Gminne
z Bestwiny i ks. Józef Baran z Bestwinki. W procesji z darami
każde sołectwo złożyło na ołtarzu produkty rolne, natomiast
czytania w liturgii słowa wykonali wójt Artur Beniowski, sołtys
Marek Pękala i prezes KGW Mieczysława Głombek (modlitwa
wiernych). Muzyczną oprawę zapewnił Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Bestwina” oraz chór „Antonius” działający przy parafii
Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie.
Rola starostów dożynkowych przypadła państwu Iwonie i Adamowi Głąb – w części oficjalnej przekazali oni wójtowi Arturowi
Beniowskiemu bochen chleba. Gospodarz gminy przyrzekł, że
będzie troszczył się o godny i sprawiedliwy podział dóbr. W przemówieniach oprócz wójta głos zabrał sołtys, pani prezes KGW
a także przewodnicząca Gminnego Koła PSL Danuta Kubik.
Dodatkowo przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej wręczyli
odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” panu Franciszkowi
Kłodzie, wieloletniemu bardzo doświadczonemu gospodarzowi.
Z wielkim zainteresowaniem spotkała się wystawa dawnych
maszyn, narzędzi rolniczych i sprzętów gospodarskich przygotowana przez pana Michała Kobielę. Pan Michał, pasjonat historii
postarał się także o zaprezentowanie starych fotografii, szczególnie zdjęć z dożynek w Kaniowie w 1961 r. autorstwa Jana
Janoty. Wystawę połączono z degustacją produktów tradycyjnych – chleba, smalcu, maślanki itd. Swoje produkty zaoferowało
do skosztowania również Koło Gospodyń Wiejskich w Kaniowie,
a najmłodsi korzystali z możliwości pomalowania twarzy przez
wolontariuszy ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Zainteresowani ogrodnictwem
oglądali wystawy roślin ze szkółek państwa Jonkisz i Greń.
W części artystycznej, późnym popołudniem wystąpił zespół
„Servoos” w składzie z kierownikiem kapeli Zespołu Regionalnego „Bestwina” Mariuszem Miką, następnie na estradzie pojawił
się góralski Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” – młodzi
artyści wywołali duży aplauz publiczności swoimi karkołomnymi
ewolucjami wykonywanymi podczas tańców. Na koniec miała
miejsce zabawa prowadzona przez dobrze znany w gminie
Bestwina zespół „Albatros” z Janowic. Mimo deszczu i chłodu
tańczącym parom udzieliła się świąteczna atmosfera.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do przygotowania pięknej uroczystości w Kaniowie. W r. 2016 dożynki odbędą się w Janowicach
i zapraszamy na nie już teraz.
Sławomir Lewczak

•Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

Swoją najnowszą encyklikę zatytułowaną „Laudato si’” papież
Franciszek poświęcił społecznej trosce o świat doczesny, o Ziemię, która jest wspólnym domem całej ludzkości. Traktowana
z należytym szacunkiem odwdzięcza się swoimi bogactwami,
żywiąc i utrzymując wszystkie narody ją zamieszkujące. Bardzo
łatwo jednak doprowadzić do wyjałowienia wielkich obszarów
planety, do klęski głodu czy nieodwracalnego wytępienia wielu
gatunków roślin i zwierząt. Coroczne uroczystości dożynkowe
mają przypominać o tych prawdach i zarazem być hołdem dla
ludzi trudniących się pracą związaną z rolnictwem, hodowlą,
leśnictwem, rybactwem, pszczelarstwem, ogrodnictwem, sadownictwem... 6 września społeczność mieszkańców gminy
Bestwina spotkała się w Kaniowie na radosnym przeżywaniu
święta plonów.
Ulicami sołectwa przejechał korowód maszyn rolniczych –
traktorów, kombajnów i innych pojazdów, niekiedy zabytkowych
lub specjalnie na tę okazję skonstruowanych – przykładem może
być platforma Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp
Królewski”. Na przyczepach zasiedli mieszkańcy Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Śpiewali, grali, prezentowali barwne
stroje i pomysłowe dekoracje. Dzieciom najbardziej podobali się
jeźdźcy konni w przebraniach z różnych epok.

Atrakcją pochodu były konie z okolicznych stadnin.

Po zakończonej paradzie na tereny rekreacyjne przeszedł
pochód prowadzony przez strażaków, poczty sztandarowe
i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Przez
dożynkową bramę weszli przedstawiciele władz samorządowych
– wójt Artur Beniowski, radni gminy Bestwina, powiatu bielskiego, sołtys Kaniowa Marek Pękala z radą sołecką, gospodynie
z gminnych KGW, delegacje OSP, Koła Łowieckiego, pszczelarzy, wędkarzy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i innych
organizacji czy stowarzyszeń z terenu całej gminy.
Dziękczynna Msza święta zgromadziła wiernych pragnących
podziękować za zbiory z pól, pasiek, stawów i lasów. Chociaż
rok był trudny, doświadczyliśmy suszy i nawałnicy to jednak
powszedniego chleba nie zabrakło, a są na świecie rejony gdzie
w oczy zagląda realne widmo głodu. O „wyobraźni miłosierdzia”,
potrzebie dzielenia się, wyczuleniu na innych wspominał główny
celebrans liturgii, dyrektor „Caritas” diecezji bielsko – żywieckiej
ks. Robert Kasprowski. Wspólnie z nim modlili się księża proboszczowie – ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa, ks. Cezary Dulka

Odznaczenie otrzymał pan Franciszek Kłoda
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Podziękowanie Dożynkowe
a także o innych organizacjach i stowarzyszeniach.
Nie byłoby tak efektownego wystroju gdyby nie darczyńcy warzyw, owoców i wystawcy roślin oraz kwiatów ozdobnych, którymi
nasze tereny rekreacyjne zostały przystrojone. Podziękowania
kieruję także do tych osób, które uświetniły cały korowód dożynkowy swoim sprzętem rolniczym oraz taborem konnym.
Szczególnie zaś podziękowanie kieruję w stronę naszych
księży Proboszczów oraz głównego celebranta księdza Roberta Kasprowskiego - Dyrektora Diecezjalnej „Caritas”, a także
starostów.
Myślę, że Dożynki w Kaniowie były zorganizowane wzorowo
i wszyscy byli usatysfakcjonowani przebiegiem, mimo iż pogoda
nie do końca nas rozpieściła. Jeszcze raz bardzo wszystkim
dziękuję i do zobaczenia za rok w JANOWICACH.
Sołtys Kaniowa Marek Pękala

Szanowni Państwo! Gminne Dożynki odbywają się każdego
roku w innym sołectwie. W 2013 roku zapoczątkowało ten cykl
sołectwo Bestwinka a następnie Bestwina. W tym roku ten zaszczyt przypadł naszemu Kaniowowi, przyszły rok to sołectwo
Janowice.
Wiemy, że Dożynki to zas dziękczynienia za plony rolników
i podziękowanie za ich trud i poświęcenie.
Aby to uczynić, potrzeba także dużej mobilizacji i czasu włożonego przez ludzi nie do końca związanych z pracą na roli.
Pragnę serdecznie podziękować Pracownikom Centrum Kultury
w Bestwinie na czele z Dyrektorem Grzegorzem Boboniem za
wystrój i zorganizowanie przedsięwzięcia. Nie można zapomnieć
o członkiniach Koła Goła Gospodyń Wiejskich w Kaniowie jak
również o osobach prywatnych i członkach Rady Sołeckiej którzy
to włożyli swój wkład w wystrój areny dożynkowej i otoczenia,

Sto lat po Gaschu... karp ma się znakomicie
XV Święto Karpia Polskiego w Kaniowie

Pamiątkowa fotografia po rozdaniu statuetek

9

• Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

wiceprezesi Jan Adamiec i Dominik Malinowski, sołtys Kaniowa
Marek Pękala. Natomiast statuetki zostały wręczone podczas
części oficjalnej o godzinie 18.30.
O godzinie 15.00 rozpoczęła się impreza towarzysząca,
jaką był mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” pomiędzy
LKS „Przełom” Kaniów i LKS Beskid Godziszka. Pół godziny
później na terenach rekreacyjnych do zabawy zostały zaproszone wszystkie dzieci. Program przygotowany specjalnie dla
nich poprowadził „Dj Miki” czyli wesoła małpka lubiąca tańczyć
i śpiewać. Najmłodsi poznali zwierzęta żyjące w ZOO, nauczyły
się piosenek, mogły wygrać drobne upominki. Nie zabrakło „przymrużenia oka” do nieco starszych widzów – Dj Miki przypomniał
utwory z lat 80 wykonywane oryginalnie przez „Fasolki”.
Program muzyczny obejmował spotkanie z trzema formacjami
proponującymi zróżnicowany repertuar. Jako pierwsza wystąpiła grupa „Redlin”, zespół reklamujący się jako „folkowe rytmy
świata” ale grający nie tylko folk w czystej postaci. Usłyszeliśmy
rosyjską „Katiuszę”, amerykańskie „Yankee Doodle”, włoskie
arie operowe, muzykę irlandzką i francuskie szanty. Kawałek
wielkiego świata w małym Kaniowie! Artyści nawiązali doskonały
kontakt z publicznością, prowadząc dialogi czy wychodząc pomiędzy rozstawione stoły. Z równie gorącym przyjęciem spotkało
się „Śląskie Trio Piotra Szefera”
znane m.in. z Listy Śląskich
Szlagierów i przebojów takich
jak „Niech nasze serca” lub „Kochany Śląsku”. Sympatyczne
„hanysy” angażowały publiczność czego przykładem była
śląska wersja „Milionerów”. Na
koniec organizatorzy zaprosili
do zabawy tanecznej z zespołem „Puls Music” z Dankowic.
Podziękowania i gratulacje
otrzymali od Stowarzyszenia

