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Lato

dla aktywnych

Sport nie jest dziedziną życia zarezerwowaną dla młodzieży. Co prawda w Pucharze Europy w kajak – polo startowała europejska elita zawodników, ale przecież każdy mieszkaniec gminy mógł wziąć udział
w Janowickim Rajdzie Rowerowym czy też Rajdzie Nordic Walking.
W Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych czekają na chętnych boiska do piłki siatkowej i siłownia plenerowa. Zapraszamy także do
wytrwałego kibicowania drużynom i sportowcom indywidualnym.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Inwestycyjne podsumowanie półrocza
Minęła połowa roku 2016 – był
to intensywny czas, jeśli chodzi
o zadania inwestycyjne, niektóre
już zrealizowaliśmy, inne czekają na wykonanie. Mamy świadomość, że wiele informacji już pojawiło się w gminnych mediach, lecz
w celu podsumowania zebraliśmy
je dla Państwa w jednym artykule.
Korzystając z okazji, życzę
w imieniu swoim i pracowników
Wójt Gminy Bestwina
Urzędu Gminy miłego wakacyjneArtur Beniowski
go wypoczynku!
1. Realizowana jest wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I – rejon ul. Torowej i Ludowej – wartość zadania wynosi 335 529,76 zł.
2. Realizowana jest wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap II – rejon ul. Jawiszowickiej – wartość zadania wynosi 248 214,00 zł.
3. Wykonano modernizację chodnika przy ul Św. Floriana
w Bestwince o wartości 106 593,94 zł. W ramach inwestycji została także przez Zarząd Dróg Powiatowych wykonana nakładka asfaltowa.
4. Wykonano drogę ul. Św. Floriana boczną w kwocie
22 386,00 zł
5. W ramach remontów cząstkowych dróg asfaltowych wydatkowano dotychczas 168 834,83 zł, które przeznaczono na naprawę poniższych dróg:
– sołectwo Bestwina: ul. Ludowa, Kwiatowa wraz z poboczami, Brzozowa, Podleska, Młyńska, Lipowa, Cyprysowa,
Maków, parking przy piekarni, Ofiar Wojny, Leszczynowa,
Prusa, Prusa -przełom, Leśna, Podzamcze (od skrzyżowania z ul. Krakowską do budynku LKS),
– sołectwo Kaniów: ul. Stefana Kóski, Torowa, Młyńska,
Hamerlaka, Jemioły, Mirowska, Malinowa
– sołectwo Bestwinka: ul. Młyńska, Rzeczna, Sportowa,
– sołectwo Janowice: ul. Graniczna, Famułkowa, Miodowa,
Targanicka, Zagrody, Pszczelarska, Borowa, Podlesie, na
ul Łanowej wykonano nową nakładkę asfaltową.
Prace remontowe są w dalszym ciągu realizowane.
6. Wykonano remonty niżej wymienionych dróg gruntowych
w kwocie 28 843,50 zł.
– sołectwo Bestwina: ulice: Lipowa, Jodłowa, Starowiejska
– sołectwo Bestwinka: ulice: ks. Adamaszka, Ładna, Wiśniowa
– sołectwo Janowice: ulice: Podlesie, Miodowa, Gajowa
– sołectwo Kaniów: ulice: Gawlików, Mirowska, Torowa,
Młyńska, Malinowa,
Rybacka.
Remonty dróg gminnych w dalszym ciągu są realizowane,
na części z nich wykonana
zostanie nawierzchnia z kory asfaltowej.
7. W ramach naprawy przepustów i odbudowy rowów przy
drogach gminnych wykonano już prace o łącznej warto-
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ści: 11 246,26 zł., na które składają się: odbudowa przepustu przy ul. Polnej w Bestwinie, czyszczenie rowów przy
ul. Podleskiej w Bestwinie oraz przy ul. Sportowej w Bestwince. Prace związane z odbudową przepustów i czyszczeniem rowów w dalszym ciągu będą realizowane. Roboty porządkowe, bieżące utrzymanie wiat przystankowych,
terenów zielonych, przycinka drzew przy drogach gminnych kosztowały dotychczas 30 408,08 zł. i są na bieżąco realizowane.
Wykonywana jest odbudowa rowu odwadniającego oraz
budowa kolektora odprowadzającego wody w rejonie ul.
Zacisze.
Ruszyły prace związane z modernizacją przedszkola w Kaniowie, dzięki którym powstanie nowa sala wraz z zapleczem sanitarnym oraz rozbudowana zostanie kotłownia
gazowa zapewniająca odpowiednie ogrzanie nowych pomieszczeń. Łączna wartość robót wyniesie 153 000,00 zł.
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach mającą na celu dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano już dokumentację projektową i trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego.
W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną także bieżące remonty w placówkach oświatowych.
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie
nakładki asfaltowej ul. F. Gandora i ul. J. Magi w Bestwince na odcinku od ul. Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów.
Wykonano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze,
ul. Lipowej, ul. Godynia w Bestwinie. Obecnie realizowana jest budowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej w Kaniowie.
Ponadto przygotowywane są dokumenty na podwieszenie
opraw przy ul. Podzamcze w Bestwinie, ul. Zgody w Kaniowie i ul. Zagrodniej w Bestwince. Dodatkowo w centrum
Bestwiny wymienione stare oprawy na nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe. Wartość opisanych prac wynosi ok 42 000,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój cyfrowych
usług publicznych administracji samorządowej w Gminie

Ul. Łanowa w Janowicach
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jektu wykonany zostanie nowy system informatyczny urzędu zapewniający dostęp do szeregu usług publicznych dla
mieszkańców i przedsiębiorców. Wartość całkowita zadania to 1,06 mln zł, w tym 906 tys. dofinansowania ze środków EFRR.
15. Zakończono prace i uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania – tereny inwestycyjne wokół lotniska w Kaniowie realizowane z udziałem środków Powiatu Bielskiego.
16. Prace projektowe nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bestwina – materiały zostały przekazane do uzgodnień i opiniowania do ustawowo wskazanych instytucji i organów – wyłożenie na przełomie lipca i sierpnia.
17. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych
na czas od 1 lipca 2016 do 20 lutego 2018 (20 miesięcy)
– najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Operatus.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Ul. Św. Floriana w Bestwince

Bestwina” złożony we wrześniu ubiegłego roku został oceniony pozytywnie a projekt został wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie i przystępujemy do procedur przetargowych i rzeczowej realizacji zadania. W ramach pro-

XVII Sesja Rady Gminy: Likwidacja GZOSiP
nia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina”,
W sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016‑2018 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród
dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina”,
•
W sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
Najważniejsze sprawy bieżące: 1. Gminę wizytował wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Zostały omówione m.in. tematy
inwestycyjne, ochrony przeciwpowodziowej, działania programu
„Rodzina 500+”. 2. W Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy na dofinansowanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska
Kraina” oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. 3. Wójt
uczestniczył w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Kaniowie i w objeździe sołectwa Bestwinka. 4. Odbyła się wizytacja budynków
szkół i przedszkoli. 5. Rozstrzygnięty został przetarg na projekt
termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie. 6. Gmina jest na etapie wyboru wykonawcy remontu dachu na budynku ZSP Bestwina. 7. Zostały wyposażone siłownie szkolne w Bestwinie i w Kaniowie. 8. Wybrano wykonawcę

2 czerwca na mocy uchwały Rady Gminy Bestwina został zlikwidowany Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Taki krok
został spowodowany przyjęciem w 2015 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw. Ten akt prawny wymusza na samorządach pewne
przeobrażenia administracyjne. Artykuł 48 ustawy zmieniającej
wprowadził okres przejściowy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, w którym jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej
szkół i placówek utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego będą musiały być zlikwidowane lub muszą dostosować
do nowych wymogów swoje działania i wewnętrzne procedury. Pozwoli to na istotne oszczędności i poprawę jakości usług.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił: Ustawa daje w zasadzie dwie
możliwości – albo utworzenia od początku 2017 r. odrębnej jednostki, tzw. „Centrum usług wspólnych” albo też przejęcia zadań
przez Urząd i Wójta Gminy. W gminie Bestwina zdecydowaliśmy się na drugie rozwiązanie jako bardziej ekonomiczne. Nie
zostaną utworzone żadne nowe etaty zaś pracownicy GZOSiP
zostaną rozdysponowani w poszczególnych referatach. Wielu
z nich zastąpi osoby odchodzące na emeryturę. Jak wiadomo,
dotychczasowy dyrektor GZOSiP, pan Arkadiusz Maj został sekretarzem gminy Bestwina.
Radni, przychylając się do zdania wójta, podjęli odpowiednią
uchwałę. Oto wszystkie uchwały przegłosowane na sesji, prowadzonej tym razem przez wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Stanisława Nycza:
•
W sprawie przyjęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
•
W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej
na lata 2016‑2018 pn. „Program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepie-

Sesję poprowadził wiceprzewodniczący Stanisław Nycz
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– można będzie przez Internet złożyć wniosek m.in. o wycięcie
drzewa, załatanie dziury w drodze, ponadto uiścić podatek, zapłacić za wywóz śmieci, otrzymać ostrzeżenie meteorologiczne czy śledzić na bieżąco zmiany w budżecie.
Zmieniają się stawki opłaty abonamentowej czyli tzw. miesięcznej opłaty stałej za wodę. Wzrośnie ona o 2,5 zł.- do 5,75 zł.
Radny powiatu bielskiego Bogusław Stolarczyk poinformował iż zostaje przekazany plac budowy mostka przy ul. Kościelnej co będzie najprawdopodobniej wiązało się ze zmianą organizacji ruchu drogowego. Powiat zabezpieczył środki na realizację naprawy drugiego mostka w Bestwinie oraz remontu wzdłuż
chodnika w Bestwince.
Opracowanie: Sławomir Lewczak

remontu salki w przedszkolu w Kaniowie. 9. Położono nakładkę asfaltową na ul. Łanowej w Janowicach. 10. Rozstrzygnięto
przetarg na II etap wymiany sieci wodociągowej. 11. W trakcie
realizacji jest remont ul. św. Floriana w Bestwince, termin wykonania nakładki asfaltowej jest uzależniony od warunków atmosferycznych. 12. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wybrany do realizacji kompromisowy, tzw. hybrydowy wariant drogi ekspresowej S1. 13. Gmina podtrzymuje chęć wykonania remontu ul. Podzamcze ze środków tzw. powodziowych, zostały
przesłane odpowiednie dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego.
Wójt podzielił się informacją, że dofinansowanie uzyskał wniosek o informatyzację Urzędu Gminy. Projekt zakłada ułatwienie
mieszkańcom korzystanie z usług UG bez wychodzenia z domu

ODPADY KOMUNALNE - trochę inaczej
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Od 1 lipca 2016 roku do 28 lutego 2018 r. odpady z terenu
gminy Bestwina odbiera Konsorcjum firm: PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38
i OPERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43-384 Jaworze, ul. Cieszyńska 291 z podwykonawcą REZBUD S.C. z siedzibą 43-512 Bestwina, ul. Plebańska 21, łącznie zwanych Wykonawcą:
tym samym samochody wykorzystywane do odbioru muszą
posiadać logo jednej z tych firm.
Podstawowe zasady odbioru odpadów oraz ich zbiórki znajdują się w harmonogramach rozprowadzonych przez Wykonawcę, osiągalnych również na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl zakładka system gospodarki odpadami komunalnymi
Zmiany i nowości w stosunku do poprzedniej półtorarocznej
obsługi (dotyczy nieruchomości zamieszkałych):
- rozdano czerwone worki na gromadzenie odpadów „chemikalia” (opakowania po: farbach, lakierach, smarach, środkach
dezynfekujących i innych o działaniach: łatwopalnym, żrącym,
drażniącym, trującym),
- przywrócono odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- zmieniono w części dni przyjmowania odpadów na PSZOK
oraz Zarządzeniem Wójta wprowadzono Regulamin korzysta-

nia z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie gminy Bestwina,
- odpady zielone odpowiednio przygotowane należy dostarczyć na PSZOK.
Odpady zielone wymagają szczególnej uwagi
i wyjaśnienia.
Od powstania systemu, czyli 1 lipca 2013 r. zachęcamy, podobnie jak inne gminy, do kompostowania w kompostownikach
przydomowych. Ilość tych odpadów przekracza możliwości ich
kompostowania przez Zakład Gospodarki Odpadami, wzrasta
również cena ich zagospodarowania. Aby utrzymać opłatę w dotychczasowej wysokości tj. 8 zł (w przypadku segregacji) niezbędne jest współdziałanie. Niebawem poprosimy mieszkańców o wypowiedzenie się w formie ankiet w zakresie nieodpłatnego dzierżawienia kompostowników. Ankieta zawierać będzie
również zapytanie o sugerowaną pojemność kompostownika.
Na ten czas prosimy o stosowanie zasad poprawnego zbierania odpadów. Odpadów zielonych nie należy wrzucać do MOKRYCH. Natomiast deklarowanie odpadów zmieszanych (opłata 17zł /M) nie upoważnia właściciela nieruchomości do wrzucania ZIELONYCH do zmieszanych.
Ref.GB UG

