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Kochasz ty dom, rodzinny dom?

Tytuł na naszej okładce jest cytatem z wiersza Marii Konopnickiej „Pieśń o domu”. Dom – to w szerszym znaczeniu także rodzinna ziemia. Odkrywaniu
własnej tożsamości poświęcony był XIII Zjazd Towarzystw Regionalnych, który w tym roku miał miejsce
w Bestwinie. Goście z różnych stron naszego powiatu i spoza niego zachwycili się strojami laskimi
i kulturą charakterystyczną dla zachodniej Małopolski. Bestwina odgrywała wielką rolę w życiu niedawno zmarłego doktora nauk medycznych Franciszka
Magi. O najważniejszych dokonaniach i ostatnim pożegnaniu znakomitego lekarza i wielkiego społecznika, Honorowego Obywatela gminy możemy przeczytać w bieżącym wydaniu „Magazynu Gminnego”.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
stosowanie sal lekcyjnych w Bestwinie, a także reorganizacja wszystkich placówek oświatowych. Spore środki angażowane są i będą na zapewnienie nowych etatów dla nauczycieli i pracowników szkół. Jak na razie całość kosztów reformy spada na samorząd. W związku z tym niektóre zapisane
w budżecie zadania będą musiały zostać odroczone na kolejne miesiące lub następne lata.
• Na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem
naszych dróg, przepustów, cieków wodnych. Łatane są dziury w drogach asfaltowych i naprawiane drogi gruntowe. Wykaszamy pobocza i w miarę przycinamy gałęzie i samosiejki
również przy drogach powiatowych.
• Za nami już część imprez plenerowych i sportowych. Za
udział w nich i zaangażowanie mieszkańców, którzy szczególnie przyczynili się do ich organizacji serdecznie dziękuję.
Na zakończenie chciałbym wszystkim, nie tylko uczniom,
życzyć udanych, pogodnych, ciekawych wakacji i urlopów
Nade wszystko jednak życzę by upłynęły one bezpiecznie i
pomogły w regeneracji sił do dalszej nauki i pracy.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Okres letni to czas inwestycji i
mniejszych prac wykonywanych
na terenie naszej Gminy. O głównych inwestycjach można przeczytać w osobnym materiale. Ja
przytoczę pozostałe informacje na
temat bieżącej działalności:
•
Trwają prace w naszych
placówkach szkolnych konieczne
do ich dostosowania na potrzeby
i wymagania reformy oświatowej.
Wójt Gminy Bestwina
Przypominam, że zostają min. liArtur Beniowski
kwidowane – „wygaszane” – gimnazja oraz, że został na samorządy narzucony obowiązek
przyjęcia do przedszkoli dzieci trzyletnich. Wszystko to powoduje konieczność wykonania konkretnych prac. Niestety
środki finansowe nie były na te zadania zapisane w budżecie
gminnym, bo reforma weszła w życie już w tym roku. Koszty
związane z wdrażaniem nowych przepisów oświatowych w
naszej Gminie to około 500 000 zł. Składają się na nie przede
wszystkim remont w budynku przedszkola w Janowicach, do-

W dniu 12 czerwca 2017 roku odszedł do wieczności

Dr n. med. Franciszek Maga
ur. 6 XII 1923 r.
Honorowy Obywatel Gminy Bestwina
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Rodzinie

Wyrazy najgłębszego współczucia składają:
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik wraz z radnymi
Radni Rady Powiatu Bielskiego
Pracownicy Urzędu Gminy Bestwina i jednostek organizacyjnych
Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich
Prezesi i członkowie organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu gminy
Mieszkańcy gminy Bestwina
W dniu 8 VI odszedł do Pana

Ś.p.
Czesław Boboń

Synowi Grzegorzowi wraz z Rodziną
Składają serdecznie wyrazy współczucia
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik
Radni gminy Bestwina oraz powiatu bielskiego
Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
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Serdeczne podziękowania za udział w uroczystościach żałobnych

Śp.
Doktora nauk medycznych
Franciszka Magi
Składa pogrążona w smutku
Rodzina
Bóg zapłać J.E. Księdzu Biskupowi Józefowi Wróblowi SCJ, Księdzu Proboszczowi
Cezaremu Dulce, wszystkim czcigodnym Kapłanom, przedstawicielom władz samorządowych,
delegacjom, pocztom sztandarowym, mieszkańcom naszej gminy i wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas swoją modlitwą i obecnością

Do końca pracował dla Bestwiny
Dr n. med. Franciszek Maga (6 XII 1923 – 12 VI 2017)
Byłem potrzebny Bestwinie, Bestwina mnie potrzebowała i ja
potrzebowałem Bestwiny (dr n. med. Franciszek Maga)
Osierocił nasz wszystkich. 12 czerwca 2017 roku odszedł człowiek, którego znał każdy i który znał po imieniu prawie każdego
z nas. Pokolenia mieszkańców właśnie Jemu zawdzięczają swe
zdrowie, zaś Bestwina zawdzięcza swój współczesny wizerunek. Syn tej ziemi, harcerz, sportowiec, lekarz radiolog, społecznik, jubilat, samorządowiec... po prostu Nasz Doktor, nazywany przez niektórych „Bestwińskim Judymem” lub inaczej „Człowiekiem na miarę epoki”. Ta epoka kończy się z Jego śmiercią.
Zanim nas opuścił, pozostawił duchowy testament. Jest to
książka „Bestwina i moja droga”, 400 – stronicowe dzieło zawierające historię życia i działalności Franciszka Magi od narodzin po wiek podeszły. Wszystko to ukazane na tle dziejów
Bestwiny i całego kraju. Szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane przez koszmar wojny. Przyszły następnie niełatwe studia, służba wojskowa, kariera zawodowa, życie rodzinne (ślub
w r. 1953) i powrót do rodzinnej wsi. Pan Doktor odnalazł tutaj kolejne powołanie: pracę dla lokalnej społeczności. Zaangażował się w budowę Ośrodka Zdrowia – w nim pracował niemal aż do końca swych dni. Jego zasługą jest gazyfikacja wsi,
wodociągi, Urząd Pocztowy, Dom Strażaka, Dom Sportowca,
GS „Samopomoc Chłopska”, przedszkole, kaplica cmentarna,
przyczynił się tego, by w naszych domach była bieżąca woda.
Znaczne zasługi położył w kwestii oddalenia widma rozbudowy
czechowickiej rafinerii na terenach Podkępia. Walczył o reaktywowanie gminy Bestwina w latach administracyjnej zależności od Czechowic – Dziedzic. To m.in. dzięki Franciszkowi Madze do Bestwiny mógł powrócić z Niemiec zrabowany w 1941
r. dzwon „Król Chwały”.
Nie sposób wyliczyć wszystkich odznaczeń, jakimi Zmarły został uhonorowany w ciągu całego życia. W jednym z wywiadów
mówił „nie pracowałem dla medali” i faktycznie zawsze okazywał wrodzoną skromność, doceniali Go wszakże inni. Od Akcji
Katolickiej otrzymał medal „Pro Consecratione Mundi”, od Powiatu Bielskiego nagrodę w dziedzinie upowszechniania kultury, od gminy Bestwina tytuł Honorowego Obywatela, od TMZB
godność Honorowego Członka. Nagroda im. Wojciecha Korfantego, szereg wysokich odznaczeń państwowych i lekarskich dopełniają obrazu całości.

Dr n. med. Franciszek Maga
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Kamienną pamiątką dokonań ś.p. F. Magi jest krzyż przydrożny w Bestwince ufundowany w 1863 r. przez Franciszka i Zofię Wyrobków upamiętniający zmarłego syna Jana. W r. 2012
dr Maga był inicjatorem gruntownej odnowy krzyża. W ten sposób oddał hołd swoim przodkom. Rok wcześniej dokonał tego
samego zabiegu z krzyżem Magów pod ojcowizną w Bestwinie.
Należy również wspomnieć o krzyżu na cmentarzu w Bestwinie,
także odrestaurowanym staraniem Franciszka Magi.

Umarł, robiąc to, co kocha, można powiedzieć, że „na stanowisku”. Jego pacjenci nie wyobrażali sobie, by mógł leczyć ich
kto inny, bo dla każdego miał dobrą radę, uśmiech, słowa pocieszenia. Był przyjacielem całych rodzin, świętował narodziny
i śluby, chodził na większość pogrzebów na bestwińskim cmentarzu. Z wiekiem coraz bardziej pochylony, coraz bardziej kruchy... ale trwał jako łącznik pomiędzy „dawnymi a nowymi laty”.
W zawodzie lekarza dr Franciszek Maga pracował przez 65
lat, przy czym w Bestwinie rezydował od końca 1957 r. Przyświecała Mu maksyma: „salus aegroti suprema lex esto” – zdrowie chorego najwyższym prawem. Inna sentencja bliska sercu
Zmarłego to „Zdrowie ludu – dziełem ludu”. Pozostawiłeś po sobie Panie Doktorze nieutulony żal – za poetą Horacym powtarzamy jednak „nie wszystek umrę” – a Ty żyjesz w swym bogatym dziedzictwie.
Sławomir Lewczak
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Człowiek wiary i rozumu
Uroczystości pogrzebowe doktora Franciszka Magi
Kondukt pogrzebowy wyruszył z domu Zmarłego o godzinie
13.00 Nie będzie przesadą, gdy napiszemy, że szła w nim cała
gmina – a przynajmniej delegacje wszystkich środowisk, od
uczniów po emerytów. Grała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starej Wsi , stawiły się poczty sztandarowe, samorządowcy, przybyli reprezentanci kół i stowarzyszeń. Orszak mijał po drodze budynki będące dziełem Franciszka Magi – Ośrodek Zdrowia, Dom Strażaka i inne. Żałobnicy przeszli również
obok ojcowizny Magów. Przechodnie przystawali, aby oddać
ostatni hołd swemu dobroczyńcy.
Księdzu biskupowi w koncelebrze towarzyszyli kapłani związani w różny sposób z gminą Bestwina – wśród licznego ich grona
znajdował się proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie Cezary Dulka jak również tutejsi rodacy: ks. Julian Kóska i ks.
prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ. Oprawę muzyczną zapewnił
chór „Ave Maria”, honorową wartę zaciągnęli przy trumnie druhowie z OSP. Złożono aż 250 intencji mszalnych! Wiernych poruszyło cytowane na początku kazanie, natomiast łzy wycisnęły podziękowania od syna Pawła i wnuczki Barbary. W imieniu
władz gminy Bestwina przemawiał wójt Artur Beniowski.
„Bestwiński Judym” spoczął w rodzinnym grobowcu w starej
części parafialnego cmentarza. Na przykościelnym placu trudno było znaleźć wolne miejsce, gdyż Pana Doktora cenił każdy – już w komentarzach pisanych „na gorąco” po jego śmierci
pojawiały się stwierdzenia: „człowiek – legenda”, „człowiek – historia”, „on był jak dziadziuś nas wszystkich”. Wierzymy, że dr
n. med. Franciszek Maga będzie trwał w tym, co pozostawił,
a wspomnienie jego serdecznego uśmiechu podniesie nas na
duchu w trudnych chwilach.
Sławomir Lewczak

„Doktor nauk medycznych Franciszek Maga pokazał nam,
że wielki intelekt i głęboka wiara mogą iść z sobą w parze i doskonale się uzupełniać” – podsumował podczas uroczystości
pogrzebowych w dniu 16 VI lubelski biskup pomocniczy Józef
Wróbel. Hierarcha tym samym rozwinął myśl Jana Pawła II zawartą w encyklice „Fides et ratio”: „Wiara i rozum są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania
prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Zmarły bardzo cenił sobie wiedzę naukową, ale równocześnie wiedział, że ludzkie poznanie
bywa zawodne, zmienne i częściowe, zatem należy je rozpatrywać w świetle większej mądrości.

Kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Bestwiny

XXVII Sesja Rady Gminy - Absolutorium
z wykonania budżetu
Gmina Bestwina posiada płynność finansową – taki przekaz
płynął z ust wójta Artura Beniowskiego podczas sesji w dniu 29
maja. Oznacza to, że zaplanowane zadania są kontynuowane i w najbliższej przyszłości doczekamy się zmodernizowanej
szkoły w Bestwince, kolejnych placów zabaw czy też następnego etapu wymiany sieci kanalizacyjnej. Racjonalna polityka
budżetowa nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca radnych
i pracowników Urzędu Gminy. Udzielone absolutorium za rok
2016 oznacza zaufanie, ale też zobowiązuje samorządowców
do rozsądnego gospodarowania publicznymi środkami.
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały
wykonane w kwocie 38 338 891,91 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 38 508 178,94 zł., tj. 99,56%; z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37 657 331,94 zł., natomiast dochody majątkowe w kwocie 681 559,97 zł, co stanowi
45,74% planu po zmianach.
Wydatki budżetu gminy Bestwina z 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 35 389 167,28 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 38 284 819,18 zł., co stanowi 92,44%. Z czego: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 32 852 033,81 zł.,
tj. 95,23% planu po wprowadzonych zmianach; wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 534 133,47 zł., tj. 66,88% planu
po wprowadzonych zmianach.

• Magazyn gminny czerwiec 06/2017

Przed głosowaniem została odczytana uchwała Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium wraz z opinią o wykonaniu budżetu. Pozytywnie
do wykonania odniosły się ponadto komisje stałe Rady Gminy.

Gratulacje złożył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
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Wobec powyższego Radni przyjęli dwie uchwały:
- W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2016 r.,
- W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina na
2016 rok.

3. Ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Bestwina,
4. Nabycia nieruchomości,
5. Nabycia nieruchomości,
6. Uchylenia Uchwały nr XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017
– 2020 i określenia regulaminu jego realizacji,
7. Zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na latach 2017 – 2020,
8. Przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017 – 2020,
9. Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
10. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na terenie Powiatu Bielskiego,
11. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2017 – 2020,
12. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
13. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Po głosowaniu, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik w imieniu całej Rady Gminy złożył wójtowi Arturowi Beniowskiemu gratulacje.
Interesująco przedstawia się informacja o stanie mienia komunalnego przygotowana na podstawie danych z jednostek
organizacyjnych. Majątek zarządzany przez Urząd Gminy,
GOK, GBP i szkoły wynosił na dzień 31 XII 2016 r. wynosił ok.
2 878 000 zł., majątek zarządzany bezpośrednio przez UG to
ponad 104 108 796 zł. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych:
180 ha; grunty oddane w użytkowanie wieczyste to niespełna 2,5
ha. Dochód z tytułu za użytkowanie wieczyste: 19 700 zł., powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą: ponad 9 ha z dochodem 13 214 zł. Dochód ze sprzedaży mienia w 2016 r.: 341 236 zł., wartość rozpoczętych inwestycji: 323 000 zł.
Wójt podał również do wiadomości stan zaawansowania prac
nad uruchomieniem komunikacyjnego Związku Powiatowo –
Gminnego (ma się ukonstytuować do 1 VII) jak również informacje o zakończonych czy też przeprowadzanych przetargach
na termomodernizację ZSP Bestwinka, dokumentację na przedszkole w Janowicach, realizację cateringu w szkołach, place
zabaw w Bestwinie i Bestwince, naprawę i modernizację dróg.
Rada Gminy podejmowała uchwały w następujących sprawach:
1. Zmiany Uchwały nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2. Zmiany Uchwały nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2017,

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zostały utrzymane w dotychczasowej wysokości.
Warto dodać, że sala sesyjna nabrała w ostatnim czasie odświeżonego wyglądu za sprawą nowych mebli – stołu prezydialnego, krzeseł oraz stołów dla radnych i gości.

Informacja o projektach inwestycyjnych
– czerwiec 2017
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Opracowanie: Sławomir Lewczak

prac polegających na wymianie azbestowej sieci wodociągowej
na sieć z rur PE wraz z wymianą przyłączy do budynków. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-JanowiceHałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach
Projekt polegający na kompleksowej przebudowie 1,25 km
drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych będzie
realizowany do końca 2017 roku. W lutym podpisana została
umowa z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym
– konsorcjum firm DROGRÓD z Ćwiklic, REZBUD s.c. z Bestwiny i Usługi projektowe PRO-ZAT z Bystrej. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono prace
projektowe i złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do
robót budowlanych. Projekt jest współfinansowany ze środków
EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 – Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość
inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Budowa parkingu przy ul. Podzamcze
w Bestwinie

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na sierpień
br. Inwestycja obejmuje budowę parkingu na 42 miejsca postojowe wraz z chodnikiem dla pieszych, drogą manewrową, murem oporowym, ogrodzeniem i kanalizacją deszczową. Wykonano już kanalizację, podbudowę i mur oporowy. Trwają prace brukarskie.

Termomodernizacja budynku szkoły
podstawowej w Bestwince

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
w Kaniowie – etap III

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lat 2014-2020, po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na
dofinansowanie ma już podpisaną umowę z Samorządem Województwa. Swoim zakresem inwestycja obejmuje kompleksową

W dniu 22 czerwca odbył się przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Po jego rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą rozpocznie się realizacja
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termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej, przebudowę kotłowni z wymianą źródła ciepła i instalacji co, ocieplenie
ścian i stropodachu. W ramach podejmowanych działań zrealizowane zostanie także dostosowanie obiektu do potrzeb reorganizacji placówki związanej z wprowadzaną reformą oświatową.
Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania i przekazano wybranemu wykonawcy – firmie AKCES BK Sp. z o.o. - plac budowy.
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina
W okresie wakacyjnym 2017 r. wykonane zostaną dwa place
zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Bestwinie i Bestwince. Ogłoszony już został przetarg nieograniczony, a termin składania ofert upływa z dniem 4 lipca b.r. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europa inwestująca w obszary wiejskie, a wybrany został przez Lokalną Grupę
Działania Ziemia Bielska. Wartość projektu to blisko 230 tys. zł.
Przystąpienie do opracowania planów miejscowych
Rada Gminy Bestwina w dniu 26 czerwca 2017 r. podjęła

Budowa parkingu przy ul. Podzamcze

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla poszczególnych sołectw.
Wnioski do opracowywanych planów będzie można składać
w terminach podanych przez Urząd Gminy.

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZUJĄCYCH
TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI
2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
- jednakowa cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:

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 2017 r. poz. 328) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Bestwina w okresie od dnia 01.07.2017
r. do dnia 30.06.2018 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
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dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców rozliczanych wg wodomierza głównego
VAT

CENA BRUTTO

5,75 zł

0,46 zł

6,21 zł

VAT

CENA BRUTTO

4,91 zł

0,39 zł

5,30 zł

CENA BRUTTO

5,23 zł

0,42 zł

5,65 zł

Obowiązywanie powyższych taryf zostało przedłużone zgodnie z Art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) uchwałą Rady Gminy Bestwina nr
XXVII/206/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.

dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody
CENA NETTO

VAT

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.

- miesięczna opłata stała/odbiorcę, obliczona na podstawie
kosztów obsługi klientów:

CENA NETTO

CENA NETTO

Wiosenne sadzenie
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem a wilgotna
wiosna sprzyja posadzonym drzewkom. Ze względu na szeroki odzew będzie ona kontynuowana w następnych latach.

W sezonie wiosennym przekazano mieszkańcom naszej
Gminy nieodpłatnie blisko 7 tys. sadzonek drzewek liściastych i iglastych (buków, brzóz, lip, akacji, świerków, sosen
i modrzewi).
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Wycinka drzew po nowemu
minie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli w terminie 14 dni od
daty oględzin organ nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew, będzie można je usunąć. Za usunięcie drzewa
bez uprzedniego zgłoszenia właścicielowi nieruchomości grozi kara pieniężna.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
Wszystkie inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające
drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
zobowiązane są wystąpić do wójta gminy o wydanie zezwolenia.

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca przepisy dotyczące usuwania drzew. Osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki
w gminie. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju 13 lub na stronie www.bestwina.pl – „Druki w formie elektronicznej”.
Obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew dotyczy
drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku topól, wierzb, klonów jesionolistnych
i klonów srebrzystych,
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych i platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.
Organ przyjmujący zgłoszenie będzie zobligowany do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w ter-

Walka o tożsamość trwa

XIII Zjazd Towarzystw Regionalnych – 25 lat
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Upominek wręczył również starosta Andrzej Płonka
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Dorota Surowiak jest już trzecią z kolei przewodniczącą TMZB.
Od czasu zebrania założycielskiego, czyli od 26 X 1992 r. przez
prawie dwie dekady funkcję tę sprawowała Waleria Owczarz.
Na jej miejsce członkowie wybrali w 2011 Teresę Lewczak, zaś
w 2013 – panią Dorotę. Zakres działania Towarzystwa jest zbyt
szeroki, żeby streścić go w jednym artykule, lecz to przecież
ono zainicjowało powrót do Bestwiny zabytkowego dzwonu
„Król Chwały”, zasłużyło się przy budowie pomników na cmentarzach w Bestwinie i w Bestwince, wydawało broszury i książki, zainicjowało Gminną Grę Terenową...
Wszystko co powyżej zostało oczywiście przypomniane, lecz
same wspomnienia nie uczynią zjazdu ciekawym! Po uroczystym przecięciu wstęgi przez starostę Andrzeja Płonkę, wójta
Artura Beniowskiego i przewodniczącą Dorotę Surowiak goście wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy nosił tytuł „Rys historyczny Ziemi Bestwińskiej” - ale prelegent Jerzy Stanclik, historyk z wykształcenia zastrzegł, by określenie „Ziemia Bestwińska” traktować bardziej sentymentalnie niż historycznie, ponieważ „Ziemia” odnosiła się do dawnej kasztelanii. Wykład został poprowadzony bardzo profesjonalnie i nie zabrakło w nim
elementów humorystycznych. Nieco odmienny charakter miało wystąpienie Sławomira Ślósarczyka, choreografa Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Przemowa pt. „Kultura

Musimy upowszechniać edukację regionalną – oto ważne zadanie jakie postawili przed nami uczestnicy tytułowego Zjazdu.
W dniu 3 czerwca w Bestwinie gościli przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń związanych z kulturą ludową, reprezentujących nie tylko powiat bielski! Wysłuchiwali wykładów, oglądali
występy artystyczne a nade wszystko zastanawiali się, co zrobić, by małopolska część województwa śląskiego nie została
zdominowana przez skądinąd piękną ale jednak inną od swojej
własnej, kulturę śląską. Gmina Bestwina to ziemia pogranicza,
obszar ścierania się rozmaitych wpływów i gwar ale historycznie – jest to wciąż Małopolska, etnograficznie – Lachy. Przypomina o tym nasz Zespół Regionalny oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej obchodzące srebrny jubileusz istnienia.
Czy zatem zjazd się udał? Sądząc po liczbie gości i poziomie poszczególnych punktów programu, można żywić nadzieję, że tak. Przybysze z Żywca, Kęt, Czechowic – Dziedzic, Dankowic, Porąbki, Szczyrku, Jaworza czy też innych miejscowości mieli okazję najpierw zwiedzić Muzeum Regionalne im. ks.
Zygmunta Bubaka a później uczestniczyć w Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Eucharystię celebrował ks. proboszcz Cezary Dulka, wspólnie z ks. Józefem Walusiakiem z Janowic, ks. Józefem Baranem z Bestwinki oraz z ks.
prof. dr hab. Stanisławem Hałasem SCJ, który wygłosił homilię.
W kościele wierni pozostali nieco dłużej – ks. kan. Dulka przy
pomocy prezentacji multimedialnej opowiedział o odkryciach
dokonanych w świątyni – renesansowym nagrobku Stanisława
Myszkowskiego i jego małżonki a także malowidłach sięgających swym pochodzeniem nawet okresu gotyku.
Kolejna część Zjazdu miała miejsce w reprezentacyjnej sali
Domu Strażaka – dawnego Domu Ludowego. Prowadzący
całość wiceprzewodniczący TMZB Andrzej Wojtyła przywitał
wszystkich, łącznie ze Starostą Bielskim Andrzejem Płonką,
członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyną Adamiec, władzami gminy Bestwina - z wójtem Arturem Beniowskim i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem na czele. Powitał także całe zgromadzone audytorium, a wreszcie gospodarzy, czyli naszych lokalnych regionalistów.