16 września mija dokładnie sto lat od śmierci hodowcy – innowatora Adolfa Gascha, zmarłego w 1915 r. dzierżawcy stawów
w Kaniowie, twórcy odmiany karpia królewskiego, publicysty
i członka Rady Powiatowej w Białej. Pochodzący z Lipnika
i mieszkający w Kaniowie w latach 1873 – 1908 Gasch zdobył
już za życia wielkie uznanie, o czym świadczą medale zdobyte
na wystawach rybackich i rolniczych – W Berlinie 1880 r. (medal
złoty), w Hamburgu 1883 r. (medal złoty) jak również w Przemyślu 1882 r. (medal brązowy). O Gaschu pamięta Kaniów i cała
gmina Bestwina, zaś Święto Karpia Polskiego jest nagrodą dla
wielkiej i prężnie działającej społeczności rybaków i wędkarzy.
XV, jubileuszowe Święto Karpia obchodzone w tym roku 22
sierpnia wiąże się z 35 – leciem zorganizowanego wędkarstwa na
naszym terenie. Sekcja Wędkarska działająca przy LKS „Przełom”
Kaniów przekształciła się obecnie w Stowarzyszenie Wędkarskie
„Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha i zrzesza miłośników
ryb słodkowodnych, którzy nie tylko łowią, lecz dbają o czystość
i atrakcyjny wygląd akwenów a także terenów wokół nich.
Jak nakazuje już ugruntowana tradycja, wszystko zaczęło się
we wczesnych godzinach rannych od zawodów wędkarskich.
Rywalizacji na akwenie „Miasteczko” patronował starosta bielski
Andrzej Płonka, a przystąpiło do niej 68 zawodników łowiących
według zasady „catch & release”
czyli „złap i wypuść”. W zawodach zwyciężył ostatecznie
Jerzy Bochniewicz (4,52 kg),
za nim uplasowali się Rafał
Olek (3,83 kg) i Damian Gawor
(3,74 kg). Najlepsi otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy,
które wręczyli wicewojewoda
śląski Mirosław Szemla, wójt
gminy Bestwina Artur Beniowski, prezes Stowarzyszenia
Wędkarskiego Roman Sas,
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Śląskie Trio Piotra Szefera.

Wędkarskiego ci, którzy szczególnie zasłużyli się dla wędkarstwa i rybactwa przez jego promocję i pomoc członkom Stowarzyszenia. Oto laureaci tych wyróżnień: Starostwo Powiatowe
w Bielsku – Białej (starosta Andrzej Płonka), Urząd Gminy
w Bestwinie (wójt Artur Beniowski), Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji (dyrektor Grzegorz Boboń), LKS „Przełom” Kaniów
i Klub Kibica działający przy LKS „Przełom” (prezes LKS Grzegorz Wieczorek). Nagrody zwycięzcom zawodów wędkarskich
wręczono w obecności wicewojewody Mirosława Szemli, wójta

Artura Beniowskiego, przedstawicieli Rady Gminy z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem na czele i Rady Powiatu Bielskiego,
którą reprezentowali Jan Stanclik, Grzegorz Gawęda i Bogusław
Stolarczyk, sołtysa Marka Pękali. Wśród gości obecny był również proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie,
ks. Janusz Tomaszek.
Wiele ciekawych rzeczy działo się na stoiskach, zwłaszcza
w namiocie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Wolontariusze przeprowadzili
loterię fantową z bardzo atrakcyjnymi nagrodami – rowerem,
sprzętem sportowym, ale także przetworami spożywczymi domowej roboty. Na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia został
zlicytowany szalik Ruchu Chorzów oraz piłkę z autografem
reprezentanta Polski Łukasza Piszczka.
Nagrodę w postaci bezpłatnego przeglądu pojazdu można
było wygrać w konkursie firmy „Autotest”, dzieci korzystały
z przejażdżki kucykiem, eurobungee, dmuchanych atrakcji. Rekordy popularności bił słynny wędzony i pieczony karp, flagowy
przysmak imprezy i duma Kaniowa. O 22.00 niebo rozbłysło
wszystkimi kolorami sztucznych ogni. A wszystko dzięki Adolfowi
Gaschowi, pasjonatowi hodowli ryb, którego dziedzictwo trwa
mimo upływu stu lat od jego odejścia.
Sławomir Lewczak

Bałkańska odyseja Zespołu Regionalnego

•Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

Od 14 do 24 sierpnia Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” odbywał zagraniczną podróż, w trakcie której promował
naszą gminę i kulturę Lachów Zachodnich. Artyści tym razem
odwiedzili kraje bałkańskie, zwłaszcza Macedonię, gdzie wzięli
udział w II Spotkaniach Folklorystyczno – Muzycznych: „Polska
– Polonia – Macedonia” na zaproszenie Stowarzyszenia Polsko
– Macedońskiego „Wardar”.
Choreograf zespołu, Sławomir Ślósarczyk ocenia występy
„Bestwiny” jako udane: „Śpiewaliśmy i tańczyliśmy w mieście
Ochryda położonym nad pięknym Jeziorem Ochrydzkim u stóp
gór Galiczica. Tam pokazaliśmy się publiczności zarówno pod
gołym niebem jak i w hali. Festiwal był częścią większej imprezy
folklorystycznej, na ulicach można było dostrzec zespoły regionalne z całego świata”
Wyprawa na Bałkany oznaczała dla członków zespołu także
wypoczynek połączony ze zwiedzaniem. Zobaczyli m.in. Albanię
(Tirana, Durres), Medziugorie w Bośni i Hercegowinie i Dubrow-

Zespół koncertował również na ulicach.

nik – chorwacką „Perłę Adriatyku”. Więcej szczegółów z wyjazdu
zespół „Bestwina” udostępnia na swoim facebookowym profilu
Sławomir Lewczak

Mieszkaniec Jaworza najlepszy
w Grze Wiejskiej

II Interaktywną Grę Wiejską „Poznajemy Gminę Bestwina”
zorganizowano z jeszcze większym rozmachem niż przed
rokiem. Do wzięcia udziału w zabawie zachęciła uczestników
niebanalna forma konkursu – rozwiązywanie zadań umieszczonych na stronie internetowej – oraz atrakcyjne nagrody. Udział
w grze wymagał wiedzy i umiejętności pozyskiwania informacji
z różnych źródeł, co nadało całemu przedsięwzięciu walory
edukacyjne.

„Napisz, ile w gminie Bestwina znajduje się oznakowanych
skrzyżowań typu rondo” – „Odszukaj na cmentarzu w Kaniowie
grób szefa Obwodu AK Franciszka Bociana, zapal znicz i zrób
zdjęcie” – „Podaj pełny tekst epitafium Myszkowskich z bestwińskiego kościoła” – „Podaj liczbę znajdujących się w Muzeum
Regionalnym elementów zastawy stołowej po Habsburgach” – to
niektóre z dziesięciu zadań postawionych przed graczami. Na
ich rozwiązanie osoby zalogowane na stronie miały ponad dwa
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miesiące czasu. W sumie wypełnione arkusze oddało 12 graczy. medialnego przyznaną ośmioletniej Weronice Legutko. Odbył
Finał gry miał miejsce 1 października w siedzibie organizatora się ponadto konkurs na najlepszy strój wiejski – mogli w nim
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Dyrektor GBP Tere- wziąć udział wszyscy ci, którzy przyszli na finał Gry Wiejskiej
sa Lewczak poinformowała, że najlepiej z zadaniami uporał się w przebraniach. Jury uznało, że największą pomysłowością
mieszkaniec Jaworza – Adam
wykazał się Maciej Kozak wcieAbsalon. Jak przyznał, bardzo
lający się (bardzo sugestywnie)
przydały się podczas szukania
w babcię dźwigającą na pleinformacji źródła elektroniczne,
cach chrust. Maciek otrzymał
w tym mapy Google. Dla chcązaproszenie na ufundowaną
cego nic trudnego, zaś fakt, że
przez pracowników GBP kolację
gminę Bestwina poznają ludzie
w restauracji„Ryszkówka”. Inne
mieszkający poza jej granicami,
kreacje także cechowały się
przyczynia się do jej promocji.
dbałością o szczegóły i humoDrugie miejsce zajęła Patrycja
rem – w koszyku przyniesiono
Walaszczyk i jej brat Antek,
nawet najprawdziwszą kurę.
a trzecie – Maciej Kozak. ZwyPatronat honorowy nad
cięzcy i pozostali uczestnicy
Grą Wiejską objął wójt gmiotrzymali atrakcyjne nagrody Na finał gry warto było przyjść w „strojach wiejskich”
ny Bestwina Artur Beniowski,
w postaci sprzętu elektronicznea patronat medialny – „Magago i sportowego zasponsorowane przez radcę prawnego Mariu- zyn Gminny”. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom
sza Borucha oraz Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice i uczestnikom, zapraszając do wspólnej zabawy w przyszłym
Bestwina reprezentowany przez dyrektor Agatę Dąbrowską. roku.
Z kolei redaktor „Magazynu Gminnego” wręczył nagrodę patrona
Sławomir Lewczak