Portrety samorządowców

– poznaj swojego radnego (część 4)
parzyste). Oprócz pełnienia funkcji przewodniczącego, pracuje w komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz w komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Radny Stanclik jest emerytowanym nauczycielem a początki
jego działalności społecznej datuje się na lata 80, kiedy to działał na rzecz odłączenia gminy Bestwina od Czechowic – Dziedzic. Później był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Bestwinie i po wolnych wyborach samorządowych pracował w Radzie
Gminy pierwszej kadencji (1990 – 1994). Do samorządu powrócił w roku 2006. W poprzedniej kadencji przewodniczył Komisji Rozwoju.
Jak sam pisze, Jerzy Stanclik stara się sprawnie kierować pra-

W naszym cyklu przedstawiamy kolejnych radnych naszej
gminy. Dziękujemy im za udostępnione informacje a czytelników zachęcamy do bliższego zapoznania się z pracą samorządowców. Pamiętajmy, że każdy radny, mimo że został wybrany z konkretnego sołectwa, działa na rzecz całej gminy Bestwina. Biogram przewodniczącego Rady Gminy Bestwina jest
nieco dłuższy, gdyż zawiera także podstawowe kierunki działania naszej Rady.
Jerzy Stanclik, przewodniczący Rady Gminy Bestwina w wyborach w r. 2014 wystartował w okręgu nr 3 w sołectwie Bestwina – ul. Kustronia, Sikorskiego, Godynia, Kościelna, (12‑28 parzyste, 29‑61 nieparzyste), Krakowska (od 180 do końca numery
parzyste), Ludowa, Sucharskiego, Sokołów, Witosa (1‑68, 70‑90
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Gratulujemy, Druhu Prezesie!
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nych córek oraz dziadkiem dwójki wnucząt.
Kontakt: w każdy wtorek od godz. 10.00 do 11.00 w Biurze
Rady Gminy
Mariusz Solich to radny z Bestwiny który swoją funkcję pełni
pierwszą kadencję – od roku 2014. Wybrany z okręgu nr 4 – ul.
Bialska, Chabrowa, Cyprysowa, Krakowska (od 133 do końca
numery nieparzyste, Kwiatowa, Maków, Wydrzyniec. Pracuje w komisjach Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Radny wiele uwagi poświęca szeroko rozumianemu bezpieczeństwu mieszkańców. Popiera także budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w gminie, montaż punktów świetlnych i naprawę dróg. Wymienia w tym kontekście m.in. ul.
Maków i Kwiatową. Jest zainteresowany poprawą
estetyki Bestwiny i pozostałych
sołectw. Pracując
w Komisji Edukacji nie przechodzi
obojętnie wobec
problemów szkół
i przedszkoli, sygnalizuje potrzebę wygospodarowania większej ilości miejsca w placówkach przedszkolnych aby po- Radny Mariusz Solich
mieścić wszystkie
dzieci.
Mariusz Solich z wykształcenia jest technikiem – ogrodnikiem
oraz marketingowcem. Prowadzi własną firmę ogrodniczą. Interesuje się rajdami samochodowymi, żeglarstwem i wędkarstwem.
Kontakt: mariusz.solich@gmail.com

cą Rady Gminy korzystając z pomocy
przewodniczących
komisji i grupy aktywnych radnych.
Szczególnie ceni
sobie współpracę
z tymi, którzy działają w innych organizacjach i przenoszą na forum Rady
swoje doświadczenia z pracy zawodowej i społecznej.
Dobrze współpracuje z władzą wykonawczą gminy.
Mimo różnic w poglądach na pewPrzewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
ne sprawy, priorytetem jest przede wszystkim dobro mieszkańców. Ograniczenia finansowe zmuszają gminę do wyboru najważniejszych zadań inwestycyjnych, takich jak wymiana wodociągów w Kaniowie, budowa kanalizacji w południowej części Bestwiny i w Janowicach przy współpracy z „Aquą”, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników itp. Od trzech lat radny stara się doprowadzić do rozpoczęcia w centrum Bestwiny budowy parkingu naprzeciw pawilonów handlowych. Marzeniem byłoby wybudowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej w ZSP Janowice
i rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych.
Jerzy Stanclik stara się utrzymywać dobre kontakty z mieszkańcami w każdym wieku. Przydaje się do tego wykształcenie
pedagogiczne oraz kwalifikacje pracownika kulturalno – oświatowego. Bliskie mu są problemy oświaty i kultury, nie tylko w gminie ale i w powiecie. W Radzie Społecznej Ośrodka Zdrowia pełni funkcję przedstawiciela sołectwa Bestwina. Interesuje się polityką, historią i sportem – przede wszystkim piłką nożną w wydaniu lokalnym. Podczas wycieczek objazdowych zwiedza południe Europy. Prywatnie jest szczęśliwym ojcem dwóch zamęż-

Honorowy Prezes OSP Bestwinka, druh Józef Distel odebrał w dniu 19 maja, na powiatowej akademii w siedzibie PSP
w Bielsku – Białej wysokie odznaczenie pożarnicze – Złoty
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaka, ustanowiona w 1922 r. jest przyznawana przez Zarząd Główny ZOSP RP za długoletnią i aktywną służbę.
Kryteria te z pewnością spełnia dh Distel. Przeszło 20 lat
stał na stanowisku prezesa swojej jednostki i dopiero początkiem r. 2016 został zmieniony przez Grzegorza Gawędę. Nadal prowadzi kronikę OSP Bestwinka czyniąc to niezwykle starannie – dowodem było np. wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Kronik w Jaworzu.
			
Sławomir Lewczak

Józef Distel - honorowy prezes OSP Bestwinka
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Ośrodek Zdrowia w Kaniowie:
Zdecyduje Rada Gminy

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

Ważą się losy filii SP ZOZ w Kaniowie. W przeciągu pięciu lat łe po ośrodku nie będzie zamienione na kolejne mieszkania loliczba zapisanych w tej placówce pacjentów spadła aż o ok. 500 katorskie ale przeznaczone na jakąś formę usług dla mieszkańi wynosi obecnie 270 osób zadeklarowanych a 187 faktycznie ców, być może salkę przedszkolną, żłobek. Jednakowoż, gdyby
korzystających. Wiele wskazuje na to, że filii nie będzie dało zwolniło się któreś z mieszkań i zgodził się do niego wprowadzić
się utrzymać, co wzbudza zaniepokojenie części mieszkańców specjalista medycyny rodzinnej to byłaby szansa na pozostasołectwa. Przypomnijmy, że ośrodek zbudowano społecznie 45 wienie ośrodka (Była to propozycja mieszkańców, podobnie jak
lokalizacja w budynku aptelat temu. Kwestię poruszono na specjalnie zwołanym
ki). Według słów kierownik
zebraniu wiejskim w dniu 17 czerwca.
Kaźmierczak to jednak barAby ośrodek mógł realizować świadczenia Narododzo trudne gdyż lekarze nie
wego Funduszu Zdrowia, musi spełniać także zalecegarną się do podjęcia pracy
nia Sanepidu. Przedstawiła je mieszkańcom Kaniowa
na wsi. Jeszcze innym wyjkierownik SP ZOZ Bożena Kaźmierczak. Budynek pościem mogłaby okazać się
winien zostać przystosowany do potrzeb osób niepełcałkowita komercjalizacja.
nosprawnych (winda lub podjazd) z częścią mieszkalną
Mieszkańcy nie przybyw pełni odizolowaną od medycznej. Ponadto do końli licznie, lecz wykazali się
ca 2016 r. miałby nastąpić remont schodów i dachu
dużym zaangażowaniem
a także poszerzenie korytarza, wyodrębnienie rejestraw szukaniu wyjścia z sytucji i WC dla niepełnosprawnych, wydzielenie osobneacji. Przykre jest tylko to, że
go gabinetu, doprowadzenie ciepłej wody do WC i poniektórzy z nich zamiast memieszczenia socjalnego, remont podłóg, zakup merytoryczną dyskusją zajęli
bli, sanitariatów, umywalek. Łącznie wszystko zawiesię bezpodstawnym oskarrałoby się w kwocie 320 – 350 tys. zł. której – według
żaniem władz gminy i radwójta Artura Beniowskiego - gmina nie byłaby w stanych, samemu w przeszłonie wyłożyć, chyba że zrezygnowałaby z którejś straści pełniąc funkcje społecztegicznej inwestycji.
ne. Ostateczną decyzję poSołtys Marek Pękala dopowiedział, iż do tej pory wydejmie jednak Rada Gminy
konano malowanie, wymianę okien i montaż centralBestwina.
nego ogrzewania. Wójt Artur Beniowski stwierdził, że
Sławomir Lewczak
w razie ewentualnej likwidacji placówki piętro pozosta- Budynek kaniowskiej filii SP ZOZ

Chór „Antonius”

uczcił ofiary pożaru w Rafinerii

W dniu 26 czerwca minęła 45 rocznica tragicznych wydarzeń w rafinerii ropy naftowej w Czechowicach - Dziedzicach,
pamiętnego pożaru, w którym zginęło 37 osób. Delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w kościele NMP Królowej Polski na „Lesisku”. Została ona odprawiona w celu upamiętnienia bohaterskich ofiar - strażaków.
Uroczystości rozpoczęły się od wyświetlenia filmu dokumentalnego. Po liturgii nastąpił przemarsz pod pomnik upamiętniający pożar. Razem z nami obecny był wójt gminy Bestwina - Artur
Beniowski wspólnie z radnym – komendantem gminnym Grzegorzem Owczarzem i wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Janem Oziminą. Oprawę
muzyczną zapewnił chór „Antonius” z Kaniowa oraz orkiestra z
Ligoty. Głównym inspiratorem uroczystości był Pan Michał Kobiela, autor wspomnieniowego albumu „Tym, którzy odeszli”.
Tekst i foto: Dorota Surowiak, przewodnicząca TMZB

Członkowie chóru „Antonius”
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Strzelali, ratowali, wygrali

– Sukces naszych druhów w Suchej Beskidzkiej
Manewry Strzelecko-Maltańskie w Suchej Beskidzkiej zostały zorganizowane w dniu 12.06.2016 r. Główny organizator
to Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka im. I Brygady
Górskiej KOP oraz Maltańska Służba Medyczna oddział Kęty.
Drużyny w składach trzyosobowych musiały się zmierzyć z 4
zadaniami medycznymi (osoba porażona prądem, mężczyzna
z amputowaną nogą, wypadek samochodowy oraz „wydarzenie na strzelnicy” – były żołnierz, który rok temu wrócił z misji
słysząc strzały wpada w szał i jest przekonany, że znajduje się
na wojnie), jednym zadaniem sprawnościowym (tor przeszkód)
oraz zadaniem strzeleckim.
Po całym dniu zmagań nasza drużyna w składzie: Marta Gandor, Mateusz Kubik i Rafał Krywult zdobyła I miejsce.
Opracowanie – M. Gandor (OSP Bestwina)

Marta Gandor, Mateusz Kubik, Rafał Krywult - zdobywcy I miejsca

Alarm w stadninie!

Strażak – ratownik musi być przygotowany na wszystko, nie
tylko na ratowanie ludzi ale także zwierząt. Pięknymi i cennymi zwierzętami są niewątpliwie konie, dlatego też dzięki uprzejmości właścicieli stadniny czy raczej „hotelu dla koni” przy
ul. Pszczelarskiej w Janowicach, jednostki OSP z gminy Bestwina właśnie tam przeprowadziły w dniu 13 czerwca swoje ćwiczenia.
Zadania przewidziane do wykonania obejmowały wyprowadzenie z budynku osoby poszkodowanej i udzielenie jej pierwszej pomocy, wyniesienie i zabezpieczenie butli z gazem, budowę linii gaśniczej i symulowane gaszenie ognia, zarówno z poziomu gruntu jak i przy użyciu drabiny. Udział brali druhowie
z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa – po dwa zastępy za
każdej jednostki; jak również strażacy z posterunku PSP w Czechowicach – Dziedzicach w charakterze rozjemców. Zawodowcy byli zadowoleni z poziomu wyszkolenia naszych ochotników.
Całością dowodził naczelnik OSP Janowice Krzysztof Wróbel.
W części teoretycznej strażacy zapoznali sie ze specyfiką
stajni i zachowaniem koni w sytuacjach zagrożenia. Fachowych
porad udzieliła pani Krystyna Łukasik z pomocą komendanta
gminnego Grzegorza Owczarza. Okazuje się na przykład, że
zakrywanie koniom oczu podczas wyprowadzania jest popularnym mitem i nieskuteczną praktyką. Obejrzano ponadto pokaz
zachowania się konia na wybiegu.
Ćwiczenia obserwowali m.in. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga,
prezesi oraz naczelnicy OSP z jednostek gminnych.
Sławomir Lewczak

Ćwiczenie - wynoszenie osoby poszkodowanej

Symulacja gaszenia ognia
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Dzień Dobry, Bestwino! – XVI Święto Gminy

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

Sobotnie słońce w dniu 18 czerwca w pełni zrekompensowało
deszczową pogodę na Spotkaniach Folklorystycznych. Święto
Gminy rozpoczęło się w upalnej atmosferze i obfitowało w atrakcje bazujące głównie na naszych lokalnych zespołach. Dominowały nuty taneczne, lecz goście usłyszeli też instrumenty dęte,
pobawili się przy klimatach folkowych a przy okazji – przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystko zostało
zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” jak również Ochotniczą Straż Pożarną w Bestwinie. Oficjalnie otworzył Święto Gminy wójt Artur Beniowski.
Sekcje artystyczne działające przy CKSiR mają na koncie
wiele potwierdzonych dyplomami osiągnięć. Były prezentowane wielokrotnie w różnych mediach, lecz teraz młodzi artyści pokazali się szerokiemu gronu odbiorców. Zobaczyliśmy tancerzy
z grup prowadzonych przez Panią Patrycję Rąbę oraz Dziecięcy Zespół Regionalny „Bestwina” z programem przygotowanym
przez choreografa Sławomira Ślósarczyka.