Aktualności
ludowa Ziemi Bestwińskiej” zwróciła uwagę na specyfikę gwary, strojów i obszar występowania Lachów. Wcześniej nasz Zespół tańcem, śpiewem i muzyką zaprezentował to, o czym opowiadał pan Sławek.
Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego, chociażbyś
przeszedł cały kraj, nie znajdziesz piękniejszego… - pieśń będąca hymnem towarzystw regionalnych nieodmiennie inspiruje jej wykonawców do tworzenia owego wspólnego domu – ale
tworzenia go w prawdzie, w świadomości różnic i podobieństw
poszczególnych grup etnograficznych. Gdy nasze dzieci pytane
w szkołach – kim jesteście? - odpowiadają: „Ślązakami” to znak,
że pewne elementy w nauczaniu szwankują albo też w środkach
masowego przekazu brakuje właściwych proporcji. Czy mieszkańcy Sosnowca lub Bestwiny muszą czuć się mniej docenieni niż ich sąsiedzi zza Brynicy albo Wisły?
Zjazd numer trzynaście będzie w gminie Bestwina wspomi-

nany równie mocno co ten numer dwa, z roku 2006. Postarali się wszyscy – w holu strażnicy zorganizowano wystawę prezentującą kulturę i sztukę naszej ziemi, zgromadzono unikatowe stare fotografie z wszystkich sołectw, obrazy, rękodzieło,
wydawnictwa… Czas spędzony przy kawie umilała kapela góralska „Hajduk”.
Okolicznościowe upominki na ręce pani przewodniczącej wręczyli wójt i starosta, zaś w ślad za nimi – inni goście. Sama Dorota Surowiak złożyła podziękowania Walerii Owczarz, Teresie
Lewczak, Stanisławie Ślosarczyk, Jadwidze Grygierzec, Danucie Kubik, Stanisławowi Zieleźnikowi, Andrzejowi Wojtyle i paniom dyrektor szkół z terenu gminy – one stoją na pierwszej linii frontu „walki o tożsamość”.
Sławomir Lewczak

Nasz wypoczynek jest w dobrych rękach
– ćwiczenia w ratownictwie wodnym
cia. Z kolei zbyt mocne słońce może spowodować udar skutkujący zasłabnięciem. Żeby móc skuteczniej pomagać ofiarom wypadków w zbiornikach wodnych, jednostki OSP z gminy Bestwina oraz z Dankowic spotkały się 1 czerwca na terenie Ośrodka
Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie.
Specjalistyczne ćwiczenia dotyczyły ratowania tonących za
pomocą różnorakiego sprzętu – łodzi, kół ratunkowych, rzutek,
lin itd. Po odprawie którą przeprowadził dh Jarosław Bieroński,
strażacy podzielili się na dwie grupy – jedni ćwiczyli na plaży
takie elementy jak wiązanie węzłów czy rzucanie kół, natomiast
drugi zespół zajmował się podejmowaniem ofiary z pokładu łódki. Oprócz druha Jarosława zajęcia prowadził jego brat Sławomir i inni wykwalifikowani ratownicy: kierownik Grupy Ratownictwa Wodnego OSP Kaniów Jacek Gruszka, Adam Ubych, Marcin Kraus. Naczelnik kaniowskiej jednostki Wojciech Janeczko
zadbał o sprawną organizację manewrów, obecni byli ponadto
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, komendant gminny Grzegorz Owczarz i prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert
Szeliga.
Sławomir Lewczak

Rozpoczął się sezon plażowy i kąpielowy. Pływanie na wolnym powietrzu, oprócz niewątpliwej przyjemności, może nieść
z sobą pewne zagrożenia. Kąpiąc się po spożyciu alkoholu albo
na niezbadanym akwenie, narażamy się na utratę zdrowia i ży-
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Ćwiczenie - podejmowanie poszkodowanego z wody

Dawid Żabka odznaczony
przez Prezydenta RP

Przebywając na wakacjach, uratował
ludzkie życie i ten fakt zachował tylko dla
siebie! Dopiero z relacji innych osób druhowie z OSP Kaniów dowiedzieli się o bohaterskim czynie pana Dawida – pisaliśmy
o tym w „Magazynie Gminnym” 1-2/2017.
Za ocalenie życia tonącemu człowiekowi
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej
Duda w dniu 12 czerwca przyznał Dawidowi Żabce medal „Za Ofiarność i Odwagę”.
To wysokie odznaczenie nadawane jest tym
osobom, które niosły pomoc innym ludziom,
narażając przy tym swoje życie.
Jak czytamy na stronie prezydent.pl, pod-

czas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powiedział, że powiedział, że wyróżnił „bohaterów czasu pokoju, ludzi, którzy nieśli pomoc bliźnim, współobywatelom, nie zważając na własne interesy i bezpieczeństwo, wykonując służbę”
- Z całego serca za gotowość do tego, by
nieść pomoc, nie oglądając się na własne
bezpieczeństwo i interesy, chciałem Państwu podziękować. To wielki dowód humanizmu, wielki dowód człowieczeństwa,
w takim niezwykłym tego słowa znaczeniu
Źródło: prezydent.pl
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Dh Dawid Żabka - „bohater czasów pokoju’’
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Cała Polska w cieniu Kacpra
Kacper Głąb wygrywa krajowy etap Turnieju Wiedzy
Pożarniczej – wielkie powitanie w Kaniowie
pożarniczych weteranów o dreszcze.
„Sporo trudności sprawił mi test sprawnościowy z wykorzystaniem hydronetki - nie dość, że trzeba było dokładnie celować do tarczy nalewakowej to jeszcze musiałem samodzielnie
pompować” - mówi triumfator OTWP. „Do trudnych pytań teoretycznych należy zaliczyć np. to o odległości silosu zbożowego powyżej stu ton od budynków mieszkalnych”.
Organizatorem OTWP był Zarząd Główny ZOSP RP a prezes tego Zarządu Waldemar Pawlak w sobotę, 3 czerwca spotkał się z gronem finalistów. Ze znaczniejszych członków władz
pożarniczych (również wśród jurorów) i oficjeli obecni byli: dh
Teresa Tiszbierek, dh Ryszard Szmaja, członek dyrekcji Lasów
Państwowych Jan Kosiorowski, dh Adam Nowak, st. bryg Paweł Rochala, st. bryg. w st. sp Waldemar Baranowicz, st. kpt.
Stanisław Przemczek
Kacper powrócił do Kaniowa w niedzielę – wspólnie z opiekunem Jarosławem Bierońskim przybył na tereny rekreacyjne
gdzie trwał Dzień Radości organizowany przez Stowarzyszenie
„Z Sercem na Dłoni”. Takiej fety się nie spodziewał! Od przyjaciół z Zarządu OSP Kaniów otrzymał upominek, z kolej prezes Stowarzyszenia Iwona Sojka złożyła laureatowi gratulacje
w obecności starszych i młodszych mieszkańców, wójta Artura
Beniowskiego i sołtysa Marka Pękali. W swojej skromności Kacper wyznał, że choć przygotowywał się ok. 2,5 miesiąca to musiał równocześnie uczyć się do matury – lecz o jej wynik w przypadku tak pilnego ucznia można być spokojnym.
Sukces Kacpra w historii jednostek OSP gminy Bestwina zapisze się złotymi zgłoskami – nikt wcześniej nie zaszedł tak daleko
a tym bardziej nikt nie wygrał. Strażaków – ochotników jest w Polsce ponad 100 000 – ale Kacper jest jeden i tylko w Kaniowie.
Sławomir Lewczak

To musiało kiedyś się wydarzyć – nie było możliwości, by miesiące wytężonej nauki i doświadczenie wyniesione z poprzednich konkursów nie zaowocowały triumfem. Możemy napisać oficjalnie – Kacper Głąb, strażak OSP Kaniów wygrał 40 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Po trzydniowym „maratonie” zdeklasował rywali w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
i wrócił do Kaniowa w roli zwycięzcy, witany wielkimi brawami.
Etap krajowy odbywał się w dniach 2-4 czerwca w Wieliczce i w Gdowie. Składał się z kilku etapów. Testu pisemnego (40
pytań), trzech zadań praktycznych oraz „dogrywki” ustnej. Eliminacje wyłoniły po 6 kandydatów startujących w swoich przedziałach wiekowych, zatem zadanie Kacpra nie należało do najłatwiejszych – pytania i zadania na tym poziomie przyprawiają

Dh Kacper Głąb (z prawej) i jego opiekun, dh Jarosław Bieroński

Fachowcy od ratowania
drużyna z OSP Bestwina wysoko w prestiżowych zawodach
W dniach 16-18 czerwca br. drużyna OSP Bestwina w składzie Marta Gandor, Patrycja Kraus, Dariusz Orłowski i Mateusz
Kubik brała udział w XI edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Barczewie – jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce.
W mistrzostwach uczestniczyło 31 zespołów, między innymi członkowie: państwowych straży pożarnych, ochotniczych
straży pożarnych, WOPR-u, TOPR-u, policji, czy ratowniczych
grup górniczych.
Uczestnicy zaczęli starcie od nocnego zadania sprawnościowego, biegnąc, wspinając się po przeszkodach oraz przedzierając się przez wodę. Następnego dnia na każdą drużynę czekało 16 profesjonalnie i realistycznie przygotowanych zadań medycznych. Konieczne było udzielenie pomocy między innymi:
ofierze gwałtu, mechanikowi, który wpadł do kanału w warsztacie, nastolatkowi, któremu metalowy pręt wbił się w oko, ciężarnej kobiecie podczas porodu bliźniaków i jednemu ze świeżorodków, psychicznie choremu mężczyźnie, który dźgnął się
nożem, postrzelonemu mężczyźnie, niemowlęciu z urazem głowy, mężczyźnie z zawałem serca oraz pracownikowi budowy
z udarem. W celu prawidłowego wykonania zadania konieczna była nie tylko fachowa wiedza medyczna ale również podejście psychologiczne i udzielenie wsparcia ofiarom i świadkom

Ekipa ratowników OSP Bestwina
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zdarzenia. Najciekawszym zadaniem tegorocznych mistrzostwa
była scenka na polu walki. Drużyny musiały się wcielić w zespoły medyków taktycznych i prowadzić działania ratownicze pod
ostrzałem. Kluczowe było zapoznanie się z procedurami działania w danej strefie zagrożenia, które znacząco różnią się od
procedur pomocy cywilnej, a zasady te zostały nam przedstawione podczas godzinnej prezentacji dzień przed konkurencją.