Marek Szołtysek o starożytności,
średniowieczu... i kulinariach
w Nazarecie Święta Rodzina. Goście dowiedzieli się też, że
z krzewu, który posłużył za koronę cierniową pszczoły zbierają
pyłek przetwarzany następnie na miód.
Spotkanie było ponadto formą pomocy rodzinie Marka Szołtyska – jego córka, 16 - letnia Paulina zachorowała na ostrą
białaczkę limfoblastyczną i walcząc o życie potrzebuje skomplikowanej terapii opartej na eksperymentalnym leku. W tym
niełatwym dla niego czasie autor robił co mógł, aby zgromadzić
środki potrzebne na dalsze leczenie – po zakończonym wykładzie podziękował obecnym za okazaną hojność i podpisywał
swoje książki. Niestety, po kilku tygodniach dowiedzieliśmy się,
że Pauliny uratować się nie udało...
Sławomir Lewczak
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Marek Szołtysek tym razem opowiedział o kuchni z czasów biblijnych.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie już po raz piąty
gościła znanego z występów w telewizji autora książek o Śląsku
Marka Szołtyska. Jest to osoba, która potrafi opowiadać barwnym językiem właściwie na każdy temat – historyk, dziennikarz,
nauczyciel – talenty pana Marka można długo wymieniać, choć
może największe zasługi ma na polu popularyzacji śląskiej
„godki” i tradycji – w 1999 r. otrzymał Nagrodę im. Wojciecha
Korfantego za „w pełni oryginalny i niekonwencjonalny sposób
kształtowania wiedzy o swojej małej ojczyźnie”.
13 sierpnia w bibliotecznej czytelni Szołtysek podzielił się
z mieszkańcami gminy Bestwina jedną ze swoich licznych pasji.
Jako znawca historii starożytnej i średniowiecznej podróżuje po
świecie śladami unikatowych rzeczy i zjawisk – bada między
innymi przedmioty czy też miejsca wymienione na kartach Pisma
Świętego które przetrwały do dnia dzisiejszego. Próbuje „odsiać”
prawdę od legend zastanawiając się, na ile autentyczny może
być na przykład domek Matki Bożej w Loreto lub przechowywany
w Walencji kielich uznawany za naczynie z Ostatniej Wieczerzy
czyli świętego Graala. Marek Szołtysek potrafi przejechać samochodem całą Europę dla jednej tylko monety z czasów Chrystusa
i znaleźć ją w zagubionej, hiszpańskiej wiosce.
Zasadnicza część wykładu wygłoszonego w Bestwinie została
zatytułowana „Kuchnia Matki Boskiej, czyli przepisy na jedzenie
z czasów Jezusa, Maryi i Apostołów”. Temat to zarazem treść
powstającej książki Szołtyska opowiadającej o biblijnych potrawach. W każdym domu można bowiem przygotować na przykład
prosty deser z fig czy migdałów taki jaki być może spożywała
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Wiersze z beskidzkich szczytów
Spotkanie z Zofią Ciapała
Pełen wzruszeń wieczór przeżyli ci, którzy 30 września uczestniczyli w wieczorze poetyckim w Muzeum Regionalnym im. ks. Z.
Bubaka. Zofia Ciapała, poetka z Bystrej, dzieliła się z nimi swoją
niebywałą wrażliwością na otaczającą nas rzeczywistość przenosząc na jedną godzinę w zaczarowany świat swoich wierszy.
Pani Zofia potrafi skłonić czytelnika do zamyślenia opisując

Poetka z Bystrej - Zofia Ciapała.

rzeczy nawet z pozoru zwyczajne. Chętnie pisze o Beskidach
zachwycając się szczytami Klimczoka i Szyndzielni, inspiruje ją
jesienny krajobraz, zmieniające się pory roku. Tematem nie mniej
ciekawym jest życie codzienne. Goście usłyszeli deklamowane
z pamięci utwory poświęcone rodzinie poetki – Zofia Ciapała pisała je z okazji różnorakich ważnych wydarzeń - osiemnaste urodziny córki, przysięga wojskowa syna.. Kolejne strofy beskidzka
artystka zadedykowała Janowi Pawłowi II – papieżowi Polakowi
lub też pracownicom bielskich zakładów włókienniczych.
Prowadzący spotkanie Andrzej Wojtyła zaprezentował bogaty dorobek pani Zofii – od pierwszych wierszy drukowanych
w „Chemiku Oświęcimskim” poprzez prasę regionalną aż po
antologie zbiorowe. Pierwszy autorski tomik poezji Zofii Ciapały
zatytułowany „Jednak warto” ukazał się w 1999 r., za nim przyszły „Chwile” i „Beskidzkie Strofy”. Poetka brała udział m.in. w 11
Tyskim Lecie Poetyckie w Tychach (2002), 18 Ogólnopolskim
Konkursie Jednego Wiersza o Laur Tarnowskiej Starówki w Tarnowie (2002) czy Amatorskiej Twórczości Artystycznej w Namysłowie (2003). Jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół Bystrej.
Sławomir Lewczak

„Hydra” atakuje rynek muzyczny

Wokalistka z Kaniowa opowiada o swoim projekcie

•Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

„Ta nasza Hydra to nie żaden potwór, chociaż koledzy z zespołu czasami żartują, że to pewnie ja jestem taką mityczną
bestią” - śmieje się Monika Gładysz. Sympatyczna brunetka
o rozbrajającym uśmiechu jest wokalistką w grupie działającej
na polskiej scenie od niedawna, ale już zauważanej w mediach
tradycyjnych i elektronicznych. „Hydra” to pop, rock, brzmienie
klubowe i własne, autorskie utwory. Muzycy unikają grania coverów, stawiając na oryginalność.
Monika w Kaniowie mieszka od 8 lat i o swojej miejscowości
oraz o całej gminie Bestwina wypowiada się z dużym entuzjazmem: „Podobają mi się zielone tereny, stawy, przestrzeń.
Wcześniej mieszkałam w bloku, więc doceniam to, co oferuje
wieś. Poza tym, wbrew pozorom, dzieje się tutaj bardzo wiele
pod względem kulturalnym. Koncentrując się na muzyce często
wyjeżdżam, lecz do Kaniowa zawsze z miłą chęcią wracam”.
Do „Hydry” wokalistka trafiła z... castingu filmowego. Producenci muzyczni obecni podczas tego castingu zwrócili uwagę
na umiejętności Moniki i „pocztą pantoflową” wieść rozeszła się
po warszawskim środowisku muzycznym. Wkrótce znaleźli się
doświadczeni instrumentaliści – tak właśnie powstała „Hydra”.
W pięcioosobowym składzie są osoby działające głównie w Warszawie, mające na koncie współpracę z Rafałem Brzozowskim
Eweliną Flintą, „Blue Cafe”, „Czerwonymi Gitarami”, Haliną
Frąckowiak – a więc krajową czołówką. Monika Gładysz nie ma
aż tak bogatego życiorysu scenicznego, długo dojrzewała do
najważniejszych życiowych decyzji, za to posiada przygotowanie

wyniesione ze szkoły aktorskiej w Katowicach i występów na
różnorakich konkursach, przeglądach, śpiewu w chórze. Nie jest
„człowiekiem znikąd”.

Zespół „Hydra” - warto ich posłuchać.