Pokaz umiejętności grupy tanecznej z CKSiR

li się za sprawą telewizji „Silesia”. Wokaliści zaśpiewali m.in.
„Ti amo”, „Tornerò”, „Italiano” i niezapomniane utwory duetu Al
Bano & Romina Power. Najaktywniejszym fanom rozdali upominki w postaci swoich albumów.
„Dzień Dobry”, zespół z mieszkańcem Kaniowa Piotrem Mireckim w składzie występuje na naszym terenie nie pierwszy raz,
a jednak jest stuprocentowym „pewniakiem” jeśli chodzi o zapewnienie energetycznej rozrywki na wysokim poziomie. Bogate
instrumentarium grupy w połączeniu z dobrym kontaktem z widownią sprawia, że zespół sprawdza się i na koncertach w salach i na imprezach plenerowych. Nie stroni od różnorodnych
muzycznych poszukiwań, chętnie wykonuje poezję śpiewaną,
w tym piosenki Marka Grechuty.
W osobnym namiocie zasad udzielania pomocy przedmedycznej pod kierunkiem instruktorów uczyła Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z Bestwiny. Swoje stoiska miały Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, fundacja „Mam kota na punkcie
psa” a Zespół Regionalny „Bestwina” zaoferował w bufecie wiele smacznych przekąsek. Goście mogli ofiarować wolne datki
na rzecz leczenia chorej siedmioletniej Natalii.
Do głównych sponsorów imprezy należał Urząd Gminy Bestwina, Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice – Bestwina
a zwłaszcza Operator Gazociągów Przesyłowych, firma „Gaz
System SA”. Dzięki nim uczestnicy „Święta Gminy” bawili się
aż do rana przy muzyce zespołu „Puls”.
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pragnie złożyć serdeczne
podziękowania za pomoc przy organizacji XVI Święta Gminy,
szczególnie Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Bestwina” na czele z prezesem Ireneuszem Stanclikiem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie z prezesem Janem Wróblem.
Sławomir Lewczak

Koncert zespołu „Dzień Dobry”

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie połączyła klasykę z utworami nowoczesnymi. Dyrygent Urszula
Szkucik – Jagiełka zaprosiła do wysłuchania standardów rockowych, repertuaru z zakresu muzyki filmowej i wielu innych rozpoznawalnych „kawałków” w aranżacji orkiestrowej.
Justyna Adamczak i Piotr Albin występują na scenie od roku
1997. Inspirują się zwłaszcza muzyką włoską, ale szlagiery
z Italii wykonują w polskiej wersji językowej. Szeroko znani sta-

Kłobuki wirują na scenie! – IV Laski uOzgraj
kujących zachodni skrawek Małopolski.
Zespół „Bestwina” kierowany przez Ireneusza Stanclika wraz
z Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie starają się
układać program „uOzgraju” w taki sposób, by zapoznać gości
z najciekawszymi przedstawicielami różnych tradycji ludowych
z kraju i zza granicy. Zagrali i zatańczyli u nas m.in. Ślązacy
z Pszczyny, zespół z Wilamowic, Czesi, górale śląscy i żywieccy. Od wielu lat bestwinianie kontynuują współpracę z zespo-

Mali i dorośli mieszkańcy gminy Bestwina wiedzą zapewne,
że kłobuk jest męskim nakryciem głowy, rodzajem kapelusza
charakterystycznym m.in. dla grup lachowskich. Dumnie noszą
go członkowie naszego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca.
Ale to również nagroda przyznawana za udział w Bestwińskich
Spotkaniach Folklorystycznych zwanych „Laskim uOzgrajem”.
Impreza wyróżnia się spośród innych silnym naciskiem na powrót do korzeni, do zwyczajów, muzyki i ubioru ludzi zamiesz-
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Na scenie zespół „Skalnik’’ z Kamionki Wielkiej

łem regionalnym z Berango w Kraju Basków w Hiszpanii. Kogo
zatem oglądaliśmy na estradzie w dniu 28 maja?
„Skalnik” z Kamionki Wielkiej także gromadzi w swych
szeregach Lachów ale są to Lachy Sądeckie. Zespół powstał
w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w tamtej okolicy wzniesienia. Artyści zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia, nagrali także płyty z własną muzyką. Z tej samej miejscowości pochodzi
„Trojan Band” – kapela prowadząca zabawę taneczną „do białego rana” na terenach rekreacyjnych.
Ciekawy folklor prezentuje RZPiT „Rybarzowice”, grupa istniejąca od 1965 r. Członkowie zespołu piszą o sobie: „Jesteśmy niepodobni do innych zespołów Podbeskidzia. Wszystko,
co zespół obecnie reprezentuje na scenie, nierozerwalnie wiąże się z własnym regionem. Jest to, mimo sąsiedztwa Szczyrku, teren o folklorze odrębnym od góralskiego. Różnice widać
nie tylko w strojach. W Rybarzowicach oraz pobliskich Buczkowicach, Godziszce i Mesznej przed stu laty bawiono się, tańczono i śpiewano inaczej, bo też inny charakter miało tutaj życie.”
Strój regionalny z Rybarzowic składa się u kobiet z różnokolo-

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina’’

Rewia z efektami specjalnymi

XI Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

rowych spódnic i tzw. „wcinek” zdobionych cekinami. Mężczyźni ubierają się na czarno, w kamizelki, wąskie spodnie i wysokie
skórzane buty. Jedynym barwnym akcentem są „maśki” – krajki w kolorze sukni partnerki.
Zespół „Bestwina” pochwalił się najpierw umiejętnościami
dzieci a w dalszej części „uOzgraju” – dorosłych. Można było
zobaczyć taniec „Mikusz”, charakterystyczny tylko dla nas. Poza
tym tańczono „Sotyskę”, „Kowola”, „Jawiszowskiego”, „Biskupa”,
„Krzyzoka” oraz „Tramelkę”. Cztery starsze panie zaprezentowały się w tańcu „Czardaszka”. Zespół wykonał wiązankę polek – „skokanom”, „sieconom” i bardzo szybką polkę „wściekłom”
Widzowie usłyszeli kilka ludowych pieśni zapisanych w Janowicach w okresie międzywojennym przez Antoniego Niemczyka – „Wydoła sie za zbójnika” (liryczna ballada zbójnicka) czy
piosenkę „Pasła Andzia pawie...”
Pamiątkowe „Kłobuki” wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, prezes RZPiT „Bestwina” Ireneusz Stanclik oraz choreograf zespołu Sławomir Ślósarczyk będący zarazem konferansjerem. Bawiących się gości nie przeraził nawet popołudniowy
deszcz.				
Sławomir Lewczak

nad Szwajcarią. Nie zawiedli się ci, którzy zamiast meczu wybrali Rewię – usłyszeli na żywo kilka znakomitych orkiestr, zobaczyli pokaz mażoretek i bawili się w tańcu.
Różnie z naszą Międzygminną Rewią bywało, jednakże wygląda na to, że na dobre powróciła do kalendarza imprez plenerowych. O „wielki powrót” skutecznie postarało się Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Orkiestrą Dętą Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie kierowaną przez prezesa Stanisława
Hamerlaka i dyrygent Urszulę Szkucik – Jagiełkę.
Impreza w dniu 25 czerwca rozpoczęła się od przemarszu orkiestr ulicą Batalionów Chłopskich – od kościoła na tereny rekreacyjne. Kolejno przedefilowały:
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Łodygowice”,
– Orkiestra Dęta „Silenzio” przy OSP Wola
– Orkiestra Dęta Osiek
– Tarnogórska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór
– Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie
Po dotarciu na miejsce, muzycy wykonali wspólny koncert – po
nim rozpoczęły się występy na estradzie. Wśród utworów domi-

Takiej Rewii Orkiestr Dętych Kaniów jeszcze nie przeżył –
w upalnym słońcu i w strugach deszczu, wśród grzmotów i błyskawic ale i w euforii z powodu zwycięstwa polskich piłkarzy

Na estradzie orkiestra z Łodygowic
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nowały marsze, standardy muzyki rozrywkowej i filmowej. Każda orkiestra po zakończonym występie otrzymała statuetkę, puchar i nagrodę finansową. Wręczenia dokonali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz sołtys Kaniowa Marek Pękala. Samorządowcy po ogłoszeniu wyniku meczu razem z orkiestrami
odśpiewali „Polska, biało-czerwoni”.
Wspomniana burza na chwilę pozbawiła uczestników prądu,
na szczęście nie na stałe i zabawa taneczna z zespołem „Puls
Music” z Dankowic odbyła się zgodnie z planem.

Organizatorzy zafundowali także dwie niespodzianki – występ
mażoretek „Nemezis” i „Wiraże” z Hecznarowic jak również koncert zespołu wokalnego PeZet związanego z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach – Dziedzicach.
Goście korzystali z bufetu i atrakcji dla dzieci, pomagano także
chorej mieszkance Kaniowa Amelii Krzak.
Sławomir Lewczak

„Witajcie w kaniowskiej bajce”

Dzień Radości ze stowarzyszeniem „Z Sercem na Dłoni”
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Słynny aktor, Charlie Chaplin powiedział pewnego razu, że
kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. Doświadczenia zdobyte w dzieciństwie wywierają olbrzymi wpływ
na dalsze życie a szczęśliwa młodość buduje w człowieku pewność siebie. W stowarzyszeniu „Z Sercem na Dłoni” wrażliwość
na potrzeby najmłodszych doprowadziła wolontariuszy do wprowadzenia w życie pomysłu na doroczny „Dzień Radości” – rodzinny festyn pełen całkowicie darmowych gier i zabaw.
21 maja impreza znowu wystartowała. Uczestnicy znaleźli się
w świecie klasycznych bajek i baśni. Postacie doskonale zna-

Nagrodzone rodziny w komplecie

ne z kart książek i ekranów telewizyjnych poprowadziły szereg
zabawnych konkurencji. Groźny wilk zaprosił do toczenia kuli
z wodą, kowboj – do strzelania z wiatrówki, wraz z wesołą żabką można było zagrać w grę pamięciową natomiast Kot w Butach i Chrząszcz nadzorowali wiązanie butów na czas. W każdym zakątku terenów rekreacyjnych w Kaniowie czekał bohater
jakiejś bajki – Smerf, Alibaba, Strach na Wróble, Tygrysek... Pod
namiotem w przeróżne wzory malowano twarze, wyplatano warkoczyki, wyrabiano papierowe miecze i korony – to zadanie dla
Czerwonego Kapturka, Pippi, Myszki i owadzich pomocników.
Całość koordynował Zorro – prezes stowarzyszenia Iwona Sojka. Zapraszając do zabawy poinformowała o możliwości wzięcia
udziału w charytatywnej loterii fantowej i smacznej ofercie bufetu. Amatorzy kiełbasek smażyli je sobie w ognisku, jednakże hitem stały się frytki – zabrakło ich chyba we wszystkich okolicznych sklepach. Dorośli chętnie raczyli się kawą i ciastem. W gastronomicznym przygotowaniu „Dnia Radości” bardzo pomogli

strażacy z OSP Kaniów, druhowie przeprowadzili ponadto konkurencje sprawnościowe dla dzieci i rodzin.
Skoro o rodzinach mowa – w drugiej części imprezy miał
miejsce turniej o tytuł Najlepszej Rodziny Dnia Radości. Pięć
dzielnych rodów rywalizowało w przenoszeniu na tacy piłeczki do tenisa stołowego, wieszaniu prania, rzucaniu balonikami
z wodą i przenoszeniu drewnianych klocków za pomocą nożyc
hydraulicznych (konkurencja strażacka). Tytuł i specjalna statuetka powędrowały ostatecznie do rodziny Dudów ale bardzo
dobrze poradzili sobie pozostali: Górowie, Beniowscy, Wojciechowscy i Grzywowie. Nie każdy znalazł w sobie tyle hartu ducha by zdobyć się na publiczną rywalizację toteż oprócz nagród i dyplomów naszym rodzinom należą się głębokie ukłony.
Duża kolejka miłośników sportów ekstremalnych ustawiła się
do kuli zwanej „zorbą” jak i do dmuchanego zamku. Furorę zrobił pies Sonar (maskotka Dnia Radości) przyprowadzony przez
wolontariuszy fundacji „Mam kota na punkcie psa”.
Po podliczeniu punktów z konkurencji dziecięcych (każdy
uczestnik posiadał indywidualną kartę wyników) poznaliśmy
triumfatorów. Oto ich lista:
Kategoria najmłodsza: 1. Gabriel Dendys, 2. Justyna Rąba,
3. Wiktoria Sztafa, 4. Dosia Bąk, 5. Mateusz Birek.
Kategoria starsza: 1. Zuzanna Famułka, 2. Julia Adamek, 3.
Klaudia Mikołajczyk, 4. Iga Portasińska, Jakub Sieracki, Antoni Kozioł.
Kategoria najstarsza: 1. Anna Adamaszek, 2. Patryk Borak, 3.
Barbara Lebryk, 4. Rafał Beniowski, 5. Klara Gęszka.
Organizatorzy dziękują każdemu, kto wspomógł Dzień Ra-

Jedną z konkurencji było wiązanie butów na czas
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dości darem materialnym, pomocą pieniężną bądź własną pracą. Są to: Urząd Gminy Bestwina, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, OSP Kaniów, GBP Bestwina, Catering „Zachcianka” Mirosława Maślanka, pan Jan Sikora – elektryka, pan Jacek Gruszka – nagłośnienie, Ogrodnictwo Piotr Jonkisz, pan Łukasz Greń – „Greń
Szkółka”, pani Ewa Paczyńska – wizaż, Wypożyczalnia Strojów
„Prestige 2” z Komorowic, cukiernia „Asteria” – państwo Byrscy.