Kultura
Nie stosując zasad bezpieczeństwa w każdej chwili mogliśmy
się stać kolejną ofiarą zdarzenia. Z dumą możemy przyznać,
że byliśmy jedną z nielicznych drużyn, w której wszyscy członkowie przeżyli zadanie!
Dodatkowym utrudnieniem podczas mistrzostw było przemieszczanie się z całym sprzętem i umundurowaniem pieszo,

czasami brodząc po pas w rzece.
Zajęliśmy 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji, a 2 jako jednostka OSP. Mistrzostwa wiele nas nauczyły i w przyszłym
roku mamy zamiar wrócić i powalczyć o pierwszy stopień
podium.
Opracowanie relacji: Marta Gandor

Jak góral z Krakowiakiem, Lachem i Ślązakiem
Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne – V Laski uOzgraj
Spotkanie czterech kultur i tradycji regionalnych? To może
się zdarzyć tylko w Bestwinie, właśnie tutaj, gdzie ścierają się
wpływy Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Krakowa, górali śląskich i żywieckich a także naszych rodzimych Lachów.
Z takiego połączenia może wyjść jedyna w swoim rodzaju impreza. 27 maja z desek estrady na terenach za GOK-iem po
raz kolejny padły słowa powitania i zaproszenia do zabawy na
Bestwińskich Spotkaniach Folklorystycznych zwanych od kilku
lat „Laskim uOzgrajem”.
Sławomir Ślósarczyk, choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” przywitał zgromadzonych gości w imieniu organizatorów – wspomnianego zespołu jak również Gminnego Ośrodka Kultury. Zagrał również na „kozie”, instrumencie
o bardzo widowiskowym kształcie. Uwadze prowadzącego nie
umknęła obecność samorządowców – wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnych
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Zespół „Mała Bestwina’’ otrzymał słodką niespodziankę od gminnego klubu HDK i firmy Danone

oraz przedstawicieli kół i stowarzyszeń.
Na pierwszy ogień – oczywiście „Bestwina”. Doskonale znana mieszkańcom grupa której prezesem jest Ireneusz Stanclik
zaprezentowała szereg tradycyjnych tańców lachowskich, wykorzystując również przyśpiewki czy elementy humorystyczne.
Zespołowi towarzyszyła kapela kierowana przez Mariusza Mikę.
Po dorosłych na scenę wyszli najmłodsi regionaliści z „Małej Bestwiny”. Dopingowane przez rodziców dzieciaki bez problemów
poradziły sobie z programem, chociaż na próbach sporo pracy kosztowało je opanowanie gwary. W nagrodę, po występie,
dzieci otrzymały desery od firmy „Danone” ufundowane przez
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi.
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” wystąpił w strojach krakowskich. Andrychowianie są już Krakowiakami Zachodnimi, zatem nad głowami panów powiewały pawie pióra, zaś na
szyjach pań wisiały sznury czerwonych korali. Zupełnie inaczej
wyglądali Ślązacy z Ćwiklic koło Pszczyny. Jak czytamy w opisie na stronie internetowej zespołu: „Prezentuje niestylizowany folklor górnośląski z okolic Pszczyny. Posiada stare, odziedziczone po prababkach autentyczne stroje pszczyńskie, pochodzące z początków dwudziestego wieku”. A cóż dopiero powiedzieć o „Limanowianach”! Zespół im. Ludwika Mordarskiego istnieje od 1969 roku. Oprócz folkloru góralskiego kultywuje też lachowski, specjalizując się m.in. w tańcach typu polka
oraz tych obrazujących codzienne czynności („kowal”, „szewc”,
„krzak”, „kosiarz”).
Każdy zespół został obdarowany przez wójta Artura Beniowskiego pamiątkowym „Bestwińskim Kłobukiem”. Prezentem dla
gości była zabawa taneczna przy muzyce formacji „Puls Music”.
W budkach gastronomicznych kupowano kiełbaski, duszonki czy
frytki, natomiast dzieciaki korzystały z przygotowanych atrakcji – „dmuchańców” lub trampolin.
Sławomir Lewczak

Śpiewem przeganiamy chmury – Święto
Gminy Bestwina

Piosenki, które doskonale pamiętamy i lubimy – oto patent na
udane Święto Gminy. Zgodnie zresztą z cytatem z „kultowego”
filmu „Rejs” – „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem”. Mimo deszczowej aury i zachmurzonego nieba mieszkańcy Bestwiny udowodnili 17 czerwca, że bawić się umieją – tereny rekreacyjne za GOK zapełniły się w przededniu wakacji
dziećmi i dorosłymi spragnionymi muzycznych niespodzianek.
Święto Gminy Bestwina organizowane jest co roku przez
Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Bestwinie i Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca

„Bestwina”. Do głównych sponsorów należeli w roku 2017 także Urząd Gminy Bestwina, „Fiat Chrysler Automobiles”, Bank
Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice – Bestwina i „Miconet” sp.
z.o.o. To impreza integrująca wszystkie środowiska oraz okazja do zaprezentowania znakomitych grup i zespołów związanych z naszą gminą.
O godzinie 16.30 na estradzie pojawili się muzycy Orkiestry
Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Doświadczeni instrumentaliści pod dyrekcją Urszuli Szkucik – Jagiełki zagrali dla
publiczności standardy znane z filmów i płyt wielkich gwiazd. Tuż
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Występ zespołu „Redlin’’

po orkiestrze wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała
Bestwina” – dzieci przygotowane przez choreografa Sławomira
Ślósarczyka. Na scenie królowały tańce i przyśpiewki lachowskie, charakterystyczne dla zachodniej Małopolski.
Następną dziecięcą grupą było „Vivace” (z wl. „żywo”, „szybko”). Zespół Magdaleny Wodniak – Foksińskiej największy prezent sprawił dzieciom lat 80 i 90 – kto z tego pokolenia nie pamięta przebojów Majki Jeżowskiej albo Natalii Kukulskiej? Dzieciaki zachęciły stojących pod sceną widzów do wspólnego śpiewania, tańca i klaskania.
Specjalnie dla gości „Święta Gminy” pokaz ratownictwa zainscenizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie. Druho-

wie zasymulowali ratowanie ofiary z płonącego i zadymionego
budynku, gaszenie ognia jak również udzielanie pierwszej pomocy (na fantomie). Najmłodsi mogli pokierować strumieniem
wody z prądownicy oraz obejrzeć z bliska wóz bojowy bestwińskiej jednostki.
W drugiej części imprezy dominowały klimaty folkowe – za
sprawą zespołów „Redlin” i „Tyrolia Band”. Pierwsza grupa
prezentuje muzykę różnych narodów – od rosyjskiej „Katiuszy”
aż do amerykańskiej „Susanny” czy „Yankee Doodle”. „Tyrolia
Band” skupia się na rejonie Alp – zaserwowała nuty z Niemiec,
Austrii, Szwajcarii i Słowenii. Ten repertuar przeplatany był polskimi przyśpiewkami. W składzie tej kapeli jest grający na trąbce Mariusz Mika – zarazem kierownik kapeli Zespołu Regionalnego „Bestwina”.
Zabawę taneczną zagwarantował zespół „Verset” – a kto tańcem się zmęczył, mógł zakupić w bufecie bardzo dobre frytki,
kiełbaski lub duszonki. Wśród gości nie zabrakło samorzadowców – wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnych gminy Bestwina i powiatu bielskiego.
Sławomir Lewczak
„Miconet” Sp. z.o.o., operator sieci multimetro oferuje:
- superszybki internet, nawet 200 Mbps, z gwarantowaną prędkością łącza, bez limitów danych
- telewizję w jakości HD składającą się z ponad 300 kanałów
- telefon stacjonarny bez abonamentu
- monitoring – rejestrację i archiwizację nagrań

Trąbki marsza grają
Nie tylko trąbki, lecz również oboje, klarnety, tuby, puzony czy
bębny. Instrumentarium orkiestr przybywających na kaniowską
Rewię jest bardzo bogate – a i repertuar nie składa się wyłącznie z marszy. O dorocznej imprezie możemy mówić „prestiżowa”, bo jej popularność wykracza daleko poza granice gminy
Bestwina – udowadnia to przykład Tarnogórskiej Orkiestry Dętej przyjeżdżającej do Kaniowa już po raz dziewiąty.
Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie i Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób (oraz słonecznej
pogodzie) sobotnie popołudnie w dniu 24 czerwca obfitowało
w dobrą muzykę, śpiew, tańce. To już przecież wakacje! Rewię
rozpoczął przemarsz uczestników wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich na tereny rekreacyjne. Przy licznym udziale publiczności
kolejno przeszły orkiestry:
Wspólny koncert na terenach rekreacyjnych w Kaniowie

- Orkiestra Dęta z Osieka
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
- Tarnogórska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór
- Mażoretki „Nemezis” z Hecznarowic
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie
Po wejściu wszystkich muzyków na plac przed estradą rozpoczął się wspólny koncert połączonych orkiestr. Tym razem poprowadził go kapelmistrz z Tarnowskich Gór. Później każda ekipa
zaprezentowała się na scenie osobno. Niezwykły pokaz umiejętności dały zaproszone mażoretki. Wszyscy otrzymali nagrody – pamiątkowe puchary i dyplomy jak również atrakcyjne nagrody rzeczowe – instrumenty - wręczyli je wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski oraz sołtys Kaniowa Marek Pękala.
Dało się słyszeć wiązanki melodii z różnych stron świata. Od
klasyków w stylu „Alte Kameraden” po motyw z „Króla Lwa”. Cie-
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XIII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie

kawe propozycje dla słuchaczy miała nasza orkiestra gminna.
Przez większość czasu prowadziła ją Urszula Szkucik – Jagiełka
ale zdolności z zakresu dyrygentury ujawniła również Agnieszka
Binek określona przez panią Urszulę jej następczynią. Agnieszka to także wokalistka o profesjonalnie kształconym głosie. Nie
ustępował jej Szymon Mikoda – jego interpretacje „Sway” z repertuaru Michaela Buble i Franka Sinatry bądź też „Zacznij od
Bacha” (Zbigniew Wodecki) podbiły serca lokalnych melomanów. Za rok przecież dwudziestolecie istnienia Orkiestry – być
może prezes Stanisław Hamerlak i jego drużyna już szykują jakąś wyjątkową niespodziankę?
W części festynowej wystąpiła z góralskimi przyśpiewkami
znana i lubiana kapela „Ondraszki” ze Szczyrku. Po niej zainstalował się na scenie zespół „Puls Music” z Dankowic bawiący imprezowiczów „do utraty tchu”.
Sławomir Lewczak
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Kuba Krystyan powitał lato!
Koncert Gwiazdy „Idola” rozpoczął sezon wypoczynkowy
na „Żwirowni”

Kuba Krystyan zagrał piosenki wykoywane w „Idolu’’