Zapytana o to, co wyróżnia „Hydrę” spośród innych zespołów,
Monika odpowiedziała: „Uważam, że mam ciekawą barwę głosu
i nie jest to wyłącznie moje zdanie. Poza tym w zespole eksperymentujemy ze stylami muzycznymi, nie chcemy szufladkować
się, zamykać w obrębie jednego gatunku, lecz naszym głównym
nurtem muzyznym jest pop z elementami rocka. Dla mnie to nie
tylko zawód, kariera, ale przede wszystkim pasja. Lubię śpiewać,
lecz będę uważała żeby nie „gwiazdorzyć”. Jestem zwyczajną
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dziewczyną”. Faktycznie, próbkę dużych możliwości wokalnych
Moniki daje umieszczony na portalu YouTube tzw. soundcheck
czyli rodzaj prostego teledysku.
Zespół nie ma jeszcze materiału na płytę, w repertuarze
znajduje się siedem utworów. Teksty opowiadają o życiu, emocjach, miłości... „To tematy, które są uniwersalne, nie znudzą
się nigdy tak jak czarna kawa albo.. ładna kobieta!” – dodaje
Monika. Praca nad materiałem wre i być może już niedługo będą
odbywały się koncerty.
Wokalistka bardzo chciałaby wystąpić przed mieszkańcami
gminy Bestwina. Póki co, będąc w Warszawie czy na innych

wyjazdach, zawsze mówi gdzie mieszka, stara się wyjaśniać,
gdzie leży Kaniów. Życząc sukcesów ambitnej artystce prosimy
zatem o dalszą promocję naszej gminy w świecie showbiznesu.
Dwa utwory zespołu Hydra („Nieprawda” oraz „Ja wiem co ty
czujesz”) można znaleźć na portalu YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=f8wdk-E5Z8o
https://www.youtube.com/watch?v=qSusr-vE6JQ
Poczynania grupy można także śledzić poprzez ich kanał na
facebooku (www.facebook.com/zespolhydra).
Sławomir Lewczak

Półkolonia ze Stowarzyszeniem
„RAZEM”
rekreacyjne (filmy edukacyjne, spacery, puzzle, zgadywanki) oraz zajęcia artystyczne (muzyczne, taneczne i plastyczne).
Dodatkową atrakcją był dzień z ekologią, wizyta strażaków OSP,
którzy przyjechali do Ośrodka
wozem bojowym i poprowadzili
ciekawe zajęcia z pokazami
i kursem pierwszej pomocy,
a także wycieczka do Międzybrodzia, w ramach jakiej osoby
z niepełnosprawnością miały
okazję zaliczyć m.in. rejs stateczkiem po jeziorze.
Półkolonia była współfinansowana przez Gminę Bestwina w ramach zadania pt.
„Sportowo-rekreacyjna półkolonia letnia”.

Projekt „Kultura dla wszystkich”
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji
PZU w ramach Programu „PZU
z kulturą” – edycja 2015 w okresie od 25 V 2015r. do 31 XII 2015
r. realizuje projekt „Kultura dla wszystkich”. Celem głównym
projektu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (zdrowej
i niepełnosprawnej) z Gminy Bestwina dostępu do szeroko pojętej kultury oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego.
Projekt skierowany jest do 36 osobowej grupy obejmującej
osoby niepełnosprawne (dzieci i młodzież szkolną) z Gminy
Bestwina, młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie zaangażowanej społecznie poprzez wolontariat w naszym
Stowarzyszeniu oraz opiekunów.
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W okresie od 3 do 14 sierpnia na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego należącego do Stowarzyszenia „RAZEM”
zorganizowana została po raz drugi integracyjna półkolonia letnia
dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Jej uczestnicy od
poniedziałku do piątku w godzinach o 9:00 do 15:00 aktywnie spędzali czas wolny biorąc
udział  w zajęciach rekreacyjno
- artystycznych oraz sportowych.
W trakcie całej półkolonii
wychowawcy animatorzy zorganizowali uczestnikom półkolonii wiele godzin ciekawych
zajęć, prowadząc różnorodne
zajęcia sportowe (zajęcia rozciągające i relaksujące, turnieje
Rejs po jeziorze w Międzybrodziu.
sprawnościowe, tory przeszkód),

W ramach działań zrealizowane zostaną 4 rozwijające wyjazdy
połączone z wizytami w instytucjach kultury do:
Bielska-Białej - udział w spektaklu w Teatrze Polskim)
Chorzowa - zwiedzanie: Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego z ogródkiem meteorologicznym (stacji klimatologicznej
i stacji sejsmologicznej), Górnośląskiego Parku Etnograficznego,
Rosarium, Wieży Wyciągowej Szybu „Prezydent”, Muzeum
w Chorzowie
Bytomia - udział w spektaklu w Operze Śląskiej, zwiedzanie
Muzeum Górnośląskiego, spacer z przewodnikiem po zabytkowym śródmieściu
Gliwic - zwiedzanie oddziałów Muzeum w Gliwicach (Muzeum
Odlewnictwa Artystycznego, Muzeum Historii Radia i Sztuki
Mediów/Radiostacja Gliwice, Zamku Piastowskiego, Willi Caro)
oraz Palmiarni miejskiej, spacer z przewodnikiem po zabytkowej
starówce
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Wokół Święta Karpia – z kart historii
rybactwa w Kaniowie
Od redakcji: Po wieloletnich poszukiwaniach udało mi się nareszcie odnaleźć fotografię Adolfa Gascha. Spoglądamy w jego
oblicze dokładnie sto lat po śmierci hodowcy i podziwiamy jego dokonania na polu praktycznym i teoretycznym. Cykl artykułów
pozwoli lepiej poznać człowieka, któremu Kaniów i gmina Bestwina zawdzięczają tak wiele.
Sławomir Lewczak

Adolf Gasch w trosce o czystą wodę

•Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

Dzierżawca gospodarstwa rybackiego w Kaniowie, Adolf
Gasch (10 V 1840 – 16 IX 1915) zasłynął wśród potomnych jako
twórca popularnej odmiany karpia znanej jako karp królewski.
Gasch był jednakże hodowcą, który interesował się nie tylko
rybami samymi w sobie, ale całym ekosystemem, w którym ryba
egzystuje. Wyłożył to doskonale w artykule „Stawowa kultura
hodowlana w majątku Kaniów” (1880) i w innych swoich tekstach
opublikowanych w języku niemieckim.
Szczególną uwagę zwracają starania Adolfa Gascha o poprawę stanu czystości rzeki Białej wpadającej w Kaniowie do Wisły.
O rozważaniach dotyczących jej stanu wiemy z publikacji Zygmunta Fiszera „Rybactwo na powszechnej
wystawie krajowej we
Lwowie w roku 1894”.
Fiszer wspomina Gascha jako hodowcę
bardzo zasłużonego
w badaniu pokarmu ryb
stawowych i środków
zwiększających pożywność tego pokarmu i co
za tym idzie – produkcję ryb. Sam Kaniów
(stan na ostatnią dekadę XIX w.) został
krótko scharakteryzowany tak: „własność
Arcyksięcia Fryderyka,
obejmuje kilkadziesiąt
stawów o 461 morgach
Adolf Gasch - hodowca z Kaniowa.
powierzchni. Dzierżawcą gospodarstwa rybnego jest od wielu lat znakomity hodowca ryb, p. Adolf Gasch.
Gospodarstwo wyłącznie karpiowe. Roczny przyrost 60 —120
kg z morga. Sprzedaż ryczałtowa, głownie za granicę”. A zatem
– po przeliczeniu mórg dolnoaustriackich na hektary (1 morga
to 0, 5755 ha), pod opieką Gascha znajdowało się 265, 3 ha
stawów, choć w innym miejscu wspomina on o 472 morgach.
Artykuł Fiszera omawia rzekę Białą jako przepływającą przez
obszar uprzemysłowiony – nad jej brzegami umiejscowiono ok.
70 zakładów fabrycznych i przemysłowych, z których wyprowadzane są odpady nadające wodzie „tęczowe odcienie wszystkich

barw”. Taka działalność spowodowała wyrybienie całej rzeki na
długości dwóch mil i wzbudziło to rzecz jasna wielki niepokój
okolicznych hodowców, w tym właśnie Gascha. Kaniowski gospodarz ogłosił swe spostrzeżenia drukiem w pracy pt. „Noch
etwas über Fabrikwasser” (Wiedeń 1889).
Gasch przedstawił analizę fizykochemiczną dwóch próbek
wody z rzeki Białej, dokonaną przez dyrektora szkoły przemysłowej w Bielsku, p. Stingla.
Oto pierwsza próbka zaczerpnięta ok. 1 mili powyżej Bielska
i Białej, czyli w miejscu, gdzie fabryk jeszcze nie było (nazewnictwo chemiczne z czasów Gascha):
Tlenek wapniowy ( CaO ) 0,01530 g
Tlenek magnowy (MgO ) 0,0037
Tlenek potasowy i sodowy (K2O i Na2O ) 0,0176
Tlenek żelazowy 0
Tlenek miedziowy 0
Bezwodnik siarkowy (SO3) 0,0073
Chlor ( Cl ) 0,0201
Bezwodnik kwasu krzemowego (S i02) 0,0041
Bezwodnik azotawy (N2O3) 0
Bezwodnik azotowy (N2O5) 0
Amoniak (NH3) 0
Ciała organiczne 0,0087
Osad 0,0758
Twardość 1,8 stopni niem.
Zawiesiny 0
Oddziaływanie obojętne.
Dla porównania druga próbka pobrana przy jazie w Komorowicach. Gasch udowadnia, że chociaż w tym miejscu woda
odzyskuje swą pozorną czystość (traci nasycenie odpadkami
i pozbywa się czarno – niebieskiej barwy) to jednak skład chemiczny różni się bardzo od naturalnego:
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Tlenek wapniowy 0,0619 g
Tlenek magnowy 0,0152
Tlenek potasowy i sodowy 0,1371
Tlenek żelazowy wyraźny ślad
Tlenek miedziowy ślad
Bezwodnik siarkowy 0,0427
Chlor 0,0286
Bezwodnik kwasu krzemowego 0,0173