Ciasta upiekli: Anna Świgoń, Marzena Kozak, Joanna Obrzut,
Barbara Duda, Ewa Waluś, Danuta Pękala, Katarzyna Adamiec,
Edyta Góra, Krystyna Blama, Barbara Wójtowicz.
Zebrano ogółem 3051, 22 zł. Pieniądze będą przeznaczone – jak zawsze – na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”.
Sławomir Lewczak

Zmień tryb życia już od dziś!
– II Piknik Rodzinny w Bestwince

o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne i w ich wyniku po Puchar
Wójta Artura Beniowskiego sięgnęło młodsze pokolenie piłkarzy.
O aktywnym profilu pikniku świadczyły ponadto konkurencje
sprawnościowe a także atrakcje w stylu eurobungee i dmuchanych zamków. Dorośli zaczerpnęli wiedzę na temat zdrowego
stylu życia wysłuchując w sali pubu KaeS wykładu dr Grażyny Milerskiej.
Podobnie jak przed rokiem z ogromnym zainteresowaniem

Nie brakowało atrakcji w stylu eurobungee

Pokaz strażacki OSP Bestwinka i OSP Dankowice

Wspomniany Rajd Nordic Walking, pod kierunkiem licencjonowanej instruktorki z Polskiej Federacji Nordic Walking przeszedł ulicami sołectwa – Sportową, Dworkową i św. Floriana,
po czym uczestnicy wrócili na boisko. Ci z nich, którzy wyróżnili się nienaganną techniką marszu otrzymali specjalne dyplomy.
Nie było to oczywiście jedyne wydarzenie sportowe: całość rozpoczęła się meczami piłkarskimi. Grali młodzicy KS Bestwinka
(z BTS Rekord) oraz juniorzy tego samego klubu (z LKS „Przełom” Kaniów). Wieczorem również odbył się mecz. Rywalizowali uczniowie ZSP Bestwinka i ich rodzice. Po wyrównanej grze

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

Nasza impreza ma charakter zdecydowanie prozdrowotny –
podkreślają na każdym kroku członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince. Bogaty program
II pikniku na terenach klubu sportowego „Bestwinka” w dniu 4
czerwca miał na celu zmianę codziennych nawyków gości – zachęcał do przejścia na zdrową dietę, rzucenia palenia czy rezygnacji z przesiadywania przed ekranem a przede wszystkim do
regularnego uprawiania sportu. Obawy związane z pogodą okazały się przedwczesne – nad Bestwinką pięknie świeciło słońce.
Aneta Górna i Magdalena Wróbel reprezentujące Radę Rodziców powiedziały: „Chcieliśmy, by także w Bestwince była duża
impreza plenerowa. Zeszłoroczny Piknik się udał, zatem idziemy
za ciosem. Bawimy się ale i pomagamy: Dochód z Mini Rajdu
Nordic Walking jest przeznaczony dla Dominiki Gaździak z Bestwinki, chorej na białaczkę uczennicy klasy VI, zarazem podopiecznej fundacji „Iskierka”. Przeprowadzamy zbiórkę do puszek, sprzedajemy prace uczniów, jest loteria fantowa, przewidzieliśmy licytacje z tak cennymi nagrodami jak wejściówka na
plan produkcji TVN.”

spotkał się pokaz strażacki. Druhowie z Bestwinki dowodzeni
przez Grzegorza Gawędę wraz z kolegami z OSP Dankowice
upozorowali wypadek komunikacyjny. Przeprowadzili akcję ratunkową wyciągając ofiary z samochodów i udzielając pierwszej
pomocy a następnie ugasili płonące auta. Duża ilość ognia i piany oraz umiejętności strażaków wzbudziły wielki aplauz widzów.
Chętni mogli zwiedzić wozy bojowe obu jednostek.
Bardzo szlachetna inicjatywa to możliwość oddania krwi i zarejestrowania się jako dawca szpiku kostnego. Na terenie imprezy stanął ambulans do pobierania krwi oraz namiot Fundacji DKMS zajmującej się pozyskiwaniem dawców szpiku i komórek macierzystych. Zarejestrowało się w namiocie 17 osób,
natomiast krew w ambulansie oddało 28.
W malowanie dziecięcych twarzy i zabawy plastyczne zaangażował się Klub Działań Pozytwnych. Wesołe zdjęcia zaoferowała fotobudka, z kolei na amatorów wrażeń kulinarnych czekały dobrze zaopatrzone bufety z daniami z grilla, ciastami, muffinkami, lodami i napojami. O czekających na adopcję zwierzakach
opowiedzieli wolontariusze fundacji „Mam kota na punkcie psa”.
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wystawili przeplatany piosenkami spektakl pt. „W zaczarowanym ogrodzie”.
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Znalazł się w nim wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”, inne utwory poetyckie i perfekcyjnie przygotowane tańce. Ogród marzeń
zaroił się od przeróżnych roślin i zwierzątek odgrywanych przez
dzieciaki, naprawdę dobrze spisali się twórcy pomysłowych
strojów oraz opiekunowie odpowiedzialni za warstwę muzyczną i choreograficzną. Było na co popatrzeć i czego posłuchać!
Konferansjer Pikniku, Stanisław Niemczyk to lider zespołu
„Albatros” prowadzącego zabawę taneczną trwającą do późnych godzin nocnych. Zespół od lat występuje na festynach odbywających się nie tylko w gminie Bestwina – zdobył sobie już
zasłużoną renomę. Osobną zabawę w stylu mini – disco miały również dzieci.
Partnerzy Pikniku Rodzinnego: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bestwince, Fundacja DKMS, Fundacja Iskierka, Wójt Gmi-

ny Bestwina Artur Beniowski, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, OSP Bestwinka, OSP Dankowice, KGW Bestwinka, Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, Klub Działań Pozytywnych, KS Bestwinka, KaeS Pub, Polska Federacja
Nordic Walking (Instruktor E. Gebska), zespół „Albatros”, pielęgniarki ze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej: A. Pawełko, A. Kliś, A. Trzcińska, wolontariusze: A. Matwiejczyk i A.
Rodak, Szkoła Tańca „Movimento” – K. Kusidło, Sz. Babiarz.
Lista licznych sponsorów została wywieszona na terenie imprezy i jest widoczna na fotografiach w galerii internetowej.
Patronat medialny: Radio Bielsko, Kurier Radia Bielsko, Dziennik Zachodni, Magazyn Gminny, strona Urzędu Gminy Bestwina – www.bestwina.pl
Sławomir Lewczak

„Cała Bestwina czyta dzieciom”

– Przedszkolaki posłuchały samorządowców

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

W nietypowej dla siebie roli wystąpili pracownicy samorządowi gminy Bestwina. Od 30 maja do 3 czerwca trwała w Gminnej Bibliotece Publicznej tegoroczna edycja akcji „Cała Bestwina czyta dzieciom”. Przedszkolaki z ZSP Bestwina miały możliwość wysłuchania krótkich bajeczek ale również zadania pytań o charakter pracy swoich gości.
– „Nigdy nie wiadomo, o co mogą zapytać dzieci, więc najlepiej być spontanicznym. Niemniej jest pewna trema gdyż na sesjach czy posiedzeniach komisji nasze wypowiedzi są przygotowane wcześniej, tutaj jednak trzeba improwizować i dostosować się do wieku małych słuchaczy, nie używać trudnej terminologii” – przyznali czytający.
Zanim w czytelni pojawili się samorządowcy, mali miłośnicy
książek spotkali się z młodą artystką. Paulina Sadowska również przeczytała bajkę a ponadto zaprezentowała flet poprzeczny i wykonała krótki koncert.
Radni i pracownicy samorządowi czytający bajki w roku 2016 to:
Zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik – bajka „Nasz
przyjaciel delfin”
Radny gminy Bestwina Krzysztof Wróbel – „Przygody psa
Rokiego”
Sekretarz gminy Bestwina Arkadiusz Maj – „Roki szuka przyjaciela w ZOO”

Bajkę czyta sekretarz gminy Bestwina Arkadiusz Maj

Dzieci otrzymały od gości słodki poczęstunek Przypomnijmy,
że w latach ubiegłych przeczytał bajkę m.in. wójt Artur Beniowski, śp. wójt Stefan Wodniak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, radni poprzednich kadencji, przedstawiciele organizacji z terenu gminy takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło
Gospodyń Wiejskich, Koło Łowieckie „Bażant”, Zespół Regionalny „Bestwina” itp.		
Sławomir Lewczak

Konkurs „Wrzuć na luz”
– Władysław Kozieł na podium

Humorysta z Bestwiny, Władysław Kozieł, zajął trzecie miejsce
w V Bielskim Konkursie Satyrycznym „Wrzuć na luz” zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury
w Bielsku – Białej (kategoria literacka). Pan Władysław zaprezentował swoje dwa limeryki – miniaturki liryczne w których ostatnio się
specjalizuje, aktywnie uczestniWładysław Kozieł czyli „Dziadek cząc w pracach facebookowej gruWładek z Bestwiny”

py „Ulica Limeryków”. Należy dodać, ze konkurencja była spora, udział wzięło 108 autorów. Jury obradowało w składzie: Juliusz Wątroba, Marek Mosor, Aleksander Dyl, Franciszek Kopczak (dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej), Lech
Kotwicz (kurator konkursu).
Utwory Władysława Kozieła ukazywały się w wielu lokalnych
gazetach i czasopismach, m.in. w „Dzienniku Zachodnim”. W r.
2013 satyryk wydał książkę „Humor pod rękę z powagą”. Tam,
obok limeryków zawarł także palindromy, zagadki anagramowe,
fraszki, anagramy, „skojarzynki”, krótkie bajeczki, zagadki i wiele innych form literackich.
Sławomir Lewczak
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Łączy nas pokonywanie barier
– piknik w Stowarzyszeniu „Razem”

Czas mija bardzo szybko, także podopiecznym stowarzyszenia „Razem” w Bestwinie. Ledwo zakończyły się emocje związane z XIV majówką, a już za nami kolejna ciekawa impreza integracyjna pod nazwą „Osoby niepełnosprawne w akcji”. Szósta edycja tego wydarzenia połączona została z V Integracyjnym Piknikiem Sportowym. Wszystko odbywało się 4 czerwca na terenie Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego przy
ul. Gen. Sikorskiego.

Agnieszka Dutka, współpracująca z „Razem” nauczycielka
wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Jana Pawła II poinformowała, że w ramach całości podsumowano projekt pt.
„Razem możemy więcej”, realizowany przez klasy drugie wraz
z wychowawcami. Uczniowie, w części artystycznej przedstawili „Bajkę o Niematołku” bazującą na „Koziołku Matołku” Makuszyńskiego ale w realiach bestwińskich. Następnie Karolina
Sabuda, Dominika Dybczak, Aleksandra Gałka i Martyna Kubik zaprezentowały tańce z zakresu jazzu, tańca współczesnego i akrobatyki sportowej.
Część sportowa polegała na rozmaitych grach i zadaniach ruchowych. Została przeprowadzona przez p. Agnieszkę, zaś niepełnosprawnym uczestnikom pomagali gimnazjaliści. Do wykonania było dziesięć zadań o różnym stopniu trudności – m.in.
bieg sztafetowy, podbijanie lotki, rzut piłką do kosza. Jako finałową niespodziankę przewidziano poszukiwanie „srebrnych kul”
z prezentami ukrytych na terenie Ośrodka.
Warto nadmienić, że prezes Stowarzyszenia, Maria Sysak –
Łyp uhonorowała kwiatami osoby szczególnie zaangażowane
w pomoc niepełnosprawnym. Swoje uznanie wyrazili liczni goście, wśród nich zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik.
Sławomir Lewczak

Jedna z konkurencji - rzut woreczkami

„Odnaleźli swoje miejsce w szkole”
– Podsumowanie programu „Erasmus+”
w ZSP Bestwinka

mi odebrali zaangażowani w projekt rodzice, ale na najgorętsze
wyrazy wdzięczności zarówno od uczniów jak i od dyrektor ZSP
Danuty Tekieli – Herman zasłużyła p. mgr Anna Tomaszczyk.
Ogrom pracy włożony w przygotowanie dokumentacji, w tłumaczenia na język francuski, w organizacyjne „dogranie” wyjazdów
nie może pozostać niezauważony na szerszym forum.
Sławomir Lewczak