Takie reakcje wywoływali chyba tylko Beatlesi w czasach
swojej świetności! Krzyki i piski fanek akompaniowały w dniu
15 czerwca finaliście programu „Idol” Kubie Krystyanowi, który wystąpił w Kaniowie na inauguracji sezonu wypoczynkowego w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych. Rozpoczął oczywiście od utworu, od którego wszystko się zaczęło - „English-

man in New York” z repertuaru Stinga. Sympatyczny wokalista nie stronił od kontaktu z publicznością, chętnie pozował do
zdjęć, natomiast dziewczynom rozsyłał buziaki. Do wysłuchania tego wyjątkowego artysty zaprosił licznie zgromadzoną widownię wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
Wieczorny występ Jakuba Krystyana był niejako „wisienką na
torcie” całej imprezy. Już od godziny 13.00 rozgrzewał gości DJ
ALIENX serwując zza konsolety muzykę lat 90. Rozgrzewał razem ze słońcem, gdyż przybywającym na „Żwirownię” amatorom dobrej zabawy towarzyszył upał a co za tym idzie wysoka
temperatura wody – około 22 stopnie! Skoczkowie spadochronowi lądujący w naszym akwenie nie musieli się zatem martwić
chłodnym powitaniem.
Powodzeniem cieszyła się ponadto zabawa taneczna z zespołem „Rebelia” czy też nocny pokaz sztucznych ogni. Kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz Wojsław
dziękuje wszystkim sponsorom i współorganizatorom pierwszego w naszej gminie wydarzenia tego typu, wyrażając zadowolenie z bardzo dużego zainteresowania przygotowanymi atrakcjami.
Sławomir Lewczak

Cudownych rodziców mam… - III Piknik
Rodzinny w Bestwince
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Znakomita artystka Urszula Sipińska nie ma wątpliwości –
wszyscy nasi rodzice są cudowni. A kiedy postanawiają współdziałać, tworzą dzieła godne medialnej uwagi. Rada Rodziców
w Bestwince skupia osoby przedsiębiorcze i pomysłowe, bowiem tylko takie mogły wcielić w życie ideę organizacji imprezy
z dziesiątkami atrakcji. 3 czerwca Piknik Rodzinny na terenie
KS Bestwinka wystartował po raz trzeci – z rozmachem, z fantazją i z godnym wsparcia celem. Dochód przeznaczony zostanie na zakup wyposażenia szkolnej sali gimnastycznej oraz renowację terenów wokół boiska sportowego. Zbierano ponadto
środki na pomoc Dawidowi – mieszkańcowi Bestwinki zmagającemu się z autyzmem.
Przedstawicielka organizatorów Aneta Górna zapytana „na
gorąco” o najważniejsze piknikowe fakty, złożyła szczególne
podziękowania partnerom, patronom medialnym i sponsorom
– wszyscy zostali wypisani na trzech wielkich, korkowych tablicach, zaś ich wyliczenie zajęło spikerowi kilka dobrych minut.
Pomoc w różnym zakresie zaoferowała chyba większość lokalnych firm i przedsiębiorstw jak i podmioty samorządowe na czele z Urzędem Gminy.
Rodzice i szkoła postawili w roku 2017 na sport i kulturę. Piknik rozpoczął się meczem juniorów KS Bestwinka z LKS Mazańcowice (wygrali goście). Pobliskimi ulicami przeszedł wkrótce potem mini rajd nordic walking prowadzony przez instruktorkę Kamilę Tittor. Najmłodsi uczestniczyli w swoich własnych konkurencjach, wspinali się także po ściance. Na ofertę kulturalną złożył
się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów instruktorki
Patrycji Rąby i występ uczniów ZSP Bestwinka. W ramach spektaklu „Roztańczona łąka” dzieci recytowały wiersze Jana Brze-

chwy, tańczyły czy też odgrywały scenki z życia zwierząt.
Sporą publiczność zgromadziły pokazy. Z odważnikami ćwiczyła Maja Konarska wspólnie z drugim instruktorem z Centrum
Kettlebell w Czechowicach – Dziedzicach. Z kolei Komenda Miej-

Występy taneczne podczas pikniku

ska Policji w Bielsku – Białej przysłała do Bestwinki oddział antyterrorystów! Prezentacja zatrzymania podejrzanego z użyciem
psa, wystrzeliwanej siatki lub kaftana bezpieczeństwa nie tylko
wyglądała widowiskowo ale miała cel prewencyjny – przestrzegała przed zejściem na złą drogę i w rezultacie przed konfrontacją z tak dobrze wyszkolonymi funkcjonariuszami.
Uczniowie a następnie rodzice wieczorem zmierzyli się na
głównej płycie boiska z reprezentacją samorządu gminy Bestwi-
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na w piłkarskich meczach. Mali podopieczni Waldemara Fludra
wcale nie ustępowali pola weteranom, w wielu wypadkach wykorzystując z powodzeniem swoją zwinność.
Co było jeszcze do zobaczenia i wypróbowania? Fotobudka,
dmuchane zamki i trampoliny, loteria fantowa z rowerem jako
nagrodą główną, stoiska z kawą i lodami, małą gastronomia, ma-

lowanie twarzy, licytacja oryginalnych przedmiotów (piłka z podpisami piłkarzy „Podbeskidzia”, koszulka z autografem Kamila
Bednarka, dwudniowy pobyt na rajdzie itd.). Całość zakończyła się zabawą taneczną z zespołem KamelBand.
Sławomir Lewczak

Zróbmy sobie teleturniej!
Dzień Radości ze Stowarzyszeniem „Z Sercem na Dłoni”

Turniej „Kocham cię, Gmino’’

Gry i zabawy podczas „Dnia Radości’’

słowych grach i zabawach, wygrać nagrodę w loterii fantowej,
napić się dobrej kawy oraz zjeść różne smakołyki.
Niektóre konkurencje dla dzieci pozostawiono z lat ubiegłych,
inne – w Kaniowie zadebiutowały. Chodzono na miniszczudłach,
przetaczano dużą piłkę, a te mniejsze przewożono w taczkach.
Bystre oko sprawdziło się na strzelnicy, zaś koordynacja ruchowa
na stanowisku rzutów do kosza z kajaka. W piaskownicy zapanowała „gorączka złota” – znalazca monety „Euro” wygrywał darmowe lody! Najwięcej śmiechu było przy zadaniu „Kto jest kim?”
polegającym na dopasowaniu zdjęć wolontariuszy Stowarzyszenia do ich fotografii z dzieciństwa – często bardzo wczesnego.
Niezawodny i wielokrotnie nagradzany chór ZSP w Kaniowie
„Divertimento” pod kierunkiem p. Urszuli Szkucik – Jagiełki dał
dla zgromadzonych krótki koncert. Pokazy taneczne to dzieło
studia SALSA z Pszczyny, Akademii Rozwoju „Ekspresja” oraz
pary Natalia Mleczko – Jakub Gałczyński. W pewnym momencie pokaz przerwała ulewa... lecz tylko na chwilę. Imprezowicze schowali się pod dachem estrady, gdzie świetnie bawiono
się do rytmu salsy lub bachaty.
Dmuchane zamki, wielkie bańki mydlane, kolorowo pomalowane buzie, warsztaty plastyczne, baloniki... nie byłoby tego
wszystkiego gdyby nie sponsorzy i społecznicy poświęcający
czas i środki materialne dla najmłodszych. Stowarzyszenie zebrało na cele statutowe 2804 zł., przy czym 309 zł. to dochód
ze sprzedaży pysznych, domowych ciast. Zaprzyjaźnione Panie poświęciły na to wiele godzin.
Podczas imprezy miało miejsce uroczyste powitanie zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Kacpra Głąba,
który wraz ze swym opiekunem Jarosławem Bierońskim powrócił z trzydniowych zmagań o miano najlepszego erudyty wśród
strażaków. Zarówno o konkursie jak i o samym powitaniu piszemy więcej w osobnym artykule.
Szczegółowa lista dobroczyńców i sponsorów „Dnia Radości”
znajduje się na stronie internetowej oraz profilu facebookowym
Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”.
Sławomir Lewczak
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Zazwyczaj widzimy ich pod krawatem, w mundurach, w garniturach lub w garsonkach, jako poważnych panów i panie na
odpowiedzialnych stanowiskach. Samorządowcy, nauczyciele,
strażacy, dyrektorzy... są nimi w godzinach pracy, ale poza nią
potrafią być mniej oficjalni i wystąpić w teleturnieju czy raczej
turnieju stworzonym na kształt telewizyjnego show. Takie rzeczy tylko ze Stowarzyszeniem „Z Sercem na Dłoni”!
Pojedynek dwóch złożonych ze znanych w całej gminie osób
drużyn miał miejsce 4 czerwca na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Nosił nazwę „Kocham cię, Gmino”. Przy tworzeniu zadań
wzorowano się na programie „Kocham cię, Polsko”, ale – rzecz
jasna – dostosowano je do realiów gminy Bestwina. Właściwe
nazwanie przysiółków wchodzących w skład Kaniowa albo pokazanie za pomocą gestów haseł takich jak „kajak polo”, „Kaniowski Karp Królewski” czy też „Koło Gospodyń Wiejskich” wydaje
się proste tylko z perspektywy widza. Cóż powiedzieć o trudniejszych i niekiedy nawet bardzo „encyklopedycznych” pytaniach – kontrowersje wzbudziło na przykład określenie wysokości sołectw nad poziomem morza. Wniosek – Wikipedia często kłamie! W roli prowadzącej wystąpiła prezes Stowarzyszenia Iwona Sojka – do pomocy miała wolontariuszy jak również
członków Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie (konkurencja muzyczna).
Skład drużyny nr 1: Urszula Kal (dyrektor ZSP Janowice), Jerzy Stanclik (przewodniczący Rady Gminy Bestwina), Grzegorz
Boboń (dyrektor GOK), Wojciech Janeczko (wiceprezes i naczelnik OSP Kaniów). Drużyna nr 2: Marzena Kozak (kierownik
filii GBP), Artur Beniowski (wójt gminy Bestwina), Andrzej Janeczko (zastępca naczelnika OSP Kaniów), Jerzy Sysło (mieszkaniec Kaniowa). Po naprawdę zaciętym, ale i pełnym humoru pojedynku wygrała pierwsza ekipa. Czym jednak są punkty
wobec znakomitej rozrywki, jaka została dostarczona widowni?
Turniej był częścią „Dnia Radości”, cyklicznej imprezy, jaką
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni” organizuje w okolicach Dnia Dziecka. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy i ich przyjaciół każdy, kto zawitał
na tereny rekreacyjne w Kaniowie mógł uczestniczyć w pomy-

Kultura

Noc Muzeów… w duchu Oskara Kolberga
Pierwsza akcja pod nazwą „Noc Muzeów” została zorganizowana w Berlinie w 1997 r. Pomysł szybko został podchwycony na całym świecie, w Polsce od 2003 r. można spędzić jedną
noc na bezpłatnym zwiedzaniu placówek muzealnych czy też
obiektów historycznych. Wydarzenie nie omija Muzeum Regionalnego w Bestwinie! Kto 19 maja wstąpił w progi tej skarbnicy wiedzy o naszej ziemi, miał możliwość zwiedzenia jej z przewodnikiem, jak również uczestniczenia w wernisażu reprodukcji grafik Wiesława Konecznego.