Kultura
Bezwodnik azotawy ślad
Bezwodnik azotowy 0,0012
Amoniak 0,0031
Ciała organiczne 0,1395
Osad 0,2643
Twardość 6,5 stopni niem.
Zawiesiny1,1435 g
Oddziaływanie alkaliczne.
Zygmunt Fiszer pisze: „nie należy jednak sądzić, że osiadły
w drodze na kamieniach i żwirze namuł zawierający największą
część zanieczyszczających i trujących składników, jest zupełnie
obojętny dla organizmów zamieszkujących wodę”. Po deszczu
zostaje on bowiem porwany przez wodę aż do ujścia i jeszcze
dalej Wisłą, do przewozu w Kaniowie. Wówczas zatrute ryby
wypływają, są niesione prądem a następnie na mieliznach
łapią je ubodzy mieszkańcy Kaniowa. Jak łatwo się domyślić,

skumulowane w rybie szkodliwe substancje nie pozostają bez
wpływu na ludzki organizm.
Świadomość ekologiczna w Kaniowie i w okolicy jest zatem
o wiele starsza niż się wydawało, a to między innymi dzięki
Adolfowi Gaschowi, który w wielu obszarach był prawdziwym
pionierem. Dostrzegał subtelne zależności w przyrodzie i wielokrotnie wykazywał zależność świata zwierzęcego od mikroorganizmów czy też składników nieorganicznych. Dowodził, że
wykorzystane odpowiednio posłużą człowiekowi i gospodarce
rybackiej, natomiast brak umiaru potrafi nieść ze sobą katastrofalne następstwa.
Opracowanie tekstu: Sławomir Lewczak.
Artykuł oparty na materiale źródłowym – Z. Fiszer, Rybactwo
na powszechnej wystawie krajowej we Lwowie w roku 1894,
Lwów 1895.

KGW i OSP Janowice na Śląsku Cieszyńskim

Strażacy i gospodynie z Janowic na wspólnym wyjeździe.

„Brama do wiedzy” – początek
roku szkolnego
W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach gminy
Bestwina rozpoczął się rok szkolny 2015/2016. Co przyniesie?
Dla pierwszaków wielkie emocje, nowych kolegów i koleżanki,
zaś dla tych trochę starszych wiedzę, jaka przyda się nie tylko
na kolejnych etapach kształcenia. Szkoła to swoista brama, a jak
szeroko uczniowie ją sobie otworzą, zależy od ich współpracy
z nauczycielami i ochoty do nauki.
Jak zauważyła dyrektor ZSP w Bestwinie Agata Rak, 76 lat
po II wojnie światowej rok szkolny zaczynamy w pokoju, lecz
musimy zauważyć, że sytuacja geopolityczna, także niedaleko
od naszych granic jest niestabilna. Toteż należy docenić swobodny dostęp do nauki, możliwość codziennego przychodzenia
do szkoły bez obawy o życie i zdrowie. W zgłębianiu szkolnych
przedmiotów być może pomoże przykład patronów roku 2015:
Jana Pawła II i Jana Długosza.
1 września w kościołach księża sprawowali okolicznościowe
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19 września członkinie KGW i druhowie OSP z Janowic wyjechali na wspólną wycieczkę do Cieszyna i Wisły. Była to miło
i ciekawie spędzona sobota. W Cieszynie zwiedziliśmy Wzgórze
Zamkowe, byliśmy pod Rotundą, Wieżą Piastowską, Pałacem
Myśliwskim, przy Studni Trzech Braci oraz w kościele św. Marii
Magdaleny. Uliczkami „Wenecji Cieszyńskiej” przeszliśmy na
Most Przyjaźni, którym dotarliśmy do Czeskiego Cieszyna.
W dalszej kolejności udaliśmy się do Wisły. Popołudnie minęło
nam w pensjonacie „Pod Baranią”. Na wozach konnych przejechaliśmy wzdłuż Białej Wisełki, podziwiając piękne krajobrazy.
Wycieczkę umilała nam pani grająca na akordeonie a wszyscy
śpiewali i bawili się przy ognisku
Krystyna Norymberczyk – prezes KGW Janowice

Msze św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli, zaś w szkołach nie zabrakło przemówień dyrekcji, samorządowców i zaproszonych gości. Uroczyste ślubowanie złożyli pierwszoklasiści.
Według statystyk Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, naukę w klasach pierwszych rozpoczyna 178 uczniów,
zaś w szkołach podstawowych – 109. Ogółem w podstawówkach
uczniów jest 785, w gimnazjach – 327, przedszkolaków – 351.
Aż o 75 osób zwiększyła się ilość dzieci uczęszczających do
szkół podstawowych, w porównaniu z rokiem ubiegłym. W gimnazjach bilans również jest dodatni: +8, z kolei w przedszkolach
ujemny: -17.
Zapytaliśmy wójta Artura Beniowskiego, jak nasze pla‑
cówki oświatowe przygotowane są na powitanie uczniów:
Jeśli chodzi o nowy rok szkolny i zakończony okres wakacyjny
to sądzę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W placówkach wykonane zostały konieczne remonty, a wszystko po to, by
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dzieci i młodzież mogły od 1 września uczyć się w komfortowych
warunkach.
- Głównym „frontem remontowym” był Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Kaniowie – nie ma tu mowy o tzw. kosmetyce,
ale trzeba wyraźnie napisać o prawdziwym remoncie, likwidacji
szkód górniczych przez PG SILESIA. Wymalowane zostały sale
lekcyjne, korytarze, szatnie, wymieniono podłogę w sali gimnastycznej. Firma wykonująca zlecenie zrobiła to na szczęście
w terminie. Całość wygląda bardzo estetycznie. Mamy świadomość, że szkody mogą jeszcze wystąpić, ale w miarę potrzeb

Ślubowanie pierwszaków z Bestwiny.

wymianę świetlówek i akumulatorów w oświetleniu awaryjnym,
obniżenie umywalek w łazienkach szkolnych, okucia kominowe
( w miejsce zniszczonych przez nawałnicę), naprawę żaluzji,
czyszczenie i konserwację dywanów;
- W dalszej przyszłości mamy zamiar, po pozyskaniu środków,
dokonania termomodernizacji budynku przedszkola w Bestwinie
mieszczącym również Gminną Bibliotekę Publiczną. W ZSP
Bestwina prace wakacyjne objęły cyklinowanie podłogi w sali
tenisa stołowego i siłowni, malowanie kuchni w przedszkolu.

Rozpoczęcie roku w Janowicach.
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będą wykonywane drobne poprawki.
- Duże plany inwestycyjne gmina Bestwina ma w odniesieniu
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince. Do końca
września będziemy mieli pozwolenie na budowę projektu termomodernizacji szkoły – wymiany instalacji grzewczych, ich
podział na część szkolną, przedszkolną i sportową. To bardzo
rozległa i wymagająca logistycznie inwestycja, bo realizacja
będzie pokrywała się z nauką szkolną. Już odbył się natomiast
remont żaluzji zewnętrznej w sekretariacie, a także wycinka
drzew wokół szkoły zgodnie z pozwoleniem, malowanie ścian
w kuchni szkolnej, naprawy bieżące.
- W Janowicach planujemy przebudowanie klatki schodowej
– jest to związane z wytycznymi przeciwpożarowymi wskazanymi po wizytacji strażaków. Wykonano przed rokiem szkolnym
montaż pompy stymulującej obieg ciepłej wody w przedszkolu,

Wójt poinformował, że podczas wakacji miało miejsce posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego. Podczas tego posiedzenia dyrektorzy szkół i dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj przedstawili wyniki egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów po klasie VI, stan przygotowania
placówek pod kątem nauczania, od przedszkoli po gimnazja.
Jeśli chodzi o obowiązkowe przyjęcia do przedszkoli, udało się
zapewnić miejsce wszystkim zgłoszonym dzieciom. W Bestwinie
wystąpił natomiast problem z wygospodarowaniem miejsca dla
dzieci trzyletnich i młodszych (brak miejsca w budynku i ograniczony budżet). Artur Beniowski podkreśla jednak, że wszystkie
obligatoryjne przyjęcia, od czterolatków wzwyż, zrealizowano
w stu procentach.
Sławomir Lewczak

Szkoła samodzielności
10 lat VII Drużyny Harcerskiej „Ogień”