Pani Anna Tomaszczyk wraz z uczestnikami projektu
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W gimnazjum w Bestwince zakończył się trwający prawie
dwa lata projekt „J’ai ma place au college” („Mam swoje miejsce
w gimnazjum”) realizowany w ramach unijnego programu „Erasmus+” Koordynatorką była ucząca języka francuskiego Anna
Tomaszczyk, zaś uczniowie, począwszy od listopada 2014 r.
spotykali się ze swoimi rówieśnikami ze szkół z Francji, Portugalii, Rumunii, Włoch i Grecji. Goście z całej Europy przybyli
również do Bestwinki. Zostali miło przyjęci przez rodziny, zwiedzili Polskę i wzięli udział w gimnazjalnym „Święcie Muzyki”.
Poznając specyfikę poszczególnych państw uczniowie zaznajomili się z ich historią, przyrodą, skosztowali lokalnych przysmaków oraz doskonalili umiejętności językowe. Nie brakowało
dyskusji na poważne tematy: jak pokonać szkolne wykluczenie,
jak walczyć z uzależnieniami, internetowym stalkingiem, z przemocą. Szczegółowe relacje z erasmusowych wypraw pojawiały się cyklicznie na stronie www.bestwina.pl a także na łamach
„Magazynu Gminnego”.
Podsumowanie projektu miało miejsce w dniu 15 czerwca. Zaproszeni goście – w tym zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik i sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś obejrzeli filmy
obejmujące wszystkie podróże i wysłuchali interesującego sprawozdania. Z dużym aplauzem spotkał się pokaz strojów wykonanych z materiałów odnawialnych. Dyplomy z podziękowania-
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Gimnazjaliści we Francji: Spotkania z teatrem

• Magazyn gminny lipiec/sierpień 07-08/2016

W dniu 7 maja 2016 roku kolejna grupa gimnazjalistów z ZSP zostało przekazane Anglikom, mieszkańcy uciekli, a miejscowość
Bestwinka wraz z opiekunami wyruszyła na ostatnią wyprawę nigdy nie wróciło do dawnej świetności. Znakomitą pamiątką daww ramach projektu Erasmus+. Nasza podróż rozpoczęła się wy- nych czasów jest średniowieczny, siedmioprzęsłowy most obronjazdem na lotnisko do Krakowa, skąd samolotem udaliśmy się do ny Pont Valentré z XIV wieku, z 3 umocnionymi wieżami. Jak głoFrankfurtu, następnie do Tuluzy, a potem pociągiem do Gourdon, si miejscowa legenda, główny budowniczy zawarł pakt z diabłem,
skąd zabrano nas do Salviac – małej miejscowości, malowniczo by ukończyć budowę, ale dzięki sprytnej sztuczce ocalił duszę.
Główna ulica Cahors to Boulevard Gambetta, nazwana imiepołożonej nad rzeką Lot. Niedzielę uczniowie spędzili w rodziniem znanego radykalnego polityka
nach ze swoimi projektowymi partnerami.
z XIX wieku Leona Gambetty, który uroGłównym tematem mobilności była „Edudził się w tym mieście. Na wschód od
kacja emocjonalna poprzez teatr”, dlatego
bulwaru Gambetty rozciąga się stara
pierwszego dnia w szkole każdy z partnedzielnica ze średniowiecznymi domarów zaprezentował przygotowane dramy, filmi. W sercu starej dzielnicy stoi katemy dotyczące szkolnych problemów i spodra St. Etienne (Świętego Szczepana)
sobów ich rozwiązywania. Uczniowie wykaz XI-XV wieku. Najwspanialszym elezali bardzo duże zaangażowanie, a efekty
mentem katedry jest bogato zdobiony
ich pracy były naprawdę imponujące. Koportal romański z ok. 1135 roku przedlejne dni szybko upływały na wspólnych zastawiający sceny z życia Św. Szczepajęciach, lekcjach i grach towarzyskich oraz
na i 12 apostołów.
warsztatach improwizacyjnych prowadzoKolejnym etapem naszej wycieczki
nych przez animatorów, aktorów Thibaut
było Cabreret i grota Pech Merle odkryta
i Eliane. Uczestnicy mogli poznać zasady Uwagę przyciągały niesamowite krajobrazy
przez trzech chłopców z okolicy w 1922
działania teatru improwizacji oraz techniki
interpretowania i wyrażania swoich emocji. Uwieńczeniem wszyst- roku. Ta niezwykła galeria prehistorycznych malowideł liczy pokich działań był spektakl improwizacyjny zaprezentowany przez nad 20 tys. lat i zawiera „obrazy” bizonów, mamutów, koni, postaci
uczestników projektu w ostatni dzień naszego pobytu we Fran- kobiet oraz tajemnicze odciski dłoni i stóp. Zobaczyliśmy również
cji. Uczniowie wzięli udział również w grze terenowej w Salviac, bardzo rzadkie formy geologiczne, jakimi są perły i stożki jaskiktóra pozwoliła na zapoznanie się z najbliższą okolicą, a następ- niowe. W drodze powrotnej zwiedziliśmy miejscowość St. –Cirq
– Lapopie oficjalnie zaliczaną do najpiękniejszych we Francji. Kręnie spotkali się przedstawicielami lokalnych władz.
Na uwagę zasługuje także spektakl przygotowany przez te, brukowane uliczki, ufortyfikowany kościół, domy o konstrukcji
uczniów szkoły francuskiej oraz aktorów teatru Baroud. Insceni- szkieletowej z renesansowymi detalami zostały tutaj pieczołowizacja nawiązywała do dramatycznych wydarzeń jakie miały miej- cie odrestaurowane. W latach 50 XX wieku rozpoczęła się kolosce w Frayssinet – le – Gélat 21 maja 1944 roku, kiedy to nazi- nizacja wsi przez artystów (najbardziej znanym był surrealistyczści powiesili trzy kobiety, a następnie spalili ich domy, po czym ny pisarz André Breton). Nic więc dziwnego, że przybywa tu wierozstrzelali dziesięciu mężczyzn i jedną kobietę. Historia zata- lu turystów. Wieczór spędziliśmy w Ostal, gdzie uczniowie wraz
cza różne kręgi, a odtwarzając ją, poznajemy prawdę, uczymy z rodzicami przygotowali poczęstunek i dyskotekę.
Pobyt we Francji obfitował w liczne atrakcje, pozwolił na posię lepiej rozumieć i przeżyć przeszłość, aby podobne tragedie
znanie doliny rzeki Lot przepływającej u podnóży kremowych klinie miały już miejsca.
W środę udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą do stolicy de- fów, wijącej się wśród zielonych łąk i winnic. Niestety była to już
partamentu Lot – Cahors. Zamożne, dobrze ufortyfikowane, śre- ostatnia, projektowa podróż Erasmus+ i mamy nadzieję, że podniowieczne Cahors było ważnym ośrodkiem handlowym, ban- zostawiła miłe wspomnienia…
Opracowanie: Anna Tomaszczyk
kowym i edukacyjnym. Jednak w czasie wojny stuletniej miasto

Kaniów: Sportowy prezent na Dzień Dziecka

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie, zgodnie
z wieloletnią tradycją, uczcił święto wszystkich dzieci
na sposób aktywny. Dzień Dziecka był zarazem Dniem

Nowe urządzenia osobiście wypróbował wójt Artur Beniowski

Sportu, który uroczyście w dniu 1 czerwca zainaugurowała dyrektor placówki Krystyna Bryksa.
Do szkoły zawitał wójt Artur Beniowski – ZSP w Kaniowie wzbogacił się
bowiem o dofinansowaną przez Urząd Gminy siłownię. – Te sprzęty mamy
dzięki uprzejmości Pana Wójta, są dostosowane do możliwości najmłodszych i na pewno będą chętnie z nich korzystać, oby posłużyły przez długie lata – powiedziała pani dyrektor.
Nauczyciel wychowania fizycznego Arkadiusz Czaja podaje szczegółowy stan wyposażenia siłowni: Dwa rowerki treningowe, orbitrek, bieżnia,
dwie ławeczki uniwersalne, wioślarz, stepper, atlas, zestaw hantli oraz
podwieszana gruszka bokserska. Z niektórych, już po przecięciu wstęgi
skorzystał wójt i p. dyrektor przy gromkim aplauzie uczniów i nauczycieli.
Po części oficjalnej rozpoczęły się uczniowskie rozgrywki piłki nożnej i
piłki siatkowej. Zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i sprzętem sportowym, dzielnie spisali się kibice, natomiast nad prawidłowym przebiegiem
rywalizacji czuwał sędzia Łukasz Wojsław.
Sławomir Lewczak
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Tytuł „Superucznia” dla Olimpii Hankus
„Olimpia jest prawdziwą damą, w najlepszym znaczeniu tego
słowa” – podkreślają nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie. Uczennicę cechuje nienaganna kultura słowa,
jest serdeczna, koleżeńska, bierze udział w wielu konkursach
i zajęciach pozaszkolnych – z wieloma inicjatywami wychodzi
sama. W pełni zasłużyła na miano „Superucznia”, list gratulacyjny do rodziców i nagrodę finansową przyznawaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom

„Z Sercem na Dłoni”. Kapituła nagrody miała wszakże trudny
wybór, gdyż wszyscy nominowani kandydaci przynoszą swoimi
poczynaniami chlubę swoim rodzicom i szkole im. T. Kościuszki. Zdobywają złote medale na zawodach sportowych, brylują
w konkursach językowych czy matematycznych, udzielają się
aktorsko. Niemniej, po tajnym głosowaniu tytuł przypadł właśnie
Olimpii, uczennicy klasy VI – werdykt został ogłoszony przez
przewodniczącą Stowarzyszenia Iwonę Sojkę. Pozostałymi nominowanymi były Oliwia Świgoń i Hanna Sojka.
Olimpia Hankus wyróżniła się startując z sukcesami w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego, Międzyszkolnym Konkursie o tytuł „Mistrza Polszczyzny”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy „Archimedes”, XIII Wielkim Dyktandzie z Kościuszką (Mistrzyni Ortografii SP Kaniów). Ponadto
systematycznie pracowała w samorządzie uczniowskim, współtworzyła szkolny teatrzyk „Bez Kurtyny” i gazetkę „Coś na Przerwę”. Jest bardzo lubiana przez społeczność szkolną z powodu
wielkiej skromności i poważnego podejścia do powierzanych zadań. Wraz z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim i dyrektor Krystyną Bryksą życzymy jej kolejnych sukcesów, zaś rodzicom serdecznie gratulujemy.
Sławomir Lewczak

Olimpia Hankus wraz z tatą oraz nominowane uczennice

Dzień Dziecka w siodle

– wyprawa do janowickiej stadniny

poczęstunek w postaci: szaszłyków, ciasteczek domowego wypieku i napojów. Apetyt dopisywał dzieciom i wszystko zostało
zjedzone. Kulminacyjnym wydarzeniem był przejazd na kucyku, który dopełnił szczęścia w tym dniu.
Z tego miejsca w imieniu dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowicach, chcemy bardzo serdecznie
podziękować Organizatorom tego pięknego i radosnego wydarzenia. Zarówno dzieci jak i dorośli zapamiętają je na długo
i chętnie będą wracać do niego pamięcią.
Opracowanie: Ewelina Olejak

Radość w siodle - bezcenna!
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W tym roku szkolnym kl.1 i 2 zostały zaproszone na obchody
Dnia Dziecka do stadniny koni w Janowicach przy ul. Targanickiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach, które reprezentowały panie: przewodnicząca Krystyna Norymberczyk i pani Danuta Zdrojewska, pan radny
Stanisław Nycz i właścicielka stadniny pani Krystyna Łukasik.
Po śniadaniu o godz. 9.00, pod opieką nauczycieli grupa
uczniów z młodszych klas wymaszerowała sprzed szkoły i pamiętając o zasadach bezpieczeństwa na drogach, przeszła na
miejsce spotkania. Spacer był długi, ale nikt nie narzekał na ból
nóg, bo każdy był ciekaw jakie atrakcje czekają na wszystkich
po dotarciu na miejsce. Podczas marszu im bliżej stadniny się
znajdowaliśmy tym więcej można było zaobserwować koni, które dumnie paradowały po pastwiskach.
Na wstępie dzieci z opiekunami zostały zaproszone na tzw.
„ujeżdżalnię”, gdzie odbyły się konkurencje sportowe poprowadzone przez panią Ewelinę Olejak, takie jak: biegi slalomem, toczenie opony, przeskoki przez przeszkody, skoki w workach i kilka innych. Nawet panie nauczycielki dały się namówić na wyścigi w workach, przy głośnym dopingu dzieci, (chyba w głębi serca też czują się dziećmi). Podczas zabaw cały czas obserwował nas młody źrebak, który wyraźnie chciał do nas dołączyć.
Następnie dzieci miały okazję zwiedzić stajnię, gdzie zapoznały się z takimi pojęciami jak: box, żłób, poidło, uprząż, wędzidło
itp., poznać zwyczaje koni, a wreszcie, co najważniejsze, mogły samodzielnie nakarmić konia marchewką, z czego były bardzo zadowolone. Kolejnym punktem programu był przepyszny

Edukacja

ZSP Bestwina:

1 czerwca w średniowiecznej scenerii
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie
podczas tegorocznego Dnia Dziecka nawiązali przede wszystkim do 1050 rocznicy Chrztu Polski. Oznaczało to symboliczny
„powrót do średniowiecza” i całego bogactwa tej długiej epoki – świata mężnych rycerzy, pięknych dam, wyniosłych zamków i uczonych mnichów. To właśnie średniowiecze przygotowało grunt pod czasy nowożytne a korzystamy z jego dziedzictwa
po dziś dzień podziwiając gotyckie katedry bądź zagłębiając się
w skomplikowany, lecz logiczny system filozofii scholastycznej.
Gimnazjum i poszczególne klasy szkoły podstawowej wspólnie ze swoimi nauczycielami zorganizowały atrakcje adekwatne do wieku uczestników.
W kl. 1 – 3 skupiono się na temacie „Legendy Polskie”. Rozwiązywane zadania były punktowane i dotyczyły m.in. legend
„O Lechu, Czechu i Rusie”, „O Warsie i Sawie”, „O Królu Popielu”, „O Smoku Wawelskim” itd.
Klasy starsze wyruszyły na szlak gry patrolowej prowadzonej
przez Dorotę Surowiak – nauczyciela ZSP i przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. W centrum Bestwiny
umieszczono odpowiednie stanowiska, w pomoc włączyła się
również Gminna Biblioteka Publiczna – tam odbywała się konkurencja związana z książkami.