Wiesław Koneczny otrzymał również list gratulacyjny

Sam Wiesław Koneczny, z zawodu górnik (emeryt) i absolwent
Studium Apostolstwa Świeckich to kolejny artysta, o którym można napisać kilkutomową biografię. Pochodzący z Libiąża twórca pierwsze prace wystawiał w 1967 r. na zbiorowej ekspozycji
z okazji 60 – lecia KWK „Janina”. Od tego czasu bardzo się rozwinął – rysunki pędzlem, piórkiem, linoryty, drzeworyty to tylko

próbka umiejętności pana Wiesława. Do obrazów i grafik należy dołożyć artykuły do gazet („Kronika Chrzanowska”, „Tygodnik
Chrzanowski”), periodyków parafialnych i górniczych. Gość Muzeum opublikował interesującą książkę pt. „Libiąskie opowieści
i inne” oraz tomiki poezji. Nagradzano go m.in. w Konkursie Ziemi Chrzanowskiej, we francuskich Harnes i Rouvroy. Organizował wyjazdy plenerowe, wielokrotnie prezentował się w muzeach czy galeriach jako członek grupy „Pejzaż”, Stowarzyszenia
Promocji Kultury „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej, Regionalnego Stowarzyszenia Promocji Kultury „Na Zamku” w Oświęcimiu i przy Muzeum w Chrzanowie.
Drugim bohaterem wieczoru został człowiek być może nie
tak efektowny, ale… efektywny. Podobnie jak tytułowy etnograf
Oskar Kolberg zbierał i zapisywał nuty, tak pan Stanisław Zieleźnik od wielu lat zapisuje liczby, pełniąc wytrwale funkcję skarbnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Do TMZB należy od samego początku, jako członek – założyciel. Znany jest
jako inicjator i organizator majowych spotkań modlitewnych w Janowicach na Podlesiu Z rąk przewodniczącej Doroty Surowiak
i kustosza Muzeum Andrzeja Wojtyły p. Stanisław otrzymał odznakę „W duchu Oskara Kolberga” przyznaną mu przez kapitułę.
Dodatkowo, przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak przekazała do Muzeum zbiór unikalnych, związanych z mieszkańcami
Bestwiny pocztówek z okresu I wojny światowej. Ich pozyskanie było możliwe dzięki zaangażowaniu panów Sławomira Ślósarczyka i Kamila Puczki.
Nie zawiedli turyści – zwiedzanie Muzeum Regionalnego trwało aż do późnych godzin wieczornych.
Sławomir Lewczak
Foto: TMZB/D. Surowiak

Sportowcy czytali przedszkolakom –
„Cała Bestwina czyta dzieciom 2017”
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W ramach ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom, nasze biblioteki publiczne postawiły w tym roku na sport. W rolę lektorów wcieliły się osoby uprawiające sport amatorsko lub zawodowo zachęcając dzieci zarówno do rekreacji jak i do czytania.
Całe to przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie rodzicom,
jak ważne jest czytanie swoim dzieciom już od najmłodszych lat,
chociaż 20 minut dziennie. Rozwija to samodzielne myślenie,
pobudza wyobraźnię i uczy szacunku do książki. Udowodniono, że dzieci przyzwyczajane do słuchania bajek w późniejszym
życiu lepiej sobie radzą w szkole i łatwiej zdobywają wiedzę.
Nasz pomysł pt. „Cała Bestwina czyta dzieciom” wsparli:
Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak (sprawozdawca sportowy); kierownik Referatu Sportu i Promocji UG
Łukasz Wojsław (sędzia piłki nożnej); Tomasz Janusz- utytułowany biegacz; Sandra i Dominika (zawodniczki kajak-polo
UKS Set Kaniów); Grzegorz Gajda (ochotnik strażak, wyszkolony ratownik wodny).
Oprócz przeczytania bajek związanych ze sportem, nasi goście opowiedzieli dzieciom o swoich sportowych przygodach.
A nie było to łatwe zadanie – wszak słuchało ich liczne grono,

liczące około setki przedszkolaków! Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie serdecznie dziękuje Gronu Pedagogicznemu
oraz dzieciom z Przedszkola w Bestwinie za aktywny udział.

Bajkę czyta strażak-ratownik Grzegorz Gajda
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Złote serce Pana Tadeusza
XV Majówka Stowarzyszenia „Razem”
Odznaczenie, które otrzymałem, jest przede wszystkim nagrodą dla Was! - podsumował podczas majowej uroczystości
członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym „Razem” Tadeusz Sowiński odbierając odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Pan Tadeusz
to człowiek o niespożytej energii i wytrwałości, wspólnie z prezes Marią Sysak – Łyp zabiegał o stworzenie Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego praktycznie od zera. Przyjmując 21
maja medal z rąk Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa
Śląskiego Sylwii Cieślar laureat mówił jeszcze: Gdy piętnaście
lat temu zaczynaliśmy, nie było tutaj nawet tych drzew za nami
– staliśmy w szczerym polu i krok po kroku stworzyliśmy dla
naszych dzieci to, co widzicie. Pukałem do wielu drzwi, zyska-

łem nawet przezwisko „Samolot”! Wiedzcie, że gdy Stowarzyszenie uzna, że osobom niepełnosprawnym przyda się jeszcze
coś dla polepszenia ich warunków, będę Was prosić ponownie!
Przemowa wycisnęła z oczu słuchaczy łzy wzruszenia a poseł
Mirosława Nykiel podarowała p. Sowińskiemu pięknego anioła.
Doroczna „Majówka” Stowarzyszenia jest spotkaniem integrującym świat osób zdrowych i niepełnosprawnych. Wspólne
popołudnie pomaga przełamać wiele barier i uprzedzeń. Chodzi o o dzielenie się dobrem – to zaznaczył w homilii ks. Mariusz Chwedczuk, wikariusz z Bestwiny sprawujący Mszę świętą na inaugurację spotkania. W oprawę liturgii włączyła się młodzież oazowa i sami podopieczni „Razem”. Po Eucharystii przyszedł czas na przywitania, życzenia i podziękowania. Odznaczenie dla Tadeusza Sowińskiego nie było jedynym prezentem
dla „Razem” - wiceprezydent Bielska – Białej Przemysław Kamiński podarował sprzęt rehabilitacyjny ufundowany przez firmę „Polsport”. Gratulacje składał również wicestarosta bielski
Grzegorz Szetyński, z kolei Urząd Gminy Bestwina reprezentował sekretarz Arkadiusz Maj.
Na część artystyczną złożyły się występy podopiecznych „Razem”, przedszkolaków i uczniów ZSP Bestwina. Dopracowane
choreograficznie tańce przeplatano przedstawieniami teatralnymi, ciekawie prezentowała się bestwińska legenda o „Czarnej Pani” albo spektakl „Jarzębinka”. Zorganizowano kiermasz,
loterię fantową… pogoda sprzyjała przedsięwzięciu, choć silny wiatr kilka razy spłatał aktorom figla i przewrócił dekoracje.
Sławomir Lewczak

Odznaczenie dla Tadeusza Sowińskiego

Tanecznie, artystycznie i bardzo sportowo
Piknik sportowy w Stowarzyszeniu „RAZEM”
li rytmy afrykańskie i brazylijskie na bardzo ciekawych instrumentach i opowiedzieli o nich trochę historii.
Kiedy wszyscy uczestnicy nacieszyli swoje uszy i oczy oraz
uwrażliwili artystycznie dusze otrzymali szansę na wykazanie
się w rozgrywkach sportowych. Część sportowa przeprowadzona przez p. Agnieszkę Dutkę przy wsparciu wolontariuszy z bestwińskiego gimnazjum polegała na rozmaitych grach i zadaniach ruchowych o różnym stopniu trudności. Była m.in. sztafeta zwinnościowa, układanie wieży z kartonów, skoki w workach

Występy artystyczne

15

• Magazyn gminny czerwiec 06/2017

10 czerwca na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia „RAZEM” w Bestwinie zorganizowana została kolejna już edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, połączona z „Integracyjnym piknikiem sportowym”. Dzień promował aktywność fizyczną wśród
osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży
i osób starszych. W tym roku, choć pogoda niestety była kapryśna to i tak popołudnie okazało się dla wszystkich uczestników
pełne atrakcji - było tanecznie, artystycznie, a przede wszystkim bardzo sportowo. W tym dniu nie zabrakło wśród uczestników ważnych dla stowarzyszenia gości i przyjaciół - Wójta Gminy Bestwina Pana Artura Beniowskiego oraz Wicestarosty Bielskiego Pana Grzegorza Szetyńskiego.
Impreza rozpoczęła się krótkim wstępem, po którym przyszedł czas na występ artystyczny - jak się okazało bardzo bogaty i urozmaicony. W trakcie części artystycznej uczennice Karolina Sabuda, Dominika Dybczak, Natalia Mynarska i Martyna
Kubik zaprezentowały tańce z zakresu jazzu, tańca współczesnego i akrobatyki sportowej, a grupa gimnazjalistów pod opieką p. Oliwii Sobieskiej przeniosła wszystkich w świat bajki w nowoczesnej autorskiej wersji „Kopciuszek XXI wieku”. Nie obyło się bez niespodzianki, którą był występ zespołu Filan działającego przy Akademii Tańca w Bielsku- Białej oraz koncert p.
Anieli Markiewicz i p. Tomasza Taplikota z córką, którzy zagra-
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i czołganie w tunelu animacyjnym. Jako finałową niespodziankę przewidziano poszukiwanie „srebrnych kul” ukrytych na terenie Ośrodka, za które na zakończenie otrzymało się prezenty niespodzianki. Poza niespodziankami z kul wszyscy uczest-

nicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody.
Stowarzyszenie cieszy się, że impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z roku na rok przybywa uczestników.
Stowarzyszenie „Razem”

„Wrzuć na luz” – Władysław
Kozieł z nagrodą
Satyryk i twórca krótkich form literackich z Bestwiny, pan Władysław Kozieł,
otrzymał wyróżnienie w VI Bielskim Konkursie Satyrycznym „Wrzuć na luz” organizowanym przez MDK w Bielsku - Białej. Jak wiadomo, popularny „Dziadek
Władek”, niedawny nominat do Nagrody Starosty Bielskiego, nie jest w konkursowych zmaganiach nowicjuszem, nagrodę zdobywa praktycznie w każdej edycji – a konkurencja jest spora! W szranki stanęło 131 uczestników rywalizujących w kategoriach literackiej, rysunkowej i fotograficznej.
Jury w składzie: Juliusz Wątroba, Marek „Widget” Mosor, Aleksander Dyl, Franciszek Kopczak i Lech Kotwicz wyróżnili w kat. literackiej formy limerykopodobLaureat wyróżnienia - Władysław Kozieł
ne Władysława Kozieła.