Dzieje harcerstwa w Bestwinie można podzielić na trzy etapy. Pierwszy rozpoczął się jeszcze przed II wojną światową za
sprawą druha Władysława Gryzełki w 1934 r.– do prekursorów
należał w tym czasie młody Franciszek Maga – dziś doktor nauk
medycznych i honorowy obywatel gminy Bestwina. Po raz drugi
drużyna narodziła się w r. 1957 za sprawą Józefa Ślosarczyka
działającego również w Kaniowie i w Wilkowicach. Wraz ze
zmianami ustrojowymi odeszli i harcerze, lecz już w nowym tysiącleciu znaleźli się zapaleńcy którzy rozniecili na nowo bakcyla
kształtowania charakteru poprzez przygodę, naukę i zabawę.
VII Drużyna Harcerska „Ogień” im. Władysława Gryzełki

będąca częścią Szczepu Zuchów i Harcerzy „Bratnie Żywioły”
już od dziesięciu lat kontynuuje wspaniałe tradycje skautingu
w naszej gminie. Pierwsza po 17 latach nieobecności harcerzy
zbiórka miała miejsce 12 października 2005 r. Rozpoczynali
skromnie, dziś mają za sobą niezliczone godziny spędzone
na zbiórkach, rajdach górskich, obozach, podczas społecznej
pracy i przy organizowaniu akcji charytatywnych. Z biegiem lat
zmieniała się kadra – pierwsza drużynowa Kinga Czulak jest
dziś komendantką całego szczepu, a bezpośrednią opiekę nad
drużyną przejęła druhna Klaudia Kubik. Nie należy zapominać
o czasie, jaki poświęciły harcerzom opiekunka z ramienia ZSP
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pani Ewa Sierant, opiekunki gromad zuchowych druhny Dorota
Surowiak i Katarzyna Jonkisz a także wielkim wkładzie rodziców i przyjaciół harcerstwa. To jedna wielka rodzina, do której
należą osoby w różnym wieku, od wczesnej podstawówki po
zaawansowaną dorosłość.
25 września harcerze spotkali się na jubileuszowym wieczorze
w bestwińskiej szkole aby dokonać podsumowania całej dekady.
Przybył komendant hufca ZHP Czechowice – Dziedzice hm.
Marian Hankus wraz z członkami komendy hufca – phm. Barbarą Podolak, phm. Kingą Żydek i phm. Kingą Czulak. Życzenia
harcerzom złożyli ponadto zastępca wójta gminy Bestwina
Marcin Kanik i dyrektor ZSP Agata Rak Zaproszono rodziców
i zaprzyjaźnione osoby. Był urodzinowy tort, oglądanie fotografii,
śpiewy, gry, zabawy...
Druga część jubileuszu odbywała się 29 września w Muzeum
Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka. Drużynowa Klaudia
Kubik poprowadziła uroczystą zbiórkę z udziałem harcerzy

z dawnych lat – panów Andrzeja Grygierczyka i Czesława Żaczka. Goście opowiedzieli jak wyglądało harcerstwo w latach 50 XX
wieku. Okazało się, że pomimo oczywistych różnic materialnych,
warunków na obozie itp. nie zmieniły się harcerskie ideały: Druh
powinien być słowny, obowiązkowy, punktualny, z szacunkiem
odnosić się do starszych, kochać swoją ojczyznę. To wpajał
swoim wychowankom Władysław Gryzełko. Były dyrektor szkoły
w Bestwinie patronuje od kilku lat drużynie „Ogień” – harcerze
regularnie odwiedzają jego grób z kwiatami i zniczami, uczynili
to również po wrześniowej zbiórce.
W muzealnej galerii została otwarta jubileuszowa wystawa
fotograficzna dokumentująca na planszach dziesięć lat odnowionego harcerstwa. Warto jeszcze dodać, że honorowy
patronat nad 10 – leciem harcerzy objął wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski.
Sławomir Lewczak

Przy grobie Władysława Gryzełki.

Jolanta Wojtyła – Staszek
z medalem KEN
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Harcerze i ich przyjaciele.

Polonistka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, z I stopniem specjalizacji, ukończyła ponadto studia podyplomgr Jolanta Wojtyła - Staszek została wyróżniona przyznawa- mowe z zakresu język polski – historia – sztuka, legitymuje
nym przez Ministra Edukacji Narodowej medalem za szczególne się statusem egzaminatora OKE. Jej ulubione motto to słowa
zasługi dla oświaty i wychowania. Jest to Medal Komisji Edukacji Henryka Sienkiewicza: „Nie rzeczywistość sama, ale serce,
Narodowej, odznaczenie resortowe, które otrzymują nauczy- z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory”.
ciele posiadający wybitny dorobek pedagogiczny, aktywizujący
O odznaczeniu dla p. Wojtyły – Staszek poinformowała
uczniów na różnych polach, odnouczniów podczas uroczystej
szący ze swoimi podopiecznymi
akademii w dniu 13 X dyrektor
sukcesy w konkursach przedmioZSP Kaniów Krystyna Bryksa,
towych itd. To wszystko można
która przyznała z okazji Dnia
powiedzieć o p. Jolancie, przez
Edukacji Narodowej nagrody
dziesięciolecia zaszczepiającej
dyrektora członkom kadry pew dzieciach i młodzieży miłość
dagogicznej. W imieniu wójta
do języka polskiego. W przeciągu
Artura Beniowskiego gratudługoletniej pracy była m.in. opielacje złożył dyrektor Gminkunką szkolnego teatrzyku „Bez
nego Zespołu Obsługi Szkół
Kurtyny”, gazetki uczniowskiej,
i Przedszkoli Arkadiusz Maj.
organizowała szkolne dyktanda,
konkursy prozy i poezji. Jest Gratulacje od dyrektor Krystyny Bryksy.
Sławomir Lewczak
nauczycielem dyplomowanym
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Wrażenia na całe życie
Półkolonie ze stowarzyszeniem
„Z Sercem na Dłoni”
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Aby ciekawie spędzić wakacyjne miesiące, należy mieć na nie impulsem do dalszego zgłębiania jego życia i nauczania.
W czwartek odbył się wyjazd do kina „Świt” w Czechowicach
pomysł. Właściwa organizacja czasu jest ważniejsza od miejsca,
w którym jesteśmy – leżenie „do góry brzuchem” po pewnym – Dziedzicach. Film „Mały Książę” dostarczył dzieciom i doroczasie nudzi się nawet na Dominikanie. W gminie Bestwina słym wielu wrażeń a przygody bohaterów książki Antoine’a de
w ostatnich latach pojawiło się wiele wartych uwagi propozycji dla Saint-Exupéry’ego komentowano jeszcze długo po seansie.
Piątek był dniem sportu – w hali sportowej przy szkole im. T.
dzieci i młodzieży, jedna z nich to półkolonie organizowane przez
wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży Kościuszki w Kaniowie swoje gry i zabawy mieli najpierw naji Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Jak udały się one w tym roku? młodsi, a po południu – starsi. Grupa złożona z 5 i 6 - klasistów
W zaproponowanych zajęciach i wyjazdach udział brało 40 oraz gimnazjalistów trenowała piłkę siatkową pod okiem za– 50 uczestników w różnym wieku, przeważnie ze szkoły pod- wodników BBTS Bielsko-Biała: Kamila Kwasowskiego i Krzyszstawowej. Kadra wychowawców z prezes Iwoną Sojką na czele tofa Modzelewskiego. Zagrywka, blok, ścięcie, ustawienie
– te elementy każdego meczu
postawiła na sprawdzoną zasadę
przećwiczyli młodzi siatkarze
„dla każdego coś miłego” – zaz Kaniowa, a że wychodziło
tem dobrze bawili się sportowcy,
im to bardzo dobrze, otrzymali
młodzi artyści lub miłośnicy wypochwały i słodkie „krówki”.
cieczek krajoznawczych. Zabawa
Prezes Stowarzyszenia Iwona
i nauka w jednym!
Sojka wręczyła zawodnikom
Pierwszy dzień półkolonii pow podziękowaniu okazały tort.
święcono zajęciom plastycznym.
Trening obserwowała pani
W auli Domu Katechetycznego
Elżbieta Kozłowska, pracoww Kaniowie odbywały się warsztanik marketingu BBTS Bielsko
ty rękodzielnicze – wykonywanie
– Biała.
ozdób z wiórków drewna osikoStowarzyszenie „Z Sercem
wego. Z kolei we wtorek wszyscy Pamiątkowe zdjęcie z siatkarzami BBTS Bielsko-Biała
na Dłoni” wyraża wdzięczwyjechali do Cieszyna – mieści
się tam Muzeum Drukarstwa, które proponuje odwiedzającym ność osobom i instytucjom które wsparły wypoczynek dzieci
zapoznanie się z technikami introligatorskimi – goście z Kaniowa i młodzieży: Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie za
samodzielnie wykonali notesy i zabrali je do domów. „Dniem udostępnienie auli, dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
muzealnym” była także środa. Podczas wizyty w Wadowicach w Kaniowie za umożliwienie zajęć w hali sportowej, cukierni
koloniści zwiedzili z przewodnikiem Dom Rodzinny św. Jana „Asteria” za drożdżówki na wyjazdy, Centrum Kultury, Sportu
Pawła II i bazylikę Ofiarowania NMP. Wielu z nich pontyfikat i Rekreacji w Bestwinie za dofinansowanie autokaru.
papieża – Polaka zna już tylko z telewizji czy z lekcji religii,
Sławomir Lewczak
toteż spotkanie z pamiątkami po naszym wielkim rodaku było

Kadrowiczki z Kaniowa ze
srebrnym medalem ME!