Na szlaku gry terenowej

W gimnazjum trwał „Jarmark Średniowieczny”. Na nim nie
mogło zabraknąć turnieju rycerskiego (szukanie chorągwi) ale
pomysłowi organizatorzy przygotowali także quiz, pokaz mody
i tańce.
Najmłodszych, czyli przedszkolaków Rada Rodziców zaprosiła do zabawy w dmuchanych zamkach i na innych urządzeniach, dzieci mogły pomalować buzie w bajkowe wzory natomiast wcześniej odwiedziły „Figlo – Park” w Bielsku – Białej.
Sławomir Lewczak
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Teatralna niespodzianka od Rady Rodziców

Aktorzy przedstawienia o Kopciuszku

Mieszkańcy naszej gminy zrzeszeni w Radzie Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie podarowali przedszkolakom najpiękniejszy prezent – radość i wzruszające emocje. Wszystko za sprawą przedstawienia o Kopciuszku, jakie
miało miejsce w bestwińskim przedszkolu w dniu 3 czerwca.
Rodzice sami przygotowali barwne stroje, dekoracje, nauczyli
się ról i wywołali u najmłodszych mnóstwo śmiechu. W rolę tytułową wcieliła się pani Monika Nawrocka, docenić należy jednak
na równi wszystkich występujących – Księcia, złe siostry, Dobrą
Wróżkę, macochę, narratora oraz osoby pracujące za kulisami.
Po zakończonym przedstawieniu dzieci wzięły udział – wraz z
aktorami – w „zabawie weselnej Kopciuszka” a dyrektor ZSP,
Agata Rak złożyła gorące podziękowania organizatorom udanego przedsięwzięcia za poświęcony czas i społeczną pracę.
Sławomir Lewczak

Zapraszamy na imprezy plenerowe!

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zaprasza na następujące imprezy plenerowe w gminie Bestwina:

XVI Święto Karpia Polskiego

20 sierpnia na terenach rekreacyjnych w Kaniowie
W programie tradycyjne zawody wędkarskie, koncert m.in. zespołu FORYŚ BAND – ex LOMBARD
oraz występ JACKA SILSKIEGO

IV Dożynki Gminne

11 września na terenach rekreacyjnych w Janowicach
W programie m.in. występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca BESTWINA, Śląskie Trio PIOTRA SZEFERA,
koncert kapeli biesiadnej JANOWIANKA
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST w Bestwinie, zgodnie z Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Bestwina w okresie od dnia
01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.
Rodzaje, wysokości cen i stawek opłat.
1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
– jednakowa cena za 1 m3 wody w wysokości:
CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

5,19 zł
0,42 zł
5,61 zł
– miesięczna opłata stała/odbiorcę, obliczona na podstawie
kosztów obsługi klientów:
a. dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców rozliczanych wg wodomierza głównego
CENA NETTO
b.

VAT

CENA BRUTTO

5,75 zł
0,46 zł
6,21 zł
dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

4,91 zł
0,39 zł
5,30 zł
2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
– jednakowa cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:
CENA NETTO

VAT

CENA BRUTTO

5,23 zł

0,42 zł

5,65 zł

Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 139 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bestwina.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców
usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” Sp. z o.o. w Bestwinie z wyłączeniem odbiorców hurtowych.

Maj 2016
• W nocy z 9 na 10 maja w Bestwince, przy ul. Witosa nieznany sprawca skradł z zamkniętego schowka 5 butli z gazem – straty: 600 zł.
• 10 maja o godz. 13.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej
policjanci z WRD w Bielsku- Białej zatrzymali mieszkańca
Bielska – Białej który kierował samochodem pomimo zakazu wydanego przez sąd.
• 13 maja o godz. 20.00 w Bestwinie, na ul. Witosa mieszkaniec Bestwiny dokonał z otwartego samochodu kradzieży 1000 zł.
• 17 maja mieszkanka Kaniowa została oszukana podczas
transakcji w sklepie internetowym.
• 18 maja w Bestwince, przy ul. Dworkowej podczas prac budowlanych wykopano pocisk moździerzowy z czasów drugiej wojny światowej. Niewybuch został zabrany przez saperów z Gliwic.
• 20 maja o godz. 15.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkankę Bestwiny, która będąc w stanie nietrzeźwości – 0,43 mg/l. kierowała samochodem.
• W nocy z 20 na 21 maja w Bestwinie, przy ul. Szkolnej nieznany sprawca wybił okno i włamał się do apteki.
• 23 maja o godz. 14.00 w Bestwinie, przy ul. Podzamcze,
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru pozostawionego pod sklepem. Straty – 800 zł. na szkodę mieszkańca Bestwiny.

• 26 maja o godz. 20.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkankę Bestwiny, która w stanie nietrzeźwości (0,63 mg/l.) kierowała samochodem, ponadto posiadała przy sobie narkotyki.
• 28 maja w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej, nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę w trakcie festynu skradł mieszkance Bestwiny torebkę z dokumentami.

Czerwiec 2016
• W nocy z 4 na 5 czerwca w Kaniowie, przy ul. Parkowej nieznany sprawca po wybiciu szyby włamał się do lokalu a następnie skradł pieniądze ze znajdujących się w środku maszyn zręcznościowych.
• 9 czerwca o godz. 9.00 w Kaniowie, przy ul. Grobel Borowa
kierujący samochodem mieszkaniec Kaniowa stracił panowanie nad maszyną i uderzył w drzewo. Ze złamaną nogą
i obojczykiem został przewieziony do szpitala.
• 10 czerwca o godz. 9.00 w Kaniowie, na ul. Czechowickiej
nieznany sprawca skradł z samochodu VW Golf tablice rejestracyjne na szkodę mieszkańca Czechowic – Dziedzic.
• 15 czerwca o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Pod Magówką, nieznany sprawca skradł z otwartego samochodu portfel
z dokumentami na szkodę mieszkańca Bestwiny.
• 23 czerwca w Bestwinie, na ul. Podzamcze, podczas prac
ziemnych wykopano pocisk moździerzowy z czasów II wojny
światowej. Niewypał został zabrany przez saperów z Gliwic.
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Dramat choroby, Cud terapii,
Nadzieja dla wszystkich
można pomóc wciąż czekają. Przed jeszcze większą szansą stoją dzieci, które dopiero zachorują – wczesna rozpoczęcie terapii to największe efekty z możliwością całkowitego wyleczenia. Nikt z nas, z Was nie
wie, co los przyniesie nam i najbliższym.
Cudem jest, że dziś już można.. Pomóżcie
rozwijać terapię, która oby nikomu z Waszych bliskich nie była potrzebna.

Rodzimy się, żyjemy, spotykają nas radości i smutki – jesteśmy wszyscy bardzo
do siebie podobni. Pełnimy różne życiowe role –jesteśmy czyimiś dziećmi, często
też czyimiś rodzicami. W bieg zdarzeń życia każdego z nas niestety w każdej chwili wkraść się może niechciane, dramatyczne zdarzenie –ciężka choroba najbliższej
osoby. Nie da się tego wykluczyć, nie da
w 100% od tego ubezpieczyć. To nie oznacza, że nie da się zrobić niczego.

Nadzieja

Nasz dramat

W bieg naszych radości i trosk wdarła się w siódmym miesiącu życia naszego jedynego dziecka –Roberta dramatyczna choroba – zapalenie mózgu skutkujące padaczką, opóźnieniem rozwojowym, niedowładem.....można długo mnożyć. Nasze życie,
podobnie jak życie wielu rodzin obarczonych niepełnosprawnością jednego z najbliższych zostało podporządkowane leczeniu
dziecka. Dotychczas dla tak ciężkich stanów neurologicznych
właściwie nie było ratunku – leki przeciwpadaczkowe miały nikłą
skuteczność –nadal nie ustępowały napady- przy koszmarnych
skutkach ubocznych – zamroczenie pacjenta, ciągły pół-sen.

Cud
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Dowiedzieliśmy się o naukowym cudzie – dobrze rokującym
eksperymencie z podaniami komórek macierzystych dzieciom
z uszkodzonym mózgiem. Terapia prowadzona jest w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie – Prokocimiu. Dobrzy ludzie przyjęli Roberta, efekty pierwszych podań są bardzo dobre, po każdym z nich dziecko zmienia się na lepsze, padaczka jest coraz słabsza, Robert wyszedł ze swojego świata do nas –zaczął
się kontaktować, pokazując oczyma. Próbuje nieporadnie stać
na nóżkach. Komórki macierzyste „oddają” nam po kawałeczku to co odebrała choroba.W terapii jest dziewiętnaścioro dzieci, u wszystkich są pozytywne efekty podań. Dzieci zaczęły lepiej spać, jeść, niektóre komunikować się. Terapia to możliwy
powrót wielu dzieci do rodziców. Tego powrotu by nie było, gdyby nie komórki macierzyste i terapia. Dla nas – patrzących na
efekty u Roberta – jest niehumanitarnym, że inne dzieci którym

Eksperyment realizowany jest ze środków fundacji medycyny
regeneracyjnej „Dar Nadziei” oraz pieniędzy statutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już przy obecnej grupie 19 dzieci borykamy się z trudnościami finansowymi, a w kolejce oczekuje
ponad 50 zakwalifikowanych do terapii Maluchów. Ich rodzice
wciąż mają nadzieję, że przestaną oglądać niczym „przez wystawową szybę” jedyny ratunek dla chorych dzieci. Możemy to
wspólnie zmienić. By terapia będąca eksperymentem medycznym była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
musi zostać przekształcona w niekomercyjne badanie kliniczne. Potrzebna jest do tego ogromna kwota: 3 miliony złotych.
Jako rodzice próbujemy wszystkiego – robimy aukcje, prosimy
w Ministerstwie Zdrowia. W akcję zbierania potrzebnych środków włączyli się znani i lubiani aktorzy. Szczegóły na facebooku – wystarczy wpisać akcja nadzieja, na stronie fundacji www.
darnadziei.org lub na stronie Roberta www.pomocdlaroberta, pl

Jak można pomóc dzieciom.

Opcji jest kilka: Przede wszystkim wpłacić, dowolną kwotę, nawet najmniejszą na konto fundacji: Bank PEKAO SA II o/Kraków

09 1240 1444 1111 0010 5752 0503
lub skorzystać z możliwości wpłaty poprzez portal „zrzutka.pl”
https://zrzutka.pl/stdwkt
Możemy także udostępnić wiedzę, zainteresować znajomych… to równie istotne. Pomóc w dystrybucji spotu w tv, nawet najbardziej lokalnej. Im większy zasięg akcji, tym większa
szansa na powodzenie.

Otwarcie kąpieliska w Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych
Ośrodek jest czynny od 25VI 2016 r. do 31 VIII 2016 r .w godz. 9.00 do 20.30
Nadzór ratowników nad kąpieliskiem w godz. 10.00 - 20.00
Wynajem rowerków wodnych od 1 lipca
pn - pt 12.00 - 19.00
sb - nd 10.00 - 19.00
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Sport