ABC profilaktyki – część  2
Pojęcie uzależnienia i uzależnienie od alkoholu
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W drugiej części naszego cyklu przyjrzymy się bliżej pojęciu
uzależnienia: UZALEŻNIENIE – według słownika to silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności, bądź zażywania konkretnych środków. Potocznie definicja ta odnosi się do alkoholu, narkotyków czy leków, jednak termin ten ma szersze znaczenie. Może dotyczyć hazardu, gier, internetu czy seksu. Współczesny słownik zawiera również inne formy uzależnienia – pracoholizm, zakupoholizm, anoreksję, bulimię, a także bigoreksje
oraz fanoreksje a nawet mediaholizm.
Jednym z najstarszych uzależnień jest uzależnienie od alkoholu.
Alkoholizm jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia
złego samopoczucia, wynikające z jego odstawienia. Istotą tej
choroby jest więc psychiczne i fizyczne oraz społeczne uzależnienie od środka narkotycznego jakim jest alkohol. Osoba, która
sięga po alkohol często robi to podczas różnego typu spotkań
towarzyskich, pod presją grupy lub z własnej woli. Dobre samopoczucie po wypitym alkoholu powoduje coraz większą chęć picia, stopniowo przeradza się ona w pragnienie i w żądzę uzależniając psychicznie. Coraz częstsze „zaglądanie do kieliszka”
i coraz większe ilości spożywanego alkoholu prowadzą w konsekwencji do ubezwłasnowolnienia fizycznego
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu u osób z naszego
otoczenia?
Można wyróżnić kilka objawów przebiegu tej choroby (wraz
z rozwojem jest coraz bardziej widoczna, a skutki coraz bardziej
odczuwalne dla pijącego i dla otoczenia):
Objawy ostrzegawcze : alkohol działa odprężająco i daje
ulgę, redukuje napięcie, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia
zasypianie, osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać okazji do wypicia, organizuje spotkania „przy flaszeczce”,
powtarzają się przypadki upicia, zaczyna być dumna, że może

wypić więcej (mocna głowa), zaczynają się problemy z przypomnieniem sobie „poprzedniego dnia- urwany film”, zaczyna się
picie w samotności, unika rozmów na temat swojego picia, próbuje udowodnić, że ma kontrolę nad piciem...
Objawy uzależnienia: silna, wręcz natrętna potrzeba spożywania alkoholu, upośledzona zdolność kontrolowania picia,
klinowanie, żeby nie dopuścić do kaca, objawy abstynencyjne
(kac, kac moralny, lęko-luki), zwiększona tolerancja na alkohol,
zaniedbywanie zainteresowań (szukanie okazji do wypicia), picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości dla
zdrowia pijącego.
Co robić?
Szukaj pomocy dla siebie w poradniach odwykowych (terapie
dla współuzależnionych), skontaktuj się z naszym Punktem Konsultacyjnym (tel.668193540), weź udział w naszych spotkaniach
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, dowiedz się więcej na temat alkoholizmu, oddaj się swoim zainteresowaniom,
rozwijaj talenty, znajdź osobę, której możesz zaufać (poza rodziną) i dziel się z nią swoimi wątpliwościami w postępowaniu,
róbcie razem coś, co stanie się Twoją pasją.
- Nie ułatwiaj alkoholikowi życia, nie ukrywaj przed nim
skutków jego picia i nie rób za niego tego, co sam powinien zrobić.
- Nie próbuj powstrzymać alkoholika przed dalszym piciem,
jest to niemożliwe.
Może to zrobić on sam.
- Nie kłóć się z nietrzeźwym. Nie chowaj ani nie wyrzucaj
jego wódki, bo kupi więcej.
- Nie czuj się dotknięta, kiedy alkoholik obwinia Ciebie za
to, że pije. Wiesz, że używa wszystkich możliwych wykrętów, aby się usprawiedliwić.
- Nie używaj alkoholu, ani lekarstw po to, aby „uciec” od
swojej rodziny oraz sytuacji, w jakiej się znajdujesz.
- Nie potępiaj, nie osądzaj, nie krytykuj, pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą.
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- Żyj i daj żyć. Nie traktuj problemów swoich rodziców jako
najważniejszej rzeczy swojego życia.
- Nie oczekuj, że wszystko się zmieni na lepsze w ciągu
jednego dnia.
- Nie staraj się zmienić nikogo oprócz samego siebie.

- Nie pozwalaj na to, aby litość nad samym sobą wzrosła,
ponieważ to Ciebie zniszczy.
- Nie martw się nadmiernie problemami alkoholika.
Bożena Jaromin

Wiedza, sprawność, zabawa!
III Gminna Gra Terenowa

Pierwsze miejsce wywalczyła szkoła z Janowic

Sygnał do startu dał zastępca wójta gminy Bestwina Marcin
Kanik wraz ze wspomnianą dyrektor ZSP, wicedyrektor Katarzyną Hesek, koordynatorką gry Barbarą Wisłą jak również przewodniczącą TMZB Dorotą Surowiak. Po nagrody wyruszyły kilkuosobowe ekipy - uczniowie pod opieką dorosłych. W klasyfikacji Pucharu Wójta liczył się wynik łączny szkoły, lecz każda
drużyna startowała także „na własny rachunek”.
Zadania różniły się od siebie tak, jak różnią się organizacje

i stowarzyszenia. Niemniej wszystko zostało rozegrane w obrębie ścisłego centrum Kaniowa. Przykładowe konkurencje?
U wędkarzy starano się trafić przynętą do koła i rozpoznać pospolite gatunki ryb. Druhowie z OSP zaproponowali rozwijanie
węża strażackiego tak, aby uczestnik zabawy trafił między dwa
pachołki. Dodatkowo należało odpowiedzieć na pytania z zakresu pierwszej pomocy. Kierownik filii GBP Marzena Kozak zaprosiła do wykonania opisu bibliograficznego książki, natomiast
kapelmistrz Urszula Szkucik – Jagiełka przy pomocy młodych
muzyków zadawała zagadki ze swojej dziedziny (rozpoznawanie instrumentów). W sali gimnastycznej rzucano piłką do kosza i odbijano piłkę do siatkówki – tutaj sędzią był nauczyciel
WF Arkadiusz Czaja. Przy kościele parafialnym katechetka Dorota Kóska – Beniowska testowała znajomość życia św. Barbary – patronki górników. Dosyć dużo „główkowania” czekało na
graczy na cmentarzu parafialnym – musieli, korzystając z planu nekropoli, znaleźć grób zamordowanego podczas II wojny
światowej Stanisława Bularza.
Należy wspomnieć o zadaniach „lotnych” - uczniowie w przebraniach postaci z gminnych legend i opowieści (nimfy wodne, Czarna Dama, Dwóch Braci itd.) przemieszczali się bardzo
szybko, ale to właśnie dzięki nim do kart uczestników wpadały dodatkowe punkty.
Po czterech godzinach – koniec! Zanim ogłoszono wyniki,
młodsi i starsi zjedli bardzo dobre hot-dogi i słodkości oraz wypili napoje. Czas oczekiwania umilił występ szkolnego chóru kierowanego przez Urszulę Szkucik – Jagiełkę.
Różnice pomiędzy zdobywcami kolejnych miejsc okazały się
bardzo małe, rzędu jednego punktu. Niemniej największą ich
ilość – 50; zebrała drużyna pod nazwą „Bez Komentarza” z Kaniowa (Rafał Beniowski, Justyna Sowa, Klara Gęszka. Hanna
Sojka, Maciej Świergoń). Drugi stopień podium zajęła grupa
„Lis” z Janowic, trzeci - „Orły” z Bestwinki. Otrzymane gry planszowe dostarczą niezapomnianych wrażeń! W klasyfikacji szkół
wygrały Janowice – puchar w imieniu wójta Artura Beniowskiego
wręczył dyrektor Urszuli Kal kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz Wojsław w asyście młodzieży w strojach laskich. Oznacza to, że Janowice będą gospodarzem Gry
w roku 2019! Równie ambitnie walczyły Kaniów (II), Bestwinka
(III) i Bestwina (IV).
Przy tego rodzaju przedsięwzięciach ważną rolę grają wolontariusze i sponsorzy, dlatego Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej dziękuje osobom, instytucjom i firmom, które sprawiły, że III Gminna Gra Terenowa się udała! Bardzo pomógł Urząd
Gminy i przedsiębiorstwa „Bud-Tor” i „Auto-elektro-Stanclik”.
Wdzięczność dzieci nie ma granic!
Sławomir Lewczak
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Współdziałanie w grupie, znajomość lokalnej historii, pierwsza
pomoc… Oto rzeczy, których można nauczyć się, będąc uczestnikiem gier terenowych. Gra prowadzona na otwartej przestrzeni przynosi o wiele więcej frajdy niż komputerowa przygodówka – wymaga jednak zaangażowania licznych osób, chętnych
do przeprowadzenia tego typu zabawy.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej od 2013 w cyklu
dwuletnim organizuje Gminną Grę o Puchar Wójta Gminy Bestwina. Inspiracją była popularna na naszym terenie Pszczyńska Gra Książęca. W sobotę, 20 maja na terenach rekreacyjnych w Kaniowie stawiły się reprezentacje placówek oświatowych z całej gminy by rozpocząć „bieg z przeszkodami” do
zwycięstwa. Impreza miała miejsce w sołectwie Kaniów właśnie dlatego, że w 2015 r. w Bestwince zwyciężył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie.
Oprócz członków TMZB grę przygotowywała szkoła im. T. Kościuszki, której dyrektorem jest Krystyna Bryksa. Pomogła niezawodna Rada Rodziców, jeśli chodzi zaś o konkurencje, poszczególne stanowiska obsługiwali nauczyciele i uczniowie,
wędkarze ze Stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski”, strażacy z OSP Kaniów, Gminna Biblioteka Publiczna, Orkiestra
Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie i harcerze z hufca w Czechowicach – Dziedzicach.

Edukacja

Oliwia Świgoń z tytułem „Superucznia”
ZSP Kaniów
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni” od kilku lat na zakończenie roku szkolnego przyznaje tytuł „Superucznia” Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie. Kandydaci nominowani są przez nauczycieli, zaś ostateczną decyzję podejmuje kapituła nagrody składająca się nie tylko z członków Stowarzyszenia.
W roku 2016/2017, tytuł został nadany Oliwii Świgoń, uczennicy klasy 5a. Oliwię szerzej na forum gminy Bestwina pozna-

liśmy przy okazji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” gdzie osiągnęła trzecie miejsce na szczeblu
powiatowym. Została również laureatką XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a Środowisko” w kategorii literackiej. Posiada zdolności matematyczne – świadczy o tym status laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy „Archimedes”.
Jak napisano w uzasadnieniu nominacji – Oliwia to uczennica
sumienna i bardzo skromna, swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje nie tylko, by zdobyć najlepsze stopnie w szkole (średnia 5,64) ale także służyć innym. Nigdy nie odmawia, gdy jest
proszona o pomoc (kiermasze, gazetki, wolontariat).
Całości dopełniają śpiew w szkolnym chórze „Divertimento”
i scholi „Promyki”, gra na flecie, tytuł „mistrza ortografii”, aktywna działalność w samorządzie uczniowskim, funkcja przewodniczącej klasy”.
Podczas szkolnej akademii na zakończenie roku, w dniu 23
czerwca wyróżniona została ponadto pozostała dwójka nominowanych – Marta Błaszcz z kl. 5a oraz Kacper Betka z kl. 6.
Oboje mogą pochwalić się imponującymi osiągnięciami na różnych polach. Nagrody w czwartej edycji „Superucznia” wręczali przedstawiciele Stowarzyszenia: Łukasz Pękala i Grzegorz
Owczarz. Laureaci otrzymali dyplomy i atrakcyjne upominki, na
ręce mamy Oliwii skierowano list gratulacyjny.
Sławomir Lewczak