W rozgrywanych w sierpniu w niemieckim
Essen Mistrzostwach Europy w kajak – polo
kobieca reprezentacja Polski U21 zajęła
drugie miejsce. Nasze dziewczyny przegrały z gospodyniami 2:1, ale srebro jest
dla nich historycznym sukcesem. W skład
kadry narodowej wchodzą zawodniczki UKS
„Set” Kaniów: Klaudia Sachmerda, Monika
Pacyga, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak prowadzone przez Dariusza
i Katarzynę Pilarz. Składamy serdeczne
gratulacje!

Kobieca reprezentacja Polski U21.
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Wielkie mistrzostwa w małym klubie
Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak – Polo
Podczas ceremonii zamknięcia przemawiali przedstawiciele
władz samorządowych i sportowych. List gratulacyjny od Ministra Sportu Adama Korola przekazał prezes UKS „Set” Halinie
Błaszkiewicz wiceprezes PZKaj, dyrektor COS w Szczyrku
i radny powiatu bielskiego Grzegorz Kotowicz. Wiele dobrego
o zawodach powiedział wspomniany Tony Griffin który nie
szczędził w czasie kilkudniowego pobytu w Kaniowie swojego
czasu i sił (także fizycznych) – otrzymał za to pamiątkową
statuetkę. Do zawodników i organizatorów zwrócili się również
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, przewodniczący Komisji
Kajak Polo PZKaj Piotr Książek, członek zarządu Powiatu
Bielskiego Katarzyna Adamiec, prezes UKS „Set” Halina Błaszkiewicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogusław
Bajerski. Wybrane mecze obserwowali m.in. I wicewojewoda
śląski Mirosław Szemla, radni powiatu bielskiego, radni gminy
Bestwina, sołtys Kaniowa Marek Pękala wraz z radą sołecką
i wielu mieszkańców gminy Bestwina i okolic.
Oprawę muzyczną uroczystości końcowej zapewniła Orkiestra
Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Po dekoracji odbyło się natomiast losowanie kajaków ufundowanych przez firmy
„Tedi Sport” i „West Polo”. Jeden z nich odebrała zawodniczka
UKS „Set” Katarzyna Ciupak.
Lista wszystkich sponsorów i członków Komitetu Organizacyjnego wymieniona jest na stronie UKS „Set”. Komitet Honorowy
Mistrzostw tworzyli: Adam Korol (Minister Sportu), Józef Bejnarowicz (Prezes Polskiego Związku Kajakowego), Mirosław Szemla
(Wicewojewoda Śląski), Andrzej Płonka (Starosta Bielski),
Artur Beniowski (Wójt Gminy Bestwina), ks. Janusz Tomaszek
(proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie),
Grzegorz Boboń (dyrektor CKSiR w Bestwinie). Puchary dla
drużyn ufundowali wicewojewoda Mirosław Szemla i starosta
Andrzej Płonka.

Przemawia Tony Griffin z Europejskiej Federacji Kajakowej.

Od strony sportowej zawodnicy pokazali to, co w kajak –
polo najlepsze: efektowne bramki, obrony, walkę do ostatniej
minuty. UKS „Set” nie znalazł się tym razem na podium, lecz
ósme (mężczyźni) i czwarte (kobiety) miejsce w Europie można
uznać za spory sukces. Nie odstawaliśmy poziomem, a nie będzie przesady, gdy napiszemy o braku szczęścia – w półfinale
dziewczyny przegrały z niemieckim Göttingen po „złotej bramce”
w dogrywce, natomiast panowie ulegli Francuzom z Montpellier
również w doliczonym czasie gry.
Oto podium zawodów:
Mężczyźni: 1. Conde/Vire (Francja); 2. Siracusa (Włochy); 3.
Essen (Niemcy)
Kobiety: 1. Montpellier (Francja); 2. Göttingen (Niemcy); 3.
MOSW Choszczno (Polska)

Francusko - niemiecki finał kobiet
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„Ustawiamy poprzeczkę coraz wyżej” – powiedział przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mistrzostw Bogusław Bajerski
– „Impreza którą gościliśmy miała odbywać się we Francji, później na Węgrzech ale dwa miesiące temu otrzymaliśmy telefon
z PZKaj, z zapytaniem czy w „trybie awaryjnym” mistrzostw nie
mógłby zorganizować Kaniów. Przedsięwzięcie było karkołomne
ze względu na konieczność zgromadzenia funduszy i logistykę.
Ale – udało się!”
Klubowe Mistrzostwa Europy gromadzą najlepsze drużyny
Starego Kontynentu. Porównania z piłkarską Ligą Mistrzów
nie są zatem bezzasadne, chociaż kajak – polo dopiero zdobywa popularność. W Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji
w Kaniowie w dniach 19 – 20 września mecze rozgrywało 17
drużyn męskich i 4 kobiece z Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Rosji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Czech i Danii.
Pomimo, że zawody tej rangi miały miejsce w Kaniowie po raz
pierwszy, UKS „Set” stanął na wysokości zadania, co potwierdził
przedstawiciel Europejskiej Federacji Kajakowej Tony Griffin.
Bogusław Bajerski w rozmowie z redaktorem „Magazynu Gminnego” dodał: - „Został przed nami postawiony szereg warunków.
Należało wyremontować trzecie boisko i „dopiąć” budżet w krótkim czasie. Podobne obawy mieliśmy 13 lat temu, kiedy to po
raz pierwszy organizowaliśmy Mistrzostwa Polski. Pozytywne
komentarze utwierdziły nas w przekonaniu, że możemy równać
do najlepszych, zdobyliśmy w kraju niepodważalną renomę.
Być może w przyszłości uda się zorganizować jedną z edycji
Pucharu Europy?”

Podsumowaniem relacji niech będą słowa przedstawiciela
Polskiego Związku Kajakowego Piotra Książka: „Klubowe
Mistrzostwa Europy w Kajak – Polo w Kaniowie zostały zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i zgromadziły drużyny
z całej Europy, najsilniejsze zespoły z liczących się krajów. Chylę
czoła przed organizatorami zmuszonymi do pokonania ogromnych trudności. UKS „Set” Kaniów dokonał rzeczy niemożliwej,
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toteż składam gratulacje działaczom, władzom samorządowym
i sponsorom. Rozmawiałem także z uczestnikami – wszyscy
są zachwyceni kaniowskim ośrodkiem i jakością boisk. Taki
potencjał nie może się zmarnować.”

Podziękowania dla gminy Bestwina, CKSiR, wszystkich
sponsorów i wolontariuszy oraz orkiestry dętej składa również
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Bogusław Bajerski.
Sławomir Lewczak

Młodzież kocha tę grę!
XV Mistrzostwa Polski Juniorów
XII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Kajak – Polo
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XII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Gdyby zapytać zawodnika ile wart jest medal Mistrzostw PolJuniorzy Młodsi: 1. MOSW Choszczno; 2. Tanew Księżpol;
ski, odpowiedziałby, że składają się na niego żmudne treningi,
wylany pot i poobijane kończyny. W Uczniowskim Klubie Spor- 3. UKS 4 Katowice
Juniorki Młodsze: 1. MOSW Choszczno; 2. UKS „Set” Ka‑
towym „Set” nikt nie odpuszcza, bo tylko dzięki ciężkiej pracy
można osiągnąć wymierne efekty. Równocześnie jednak jest niów; 3. Olimpijczyk Kliniska
to zdrowy wysiłek, szkoleniowcy dbają o przyjazną atmosferę
Rozgrywki stały na wysokim poziomie, a mecze oglądało się
i starają się, by kajakopoliści z Kaniowa, zwłaszcza ci najmłodsi,
czerpali ze swojej pasji prawdziwą przyjemność. Zdobywane z prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza finał w kategorii juniorek
trofea zwiększają motywację, zachęcając do kontynuowania gdzie nasze dziewczyny pokonały MOSW Choszczno aż 10:1.
Dopisała publiczność - widzami byli także samorządowcy.
przygody z piłką i wiosłami.
Sierpniowy weekend (15 – 16 VIII) spędzony na boiskach „Set Medale rozdał zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik
-a” zaowocował jednym „złotem” i dwoma „srebrami” zdobytymi wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyną
w XV Mistrzostwach Polski Juniorów i XII Mistrzostwach Polski Adamiec i głównym sędzią zawodów Justyną Tyrowicz, natomiast na trybunach zasiedli
Juniorów Młodszych. W wam.in. wójt gminy Bestwina Artur
runkach sporej konkurencji (11
Beniowski, przewodniczący
klubów, 20 drużyn) można uznać
Rady Gminy Bestwina Jerzy
to za wielki sukces i przede
Stanclik, radny Rady Powiatu
wszystkim mieć nadzieję na
Bielskiego Grzegorz Gawęda
dalszy rozwój zdolnej młodziei radny gminy Bestwina Roman
ży. Tacy zawodnicy jak Klaudia
Pacyga.
Sachmerda (król strzelców, 16
bramek, juniorki) czy Bartłomiej
Składy drużyn UKS „Set”
Ryba (król strzelców, 10 bramek,
Kaniów:
juniorzy) i ich koledzy wkrótce
Mistrzynie Polski Juniorek:
mogą zawojować europejskie
Katarzyna Ciupak, Klaudia
i światowe areny – zresztą robią
Gryz, Natalia Pacyga, Sandra
to już teraz podczas turniejów Juniorki UKS „Set” Kaniów z trofeami za zwycięstwo
Pilarz, Klaudia Sachmerda.
wyjazdowych.
Wicemistrzowie Polski Juniorów: Filip Cwetler, Gabriel
Litwiński, Mikołaj Przybysz, Bartłomiej Ryba, Kornel Szka‑
Oficjalne wyniki turniejów
tulski, Dawid Wizner
XV Mistrzostwa Polski Juniorów
Wicemistrzynie Polski Juniorek Młodszych: Estera Benek,
Juniorzy: 1. MOSW Choszczno; 2. UKS „Set” Kaniów; 3.
Paulina Błaszczak, Aleksandra Ciupak, Karolina Jonkisz,
LUKS Kwisa Leśna
Juniorki: 1. UKS „Set” Kaniów; 2. UKS 4 Katowice; 3. LUKS Anna Jurczyk, Patrycja Mędroń, Monika Pacyga, Oliwia
Pysno, Karolina Szypuła.
Kwisa Leśna
Sławomir Lewczak