Jedenaście kilometrów frajdy
– XI Janowicki Rajd Rowerowy

Start Janowickiego Rajdu Rowerowego

„Organizatorzy do późnych godzin nocnych starali się, aby
w dniu rajdu każdy element został perfekcyjnie dopracowany!
” – wyznała Jolanta Kuczyńska, polonistka z ZSP Janowice pełniąca rolę konferansjerki. Na pewno sukces odniosła kampania informacyjna. 344 uczestników to absolutny rekord, bardzo
wiele osób zapisało się przed samym wyruszeniem w drogę.
Dyrektor szkoły Urszula Kal systematycznie śledziła prognozy
pogody, na szczęście deszcz nie spadł a utrzymywał się przyjemny sprzyjający rowerzystom chłód. Być może pomogła modlitewna interwencja księży – uczestników rajdu: Józefa Walusiaka z Janowic i Józefa Barana z Bestwinki.
Głównym organizatorem XI Janowickiego Rajdu Rowerowego była dyrektor ZSP wraz z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. W obsługę i zabezpieczenie trasy imprezy włączyła się
Ochotnicza Straż Pożarna z Janowic i Bestwiny, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Na pechowców czekała ponadto pomoc techniczna. Trasa co prawda nie była długa lecz obfitowała w dużą
ilość wzniesień i zjazdów przez co należało często używać hamulców. Oto ulice naszej gminy którymi przemieszczali się rajdowicze: Janowicka, Kubika, Szkolna, Podleska, Bestwińska,
Bialska, Ofiar Wojny, Leszczynowa, Szkolna, Prusa, Janowicka,
Pszczelarska, Famułkowa, Graniczna, Społeczna, Pielgrzymów,
Łanowa, Targanicka i ponownie Janowicka – ogółem ok. 11 km.
Wysiłek organizacyjny został doceniony przez samorządowców – część z nich podążała na „dwóch kółkach” a inni dopingowali cały peleton. Pojawił się w Janowicach wicestarosta bielski
Grzegorz Szetyński, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wszyscy radni powiatu bielskiego z naszej gminy oraz wielu radnych
gminy Bestwina, prezesi i przedstawiciele organizacji społecznych, świata biznesu, instytucji kultury, sportu itp.
Gdy wszyscy cało i zdrowo powrócili na janowickie tereny rekreacyjne i posilili się grochówką bądź kiełbasą, przyszedł czas
na nagrody. Tradycyjnie rozdano je w kilku kategoriach: Najmłod-

szy uczestnik jadący samodzielnie – nagrodę i dyplom otrzymał
Wojciech Kiedroń; Najmłodszy uczestnik – Zosia Ślósarczyk;
Najstarszy uczestnik – Antoni Góra (urodzony w roku 1938!);
Najliczniejsza reprezentacja szkoły – ZSP Janowice. Pozostali
mogli liczyć na łut szczęścia w losowaniu i otrzymanie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów. Dzieci bawiły się
w dmuchanych zamkach i na zjeżdżalni, natomiast dorośli chętnie posilali się w bufecie, przy grillu, kuchni polowej, w Rollbarze.
W ramach Pikniku Rodzinnego na estradzie zaprezentowały
się różne grupy i zespoły artystyczne: Dzieci Przedszkolne –
przygotowały Panie: Karolina Pniok, Karolina Wróbel;
Mażoretki z SP Janowice – przygotowała Pani Magdalena
Nycz; Akademia Tańca „Filan” Bielsko – Biała (uczennica SP
Janowice Natalia Ewa Mynarska); Zespół „Flej Hej” – Bielsko –
Biała (uczennica SP Janowice Natalia Ewa Mynarska); Tymoteusz Tomala w utworze ze „Skrzypka na dachu”; Koło Taneczne z SP Janowice; Justyna Kowalczyk – „Parostatek” K. Krawczyka; Natalia Pieczka z koleżanką z Akademii mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi; Zespół „Ravage Campaign”. Zabawę taneczną poprowadził zespół instrumentalno – wokalny „KamelBand”.
Sponsorzy i partnerzy XI Janowickiego Rajdu Rowerowego to
m.in. Urząd Gminy Bestwina, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, OSP
Janowice, OSP Bestwina, KGW Janowice, Bank Spółdzielczy
Czechowice – Dziedzice – Bestwina oraz wiele firm i osób prywatnych wymienionych na stronie internetowej gminy i szkoły. Patronat medialny objął „Magazyn Gminny” i strona Urzędu
Gminy – www.bestwina.pl

Najliczniejsza rodzina na Rajdzie
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Rajd w Janowicach to nie wyścig i nie zobaczymy na nim
gwiazd światowego kolarstwa. Są za to rowerzyści w każdym
wieku, od kilkulatków po seniorów. Wszyscy pełni entuzjazmu,
gdyż zdążyli już przekonać się, że biorąc udział w imprezie mogą
liczyć na emocje sportowe oraz znakomitą zabawę po przyjeździe na metę. W 2016 r. rajd odbył się pod znakiem „trzech jedenastek” – 11 czerwca, 11 edycja i jedenastokilometrowa trasa.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego składa gorące
podziękowania wszystkim rodzicom i osobom zaangażowanym
w przygotowanie i obsługę Rajdu i Pikniku Rodzinnego oraz
nauczycielom ZSP Janowice. Specjalne wyrazy wdzięczności
składa na ręce Pani przewodniczącej Rady Rodziców Magdaleny Gębczyńskiej, Michała Portasińskiego, Jacka Sawkiewicza,
Marka Pyki, Tadeusza Kóski za zaangażowanie, wsparcie i optymizm. Nie zapominajmy oczywiście o miłych gościach – wspaniałych rowerzystach, którzy w tak dużej liczbie przyczyniają się
do promocji Janowic i gminy Bestwina.
Sławomir Lewczak
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„Bramka prawie co minutę”

I edycja Pucharu Europy w kajak – polo – ECA Cup w Kaniowie
Po ubiegłorocznych, bardzo udanych Klubowych Mistrzostwach Europy na akwenie UKS „Set”, przewodniczący komitetu
organizacyjnego Bogusław Bajerski zapowiedział w rozmowach
z mediami, że klub pragnie starać się o rolę gospodarza innych
prestiżowych rozgrywek – Pucharu Europy w kajak – polo. ECA
(European Canoe Association) rozkłada w ciągu roku te pucharowe zmagania na trzy tury. Pierwsze zawody cyklu szczęśliwie
przypadły Kaniowowi (27 – 29 V 2016), drugie odbędą się w belgijskim Mechelen a trzecie we francuskim Thury.

Jeden z wielu rozgrywanych meczy
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Wygląda zatem na to, że Kaniów na dobre zadomowił się
w sportowej elicie. Na historyczny sukces tego trzytysięcznego
sołectwa i całej gminy Bestwina pracował jednak zupełnie za
darmo cały sztab ludzi – pasjonatów stanowiących zgrany zespół. Dowodził nimi po raz kolejny Bogusław Bajerski. Doświadczenie zdobyte w ciągu minionych lat zaprocentowało – najlepszą rekomendacją mogą być pełne trybuny, żywiołowy doping,
honorowy patronat wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka
i pochwalne słowa Joachima Schwarzrocka, delegata technicznego Europejskiej Federacji Kajakowej.
Puchar Europy prezentował oczywiście najwyższy poziom
sportowy ale czy mogło być inaczej skoro do Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych zjechało aż 27 drużyn z 11 krajów?
W trzech kategoriach (U21 – Meżczyźni, Kobiety Seniorki i U21,
Mężczyźni Seniorzy) boje toczyły następujące państwa: Polska, Włochy, Niemcy, Szwecja, Holandia, Dania, Czechy, Wielka Brytania, Rosja, Litwa i Węgry. Jak wyraził się wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, oglądaliśmy gola prawie co minutę.
To stwierdzenie absolutnie nie dziwi ale trzeba jeszcze zaznaczyć, że kajak – polo to nie tylko bramki lecz również efektowna walka o piłkę okupiona często kąpielą zawodnika w wodzie.

Zanim wręczono puchary i odegrano hymny, zastępca dyrektora w Ministerstwie Sportu i Turystyki Wojciech Kudlik wręczył
okolicznościowe dyplomy członkiniom kadry narodowej U21
– srebrnym medalistkom Mistrzostw Europy w Essen z 2015 r.
Są to: Monika Pacyga, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz i Klaudia Sachmerda.
Trzy komplety trofeów przekazali zawodnikom przedstawiciele władz samorządowych i kajakarskich. Oprócz wspomnianego wyżej Joachima Schwarzrocka i dyr. Kudlika w Kaniowie
swoją obecność zaznaczył dobrze tutaj znany konsultant techniczny ECA Tony Griffin, oprócz niego dyrektor sportowy PZKaj
Kajetan Broniewski (Brązowy medalista IO 1992 w Barcelonie),
członek zarządu PZKaj Piotr Książek i członek wydziału szkoleniowego tego samego związku Jarosław Andziak. Z samorządowców: wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Starosta Bielski
Andrzej Płonka wraz z Czesławem Pszczółką z Biura Promocji
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, wójt gminy Bestwina Artur
Beniowski z zastępcą Marcinem Kanikiem, radni naszego powiatu i gminy Bestwina.
Powiedzieli po turnieju:
Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz: Organizacja zawodów jest wyjątkowo profesjonalna, jestem zaszczycony tym, że
mogę być tutaj w Kaniowie na finałach. Rozmiar całej imprezy
przekroczył moje wyobrażenia. Dopiero jak przyjedzie się osobiście to można się przekonać, że w gminie Bestwina jest cała
Europa, uczestniczy w zawodach tak wysokiej rangi. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym, gdyż przygotowania z pewnością
trwały nie tylko długo ale też intensywnie.
Wójt Artur Beniowski: Cieszę się bardzo, że jedna z trzech
edycji Pucharu Europy mogła odbyć się w Kaniowie. To wielkie
wyróżnienie i docenienie tego, co dzieje się u nas przez cały
rok. Nie ukrywam, że również bardzo duża promocja. Głębokie ukłony należą się organizatorom – przede wszystkim działaczom UKS „Set” Kaniów, Polskiemu Związkowi Kajakowemu. Impreza jest kolejnym „kamyczkiem do ogródka” przedsięwzięć już zrealizowanych – życzę by była dobrym punktem
startowym do kolejnych, być może do Mistrzostw Europy a nawet Mistrzostw Świata.

Ogółem rozegrano aż 96 spotkań – od sobotniego poranka aż
do niedzielnego popołudnia. Oto wyniki finałów:
U21 M: Włochy – Niemcy 3:2
K i K U21 – Niemcy – Niemcy U21 5: 2
M: Holandia – Niemcy: 10:7
Ostateczna kolejność miejsc na podium:
U21 M – 1. Włochy 2. Niemcy 3. Polska A
K i K U21 – 1. Niemcy 2. Niemcy U21 3. Włochy (4. Polska)
M: 1. Holandia 2. Niemcy 3. Włochy (5. Polska)

Na najwyższym stopniu podium stanęli Holendrzy
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Sponsorzy I Edycji Pucharu Europy:
Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy Bestwina, CKSiR w Bestwinie, PG SILESIA, P. Głąb – „Dom dla Każdego”, firmy: „Stalmut”, „Prosperplast”, „Ażur”, „PHU Gawęda”, „Tedi Sport” „Plus” – Szymon Maślanka, COS Szczyrk, Cukiernia „Asteria”.
Dziękujemy ponadto zaangażowanym osobom, są to m.in. p.

Bogusław Bajerski, Piotr Bajerski, Halina Błaszkiewicz, Jerzy
Zużałek, Dariusz Pilarz, Iwona i Sławomir Sojka, Roman Pacyga, Jerzy Ciupak, Szymon Maślanka, Tomasz Hoffmann, Janusz Hałas, Jacek Gruszka, Bartłomiej Dawidek, Weronika Kozioł, zawodnicy i zawodniczki UKS „Set” Kaniów i wszyscy niewymienieni z imienia i nazwiska.
Sławomir Lewczak

Bezkonkurencyjny UKS „Set”!
– wyniki turniejów kajak – polo
Na akwenie Ośrodka Rekreacji i Sportów
Wodnych w Kaniowie rozgrywano w dniach
11 – 12 VI 2016 r. Międzynarodowy Turniej
Kajak – Polo, II Edycję Pucharu Polski a także „Panda Cup” dla najmłodszych. Udział brały 33 drużyny z Polski, Litwy, Austrii, Węgier
i Ukrainy. Oto rezultaty rozgrywek:
Dywizja I – 1. UKS „Set” Kaniów; 2. Powiśle
Warszawa; 3. KTW Kalisz
Dywizja II – 1. Alytus (Litwa); 2. MOSW
Choszczno; 3. UKS „Set” Kaniów B
Dywizja III – 1. UKS „Set” Kaniów; 2. MOSW
Choszczno; 3. Nagymaros (Węgry)
Triumf młodych kajakpolistów „Seta”

„Panda Cup” – 1. UKS „Set” Kaniów; 2.

MOSW Choszczno; 3. Powiśle Warszawa
Po 120 meczach i emocjonującym finale najsilniejszej dywizji seniorskiej w którym
ekipa z Kaniowa pokonała Powiśle Warszawa 6:4, dokonano dekoracji zwycięzców. Puchary, medale i bony pieniężne wręczyli wójt
gminy Bestwina Artur Beniowski, konsultant
techniczny Europejskiej Federacji Kajakowej
Tony Griffin, prezes UKS „Set” Halina Błaszkiewicz i trener kaniowskiej drużyny Dariusz
Pilarz. Wśród głównych sponsorów znaleźli
się Urząd Gminy Bestwina, CKSiR i PG SILESIA.
Sławomir Lewczak

Podwójna korona LKS Bestwina

W zakończonym niedawno sezonie na wiele pochwał zasłużył Ludowy Klub Sportowy Bestwina, a zwłaszcza jego
młodsze ekipy – juniorzy i trampkarze. Gratulujemy zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu i wszystkim, którzy ciężko pracowali na te osiągnięcia.
Zespół seniorów, prowadzony przez Sławomira Szymalę, zakończył rozgrywki na 8 pozycji w Beskidzkiej Lidze Okręgowej,
gromadząc 45 punktów, przy stosunku bramek 44:39.
Zespół juniorów, zwyciężył w I grupie III Ligi Juniorów Starszych, gromadząc 51 punktów w 18 spotkaniach (17 zwycięstw,
1 porażka), przy stosunku bramek 115:17. O wejście do II Ligi
zmierzył się, ze zwycięzcą II grupy – zespołem Spójni Landek.
Po porażce u siebie 1:3, w pierwszym spotkaniu awansu trzeba było szukać w rewanżu, w spotkaniu wyjazdowym. O awansie Bestwiny przesądziła ostatnia akcja meczu i zwycięstwo 4:2.
Trampkarze, prowadzeni przez Wojciecha Lisewskiego w 12
spotkaniach zdobyli 30 punktów (10 zwycięstw, 2 porażki), strzelając 75, a tracąc jedynie 8 bramek. W ostatnim, wyjazdowym
spotkaniu, zespół pokonał drużynę Wilkowic 2:0, co dało mu 1
miejsce w IV lidze okręgowej i awans do III ligi
W niedzielę 19 czerwca 2016 r.. odbyło się w klubie zebranie
sprawozdawczo – wyborcze. Nowo wybrany zarząd powołał na
prezesa pana Wojciecha Lisewskiego, będącego czynnym zawodnikiem klubu od ponad 3 lat, a zarazem trenerem zespołu trampkarzy. Wybrano również dwóch wiceprezesów, panów:
Leszka Łuszczaka i Sławomira Owczarza.
Na zakończenie sezonu zespół trampkarzy, już trzeci rok z rzę-

Wręczenie pucharu za wyśmienity sezon
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– sukcesy drużyn młodzieżowych, wybór nowego prezesa, mecz rodzice – trampkarze

du, rozegrał spotkanie z rodzicami wspomaganymi m.in. przez
wójta gminy Bestwina – Artura Beniowskiego, jego zastępcę –
Marcina Kanika, prezesa Wojciecha Lisewskiego i obu wiceprezesów Leszka Łuszczaka i Sławomira Owczarza, fizjoterapeutę – Łukasza Pasierbka a także dwóch zawodników LKS Bestwina. Po bardzo zaciętym spotkaniu, rozgrywanym oczywiście na
wesoło, ale z pełnym zaangażowaniem, był wynik 7:7 i o zwycięstwie zadecydowała seria rzutów karnych, w której zwyciężyli trampkarze 3:1, a na szczególne słowa uznania zasłużył
bramkarz – Krzysztof Korczyk, który obronił dwa rzuty karne.
Szczegółowe podsumowanie sezonu wraz z pełną relacją
z zebrania i meczu – www.bestwina.pl
Tekst i zdjęcia: Bartosz Stasicki
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Rekordowe mistrzostwa Magdaleny Solich

Nasza medalistka Mistrzostw Świata we freedivingu po raz gółów i nowa pianka od KONTAKT SIMON pozwoliły na wykopierwszy zdobyła tytuł Mistrzyni Polski. Zawodniczka z Bestwi- nanie najprzyjemniejszej statyki w mojej karierze a jej czas to
ny przygotowała dla nas specjalną relację. Bardzo dziękujemy 4min i 58 s. i jest to mój nowy rekord życiowy. Warto wspomnieć,
o niesamowitym występie Polki Adeliny Hetnar – Michaldo, któi gratulujemy wspaniałego wynkiu!
W tym roku Basenowe Mistrzostwa Polski miały miejsce rej próba zakończyła się po 6 min. i 27 s. a jest to nowy rekord
w dniach 27 – 28 maja w Lublinie. 49 zawodników z 9 narodo- Polski w statyce! Po długiej pięciogodzinnej przerwie wystartowości, mistrzowie i mistrzynie świata, rekordziści swoich krajów wałam w ostatniej konkurencji dynamice bez płetw. Po raz kolejny doskonałe warunki na pływalni pozwoliły na
przybyli na najważniejsze w Polsce zawody by
obniżenie dna do głębokości 1.8 m. Przygotowarywalizować o tytuł Mistrza i Mistrzyni Polski we
nie do tej konkurencji jest dla mnie kluczowe, dlaFreedivingu. To był dla ostatni sprawdzian przed
tego podeszłam do niej bardzo spokojnie, wynuzbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które już
rzyłam się na 168 m. z uśmiechem na ustach poza miesiąc odbędą się w Finlandii! W piątkowe
prawiając swój dotychczasowy rekord Polski o 4
popołudnie rozpoczęły się pierwsze starty w płym. W klasyfikacji generalnej liczyły się wyniki z 3
waniu dynamicznym w płetwach. W pierwszej sedyscyplin, przeliczane są one na punkty (każdy
rii wystartował Mateusz Malina osiągając odlemetr 0,5 pkt; sekunda 0,2 pkt). Dzięki determinagłość 285 m. tym samym ustanawiając nowy REcji stanęłam na najwyższym stopniu podium zoKORD ŚWIATA! Ja startowałam w przed ostatstając po raz pierwszy MISTRZYNIĄ POLSKI we
niej serii osiągając wynik 213 m. Odległość ta
Freedivingu a tytuł MISTRZA POLSKI obronił femogłaby być nowym rekordem Polski gdyby nie
nomenalny Mateusz Malina. Z tego miejsca nalebłąd, za który sędziowie odjęli mi 10 m. – brak
żą się ogromne podziękowania moim sponsorom:
kontaktu ze ścianą podczas startu. Wychodziłam
GLS Poland, Kontakt Simon, Edensport oraz firmie
tego dnia z pływalni z podniesioną głową – poMultus z Zabrza. Dzięki Waszemu wsparciu mogę
nieważ moje nurkowanie było najdalszym sporealizować swoje plany osiągać cele i spełniać maśród kobiet a 3 w ogólnej klasyfikacji. Następne- Magdalena Solich na podium
go dnia na tej samej wielofunkcyjnej pływalni zostało podnie- rzenia. Dziękuję również mojemu narzeczonemu za cierpliwość
sione dno a ściana startowa podzieliła nieckę na dwie części. i pracę, jaką razem wykonujemy w przygotowaniach do kolejMagdalena Solich
Rano odbyły się starty w statyce. Dopracowanie kilku szcze- nych startów.			

Beniaminek bez kompleksów

– udany sezon sekcji siatkówki UKS „Set” Kaniów
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Ledwo zadebiutowali a już wdarli się do czołówki i pukają do
bram trzeciej ligi – Uczniowski Klub Sportowy „Set” Kaniów pokazuje, co potrafi nie tylko w kajak – polo lecz i w piłce siatkowej.
Drużyna Magdaleny Dzikowskiej po 14 meczach zajęła pierwsze miejsce w II grupie IV ligi mężczyzn uzyskując 30 punktów
i bilans setów 36 – 17. W sezonie zasadniczym zakończonym
pięknym zwycięstwem 3:0 nad Zagrodą Buczkowice Kaniów ani
razu nie przegrał we własnej hali.
Prowadzenie w tabeli dało awans do turnieju finałowego, którego stawka to wejście do III ligi. W turnieju tym udział wziąć
miały po dwie najlepsze ekipy z każdej z dwóch grup czwartej
ligi, jednakowoż z uwagi na wycofanie się MKS MTS Winner
Czechowice Dziedzice II i GLKS Wilkowice (gr. II) ostatecznie
zagrały trzy drużyny z gr. I i jedna z gr, II – był nią właśnie UKS
„Set” Kaniów. Stawkę uzupełniły KS Triumf Nakło Śląskie, KS
Victoria Biała i UKS Tygrysy Krzepice.
Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Siatkowej na
miejsce rozegrania turnieju w dniach 27 – 29 maja wybrał Kaniów. Pomimo napiętego sportowego kalendarza w gminie Be-

Drużyna siatkarzy UKS „Set’’ Kaniów

stwina (w tym samym czasie kajkpoliści walczyli w I edycji Pucharu Europy) organizatorzy nie zawiedli i przygotowali imprezę godną swojej rangi. Honorowy patronat objął wójt Artur Beniowski, w różny sposób pomogli także sponsorzy: Urząd Gminy Bestwina, CKSiR w Bestwinie, „Dewro”, „Auto Moto Części”.
Dopisali kibice – fani siatkówki licznie przybyli do kaniowskiej
hali by dopingować swoich faworytów. Nie zabrakło wójta Artura Beniowskiego i jego zastępcy Marcina Kanika który na koniec wręczył uczestnikom medale. Puchary i statuetki indywidualne wręczał przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej Wojciech Maroszek.
Oto wyniki turnieju finałowego:
UKS Set Kaniów – UKS Tygrysy Krzepice
3:2 (25:20, 26:24,
23:25, 26:28, 15:10)
KS Triumf Nakło Śląskie – KS Victoria Biała 3:1 (21:25, 25:16,
27:25, 25:18)
KS Victoria Biała – UKS Set Kaniów 3:1 (25:23, 26:24, 20:25,
25:22)
UKS Set Kaniów – KS Triumf Nakło Śląskie 3:2 (26:24, 23:25,
25:21, 22:25, 17:15)
Ostateczna kolejność: 1. KS Triumf Nakło Śląskie 2. KS Victoria Biała 3. UKS „Set” Kaniów 4. UKS Tygrysy Krzepice
Kaniowianie zdobyli podczas turnieju 5 punktów z bilansem
setów 7‑7 i małych punktów 322 – 313 i najprawdopodobniej od
przyszłego sezonu zagrają już o jedną klasę rozgrywkową wyżej.
Trener Magdalena Dzikowska tak podsumowuje cały sezon
i turniej finałowy: Celem jaki postawiłam sobie i drużynie przed
sezonem był awans do trzeciej ligi. Plan ten udało się zrealizować w stu procentach. Dziękuję wszystkim chłopakom, łącznie
z rezerwowymi za wielkie serce do gry i zaangażowanie. Se-
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zon był dobry, ale sam turniej finałowy stał na niesamowicie wysokim poziomie, nasi siatkarze rozegrali porywające spotkania.
Dziękuję także władzom UKS „Set”, gminy Bestwina i osobom,
które przyczyniły się do powstania sekcji siatkówki jak również
wiernym kibicom.
Jeśli chodzi o dalsze plany to z pewnością przydadzą się

wzmocnienia, głównie na przyjęciu. Prowadzę już rozmowy
z zawodnikami – potencjalnymi kandydatami do naszej drużyny.
Więcej szczegółów na stronie http://ukskaniow.pl i na profilu
facebookowym sekcji siatkarskiej
Sławomir Lewczak

„Wędkarstwo – sport i nauka”
Zawody wędkarskie dla dzieci

Uczestnicy zawodów w komplecie

Adolf Gasch, wielki hodowca, praktyk i teoretyk rybactwa
tak pisał już w 1910 roku, w artykule „O wodach złotodajnych”:
„Rzecz naturalna, że w stawie o wielkiej ilości wody wre to życie nieustannie w ogromnych rozmiarach. Walka o byt góruje

nad wszystkiem, silniejszy pożera słabszego, aby w końcu służyć za pożywienie rybie, która za jednym razem połyka z wodą
mnóstwo tych istot, filtrując je przez blaszki skrzelowe, czasem
tylko grubsze skorupiaki zgniatając zębami. A mimo tej eksterminacyjnej polityki ze strony ryb nie znać ubytku. Przyroda w niezrównanej mądrości swojej opatrzyła drobne te ustroje zdolnością niesłychanie szybkiego rozmnażania się. Nie zaniechała
także do rozmaitych wód rozmaite przystosować gatunki; jak
na bujnej łące najrozmaitsze kwiaty się rozwijają, tak i w rozmaitych wodach znajdą się przeróżne odmiany.”
Miłe przedpołudnie na kaniowskim „Oczku” spędziło 61 młodych wędkarzy. Łowiąc, wpatrywali się w tętniący życiem staw
i zadawali pytania o gatunki żyjących w nim ryb. Około godz.
11.00 zawody zakończyły się, a po zważeniu prezes Stowarzyszenia, Roman Sas, ogłosił ostateczne wyniki, rozdał dyplomy i nagrody. Najlepsza okazała się Justyna Sowa, zaś drugie
i trzecie miejsce zajęli Mikołaj Kubiczek i Katarzyna Lepianka.
Pan Jan Adamiec, zastępca prezesa podkreśla: Nie zapominajmy o naszych dobroczyńcach! Oprócz naszego Stowarzyszenia znaczący wkład w organizację zawodów i ufundowanie nagród wnieśli: Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, Sieć sklepów „Decathlon”, Urząd Gminy Bestwina, CKSiR a także cukiernia „Asteria”. Dziękujemy i zapraszamy dzieci już we wrześniu!
Sławomir Lewczak

Młodzi judocy
z medalami w Sosnowcu
Praca trenera Artura Tyca wśród najmłodszych adeptów judo przynosi medalowe żniwa. W VI Międzywojewódzkim Otwartym Turnieju Judo dla juniorów młodszych, młodzików
i dzieci w Sosnowcu w dniu 12 czerwca zawodnicy z gminy Bestwina zdobyli 5 medali.
Michał Pietrzyk wywalczył złoto w kategorii 25
kg, krążek srebrny Piotr Flis w kategorii 36 kg,
a brązowe medale przypadły Adamowi Raszka (22 kg), Karolowi Raszka (36 kg) i Wojciechowi Szafarczykowi (32 kg). Gratulujemy!

Ogłoszenie

Firma DEWRO
zatrudni pracowników
na różne stanowiska.
Telefon kontaktowy:

503 433 346
Najmłodsi adepci judo z dyplomami
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Czy wędkowanie może pełnić rolę edukacyjną? Oczywiście.
Podobnie jak pokrewna dziedzina, rybactwo, zaznajamia hobbystów z naturą. Nowoczesny styl łowienia ryb, coraz częściej
stosowana metoda „złap i wypuść” pozwala skupić się na obserwacji sposobu życia tych zwierząt a także samego ekosystemu jakim jest staw. Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski
Karp Królewski” cyklicznie organizuje zawody dla różnych grup
wiekowych, jedne z nich odbywają się zawsze w okolicy Dnia
Dziecka. W tym roku – 4 czerwca.

Ale się działo! – Przeżyjmy to jeszcze raz

Trudno zliczyć imprezy plenerowe, jakie w maju i w czerwcu zorganizowano na terenie naszej gminy. Prezentujemy przekrojową galerię, natomiast więcej informacji i zdjęć wewnątrz numeru oraz na stronie internetowej www.bestwina.pl

reklama