Agnieszka Chwałek –
królowa biegów górskich

Dziewiętnastoletnia mieszkanka Bestwiny, Agnieszka Chwałek, w dniu 4 października odniosła wielki sukces wygrywając
w swojej kategorii wiekowej Międzynarodowe Mistrzostwa
Krakowa w Biegach Górskich w ramach 9 PZU Biegu Trzech

Kopców. Zwycięstwo zawodniczki grupy biegowej RyTM Czechowice - Dziedzice jest efektem czterech lat treningów i startów
w różnorakich zawodach. Zapytana o największe osiągnięcia
Agnieszka mówi: „moim największym marzeniem było prze-
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biegnięcie maratonu. Udało się zrealizować to w tym roku na Zurich Marato de
Barcelona a później na Cracovia Maraton, gdzie też osiągnęłam rekord życiowy
– 4:13:48. W planach są kolejne starty, m.in. w Walencji. Bardzo dumna jestem
również z występu w triathlonie, zaś biegi górskie po prostu kocham”.
Dla Agnieszki bardziej niż medale liczy się sportowy tryb życia, pragnie zachęcić
mieszkańców gminy do wyjścia z domów i zaczerpnięcia łyku świeżego powietrza
przy bieganiu. Sama uważa, że rok 2015 jest dla niej udany - zajęła 2 miejsce
w najmłodszej kategorii w V Biegu Ulicznym „Jastrzębska Dziesiątka” na 10 km,
2 miejsce wśród par kobiet na Nadwiślańskim Rajdzie Przygodowym w Czechowicach - Dziedzicach, 3 miejsce w swojej kategorii na I Górskim Półmaratonie
Wiślańskim, 1 miejsce na Life Festival Oświęcim Biegu Ulicznym na 10 km też
w kategorii najmłodszej. Wygrała ponadto w grupie juniorów w Biegu Górskim
na Hrobaczą Łąkę. Gratulujemy!
Sławomir Lewczak

Agnieszka na trasie jednego z biegów.

Podsumowanie turniejów siatkówki
plażowej – pożegnanie lata –
Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych

W turnieju szkół podstawowych i gimnazjalnych udział wzięło
tylko 6 osób. W związku z tym organizatorzy podzielili uczestników na 2 zespoły w składach:
I – Sojka Hanna, Beniowski Rafał, Adamaszek Szymon
II – Kopel Małgorzata, Nawalany Paulina, Sojka Dominika
Mecz rozgrywany był do 3 wygranych setów i zakończył się
zwycięstwem II drużyny 2:3 (14:21, 23:21, 26:24, 15:21, 10:15)
Gratulujemy!

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom
za przybycie.
Nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wręczał kierownik Ośrodka Rekreacji i Sportów
Wodnych w Kaniowie – Łukasz Wojsław.

PIĄTEK 28.08.2015 KAT. OPEN

Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym, do dwóch
wygranych setów.
Miejsce I – Wawoczny G. , Kubik M.; Miejsce II – Wójtowicz
M., Wojsław M.; Miejsce III – Ryba K., Ryba S.; Miejsce IV –
Fleszar A. , Maciocha A.; Miejsce V – Gandor A., Zyzański K.

Rozgrywki w najmłodszej kategorii.

Parafia Kaniów organizuje kurs
wychowawcy kolonijnego

Zapisy przez e-mail: maciekpszczola@gmail.com
Adresatem szkolenia są pełnoletni uczniowie oraz absolwenci szkół średnich, studenci, osoby dorosłe zainteresowane
pracą na obozach letnich i zimowych oraz koloniach, zimowiskach i półkoloniach.
Czas szkolenia wynosi 36 godzin lekcyjnych wg programu
MEN. Wymagania dla uczestników to ukończone 18 lat w
dniu rozpoczęcia kursu. Do podjęcia pracy potrzebne jest
dodatkowo średnie wykształcenie. Uczestnicy szkolenia
otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z
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programem MEN oraz materiały szkoleniowe i poradnik do
pracy. Minimalna grupa szkoleniowa 15 osób. Kurs trwa
minimum 3 lub 4 dni.
Planowany termin 13-21.11.2015
13.11 godz. 17-20.30
14.11 godz. 8-18.00
15.11 godz. 8-16 00
21.11 godz. 8-16 00 wycieczka szkoleniowa
Cena kursu 99 zł os/ lub do uzgodnienia powyżej 20 osób
(minimalna ilość osób 15)

• Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2015

CZWARTEK 27.08.2015 SZKOŁY
PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE

Ogłoszenia

Kronika policyjna
Sierpień 2015

• 10 sierpnia w Kaniowie na terenie kąpieliska nieznany sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 400 zł. na szkodę mieszkańca
Bielska-Białej.
• 15 sierpnia w Kaniowie na terenie kąpieliska nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę mieszkańca
Czechowic – Dziedzic dokonał kradzieży portfela z
zawartością dowodu osobistego i pieniędzy – 70 zł.
• 26 sierpnia o godz. 20.40 policjanci z WRD Bielsko
-Biała zatrzymali mieszkańca gminy Bestwina, który
kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.

Wrzesień 2015

• 21 września ok. godz. 14.00 na terenie gminy Bestwina został pobity mężczyzna. Sprawca uczynił
ofiarę bezbronną i skradł jej telefon komórkowy marki
Nokia o wartości 600 zł. Napastnikiem okazał się
mieszkaniec Bielska-Białej, postępowanie prowadzi
Komisariat Policji Czechowice-Dziedzice.
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• 22 września o godz. 21.20 policjanci z Komisariatu
Policji Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca gminy Bestwina, który kierował rowerem
w stanie nietrzeźwości (0,84 mg/l.). Sprawcę ukarano
mandatem.
Franciszek Owczarz
Uwaga! Dzielnicowy dla sołectw Kaniów i Bestwinka,
sierż. sztab. Tomasz Kondziołka odbywa dyżury w
środy, co dwa tygodnie począwszy od dnia 7 X 2015 r.,
w Domu Gromadzkim w Kaniowie w godz. 16.00 –
17.00. Funkcjonariusz dostępny jest pod numerem
telefonu 32 215-32-35 w Komisariacie Policji w Czechowicach-Dziedzicach.
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Ogłoszenia
Ogłoszenia

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
OGŁOSZENIE
in f o r m u j e
- Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu
rowerków wodnych.

Sprzedam
działkę

- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
-

- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
w Kaniowie.

rolną lub rolno –
budowlaną

Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicowego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
od 10.00 do 12.00.
Telefon kontaktowy:

Tel. 733-853-105

- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W programie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Ogłoszenia

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Czwartek – 8.00 – 17.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel.

501-096-071

W ofercie pełen zakres usług

 fryzjerskich  kosmetycznych  piercing  solarium
PODZIĘKOWANIE
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
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
23
w lipcu po raz ostatni
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Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku
przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak
Polo – Kaniów 19 – 20 IX 2015

Więcej ciekawych informacji z UKS
„Set” na stronie klubowej oraz na
stronie Urzędu Gminy www.bestwina.pl

reklama

Masz dość
wielu rat?
Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placówki

reklama

CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Kolejowa 1, tel. (32) 214-94-54
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