Oliwia Świgoń (druga od lewej) i pozostali nominowani

Filmy i musicale na szkolnym festiwalu
VII Święto Muzyki w ZSP Bestwinka
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Motywy ze znanych i lubianych filmów aktorskich lub animowanych stały się tegorocznym motywem przewodnim „Fête de
la Musique” – Święta Muzyki odbywającego się w ZSP Bestwinka zawsze w okresie przedwakacyjnym. Festiwal ten to wydarzenie międzynarodowe, pierwszy raz miało miejsce we Francji 21 czerwca 1982 r. Inicjatorem był kompozytor polskiego pochodzenia Marcel Landowski. Na grunt lokalny przeszczepiła
Święto Anna Tomaszczyk – nauczycielka języka francuskiego.
Od siedmiu lat Bestwinka wraz z całą okolicą tańczy i śpiewa
w rytm zagranicznych utworów.
Wśród głównych atutów imprezy należy wymienić nastawienie na różne, nie tylko anglojęzyczne piosenki. Językiem francuskim posługuje się ok. 220 mln ludzi na całym świecie, toteż nie należy go lekceważyć zarówno w kontaktach towarzyskich jak i biznesowych. Już sama znajomość pisowni i wymowy może pomóc.
W szkolnej sali gimnastycznej wystąpiło 6 czerwca osiem zespołów, duetów i chórów, reprezentujących placówki w Bestwince i w Kaniowie. W tym gronie gościnnie znalazł się skład pod
nazwą „The last breath” – rockowa grupa Mai, Barbary i Emanuela Postka a także Adrianny i Alberta Słowińskiego. Śpiewano piosenki z repertuaru „Abby”, filmów „Belle et Sébastien”,
„Piękna i Bestia”, „Mała Syrenka”, „Szkoła Uczuć” itd.
Jury w składzie: Wiesława Ochman – Szeliga, Katarzyna
Sieczkowska, Katarzyna Siewniak i Izabela Krzysztowska przyznało trzy nagrody „Grand Prix”: W kat. SP I-III: Klasa 3a, b
z ZSP w Bestwince – „Under the sea”; w kat. SP IV-VI – Emilia
Zięba i Michał Królczyk z ZSP w Bestwince – „Piękna i Bestia”;
w kat. Gimnazja – Maja Postka, Patrycja Waluś, Emanuel Postka - „Belle et Sébastien”. W czasie obrad Jury zorganizowano

konkurs dotyczący znajomości muzyki filmowej.
Dyrektor Danuta Tekieli – Herman gorąco podziękowała
wszystkim uczestnikom, organizatorom, nauczycielom, jurorom oraz gościom. Zmaganiom przypatrywała się m.in. mgr
Beata Honkisz, konsultant ds. j. francuskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku – Białej. Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik powiedział: „Szkolne konkursy takie
jak ten, są również szkołą życia. Niektórym występ przychodzi
bardzo łatwo, inni muszą przełamać wielką tremę. Przezwyciężenie strachu zaowocuje jednak w przyszłości.” W imieniu wójta Artura Beniowskiego przewodniczący życzył wszystkim dobrych ocen na świadectwie i udanych wakacji spędzanych na
gminnych obiektach sportowo – rekreacyjnych.
Sławomir Lewczak

Wykonawcy w wakacyjnym klimacie!

18

Edukacja

Z oceną „Magna cum laude” – przedszkolaki
ukończyły Uniwersytet Dziecięcy
Vivat Academia, vivant professores! - Przedszkolaki z Kaniowa mogą już szczycić się statusem absolwenta. 8 czerwca dobiegły końca zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego przygotowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Od stycznia dzieci brały udział w wykładach i ćwiczeniach,
przyswajając sobie wiedzę na różne tematy. Ostatnia, kończąca cały cykl prelekcja została poświęcona jedynym w swoim ro-

dzaju ssakom, jakimi są nietoperze. Poprowadził ją dr Wojciech
Sierka ze specjalistycznej firmy „ENVIREX” - usługi środowiskowe. Mali studenci dowiedzieli się, że skrzydła nietoperza to
tak naprawdę jego dłonie i że te nocne zwierzęta nie zawsze
muszą być czarne. Ciekawostką była podana do wiadomości
dawna nazwa polska nietoperza – „niedopierz”.
Tak jak prawdziwi absolwenci wyższych uczelni, tak i dzieciaki z Kaniowa otrzymały dyplomy ukończenia studiów. Birety akademickie i specjalne medale wręczała dr Joanna Podgórska – Rykała, pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych
i transferu wiedzy, wspólnie z dyrektor ZSP Kaniów Krystyną
Bryksą. Rozdano także nagrody za najlepiej prowadzone indeksy. Obecny był również przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Góra, zaś spotkanie zainaugurowała koordynatorka projektu Katarzyna Furgalska.
Jak podkreślają przedstawiciele WSH: „Celem inicjatywy, realizowanej wspólnie przez naszą Uczelnię oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie jest zainspirowanie dzieci w wieku 4 - 6 lat do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki w sposób nie tylko przystępny, ale przede
wszystkim interesujący”
Sławomir Lewczak

Drzwi na wyższe uczelnie stoją otworem

Kuźnia przyszłych programistów –
warsztaty w ZSP Bestwina
Czy będą z nich pracownicy Google, Della, IBM lub Pitney Bowes? Czas pokaże, ale uczynili już pierwszy krok. Uczniowie
ZSP Bestwina pod kierunkiem pań Katarzyny Krywult i Agniesz-

ki Dutki realizują informatyczny projekt „Mistrzowie Kodowania”.
Dzięki pomocy prostych programów typu „Scratch” albo specjalnych klocków przygotowują się do opanowania języków niskiego i wysokiego poziomu niezbędnych w pracy testera albo
programisty.
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9 czerwca w bestwińskiej szkole miały miejsce podsumowujące zajęcia otwarte, na które zaproszono także rodziców i dyrektor Agatę Rak. Goście zostali przez uczniów wprowadzeni
w arkana kodowania – komponowali muzykę, wskazywali robotom właściwą drogę, układali też wspomniane klocki. Pomoce
naukowe zostały dofinansowane przez Urząd Gminy w Bestwinie. Pod koniec zajęć, po wykonaniu wszystkich zadań, uczestnicy otrzymali dyplomy i plakietki poświadczające nabycie podstawowych umiejętności w zakresie technik komputerowych.
Sławomir Lewczak
Zakup pomocy naukowych dofinansowała gmina Bestwina

Dzień Dziecka w siodle
1 czerwca, jak na Dzień Dziecka przystało przywitał wszystkich „uśmiechem” słońca i śmiechem dzieci. Klasa pierwsza ZSP
Janowice wraz ze starszakami została zaproszona do stadniny koni pani Krystyny Łukasik. Zaraz po śniadaniu dzieci wraz
z opiekunami wyruszyły na długą wędrówkę pośród pól i łąk
pachnących skoszoną trawą. Po przybyciu na miejsce, w to-

warzystwie organizatora imprezy pana sołtysa Stanisława Nycza, podziwialiśmy konie i zwiedzaliśmy ich boksy. W ogrodzie
zostaliśmy poczęstowani pysznymi babeczkami upieczonymi
przez współorganizatorki panią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach Krystynę Norymberczyk i panią
Beata Durajczyk.
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Po poczęstunku dzieciaki odzyskały siły, więc zostały zaproszone do zawodów sportowych, które poprowadziły panie Elżbieta Żmij i Karolina Wróbel. Pierwszaki i starszaki dzielnie walczyły i brykały jak źrebaki na terenie ujeżdżalni. W tym czasie
nasz sołtys pan Stanisław Nycz i pan Stanisław Durajczyk upiekli na grillu dla nas smakowite szaszłyki, które zostały spałaszowane w okamgnieniu.
Jeszcze chwila zabawy i przyszedł czas na powrót do szkoły.
Serdecznie dziękujemy panu sołtysowi – Stanisławowi Nyczowi za ufundowanie szaszłyków i zdrowych soczków. Paniom
z KGW za słodkości, miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę. To
był udany i niezapomniany Dzień Dziecka.
Elżbieta Żmij

Zajęcia na terenie stadniny koni

Janowickie sporty ekstremalne
I Bieg Charytatywny – XII Rajd Rowerowy

Klasyfikacji czasów nie prowadzono, natomiast na mecie każdy
biegacz dostał od dzieci w laskich strojach regionalnych złoty medal. Całość poprzedziła wspólna rozgrzewka.
Kilka godzin po biegu rozpoczął się dwunasty już Janowicki
Rajd Rowerowy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że należał
on do „sportów ekstremalnych”, gdyż odbywał się w deszczu,
momentami ulewnym. Mimo tego ulicami Janowic pojechało na
rowerach ponad 270 osób. Nikt nie narzekał na pogodę, za co
wszyscy cykliści zasługują na równie duże co biegacze gratulacje. Rajdową część „sportowej soboty” prowadziła nauczycielka
języka polskiego Jolanta Kuczyńska – niedługo po przyjeździe
peletonu na metę zaprosiła uczestników pod scenę – wręczane
były nagrody w różnych kategoriach. Najstarszym kolarzem był
pan Franciszek Ślósarczyk (rocznik 1939), najmłodszym dzieckiem jadącym samodzielnie – Wojciech Kiedroń, najmłodszym
dzieckiem w koszyku Zuzanna Chrapek, najliczniejszą rodziną na
mecie państwo Buczek, Wójtowicz, Olek, Kubik, Bartnicka - (23
osoby), a najliczniejszą reprezentacją szkoły – ZSP Janowice.
Szczęśliwcy wygrali na loterii fantowej atrakcyjne nagrody.
Wysiłkowi biegaczy i rowerzystów przyglądali się samorządowcy. Wójt Artur Beniowski dał sygnały startowe, towarzyszył mu
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, radni gminy Bestwina i radni powiatu bielskiego. Niektórzy z nich spróbowali swoich
sił na trasie.
Nikt nie odszedł o pustym żołądku, na zaplecze gastronomiczne złożyła się słynna janowicka grochówka, kiełbaski z grilla, frytki, kawa, herbata i ciasta. Przerwa na posiłek to idealny czas by
zasiąść przy stoliku i delektować się artystyczną ucztą dla oczu
i uszu. Na scenie wystąpiły przedszkolaki, uczniowie, grupy taneczne i chór szkolny. W dalszej kolejności rozpoczęła się część
festynowo – piknikowa czyli zabawa przy dobrej muzyce.

Na trasie biegu rodzinnego

Rajdowiczów nie przestraszył ulewny deszcz
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3, 2, 1… Pobiegli i pojechali, wyruszyli w trasę po to, by 11- letni
Kuba był zdrowszy i częściej się uśmiechał, aby korzystał z najlepszych możliwych form terapii. 10 czerwca mieszkańcy sołectwa Janowice, całej gminy Bestwina oraz bliższych i dalszych
okolic wybrali sport jako sposób na rozpoczęcie weekendu. Całymi setkami od rana przybywali na janowickie tereny rekreacyjne – od kilkulatków po seniorów zakładając buty do biegania bądź
też wsiadając na rower.
Organizacja biegu czy rajdu wymaga skoordynowanych działań licznych ochotników – podmiotów takich jak szkoła, Rada Rodziców, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich ale
również osób indywidualnych. Od pomysłu do realizacji droga jest
daleka, trasę należy wybrać, przygotować, uzyskać stosowne zezwolenia i opiekę odpowiednich służb… nie próżnowały organizatorki biegu: Izabela Kwaśnik, Dorota Łaba, Maja Konarska, dyrektor ZSP Urszula Kal i inni ludzie o szlachetnych sercach. Pan
Jacek Sawkiewicz osobiście razem z innymi chętnymi testował
trasę, zaś ks. Jacek M. Pędziwiatr (dyrektor radia „Anioł Beskidów”) wykorzystywał wszelkie sposoby, by imprezę nagłośnić.
Izabela Kwaśnik powiedziała: „Na pomysł biegu wpadliśmy
wspólnie z panem wójtem Arturem Beniowskim i panią Dorotą
Łabą. Padła propozycja by bieg przyłączyć do Janowickiego Rajdu Rowerowego – rozwiązywało to sporo problemów logistycznych. W porozumieniu z panią dyrektor i społecznością Janowic
na cel zbiórki wybraliśmy pomoc Kubie, dziecku autystycznemu”.
W 3,5 – kilometrowym biegu rodzinnym a także dziesięciokilometrowym biegu głównym wystartowało ok. 270 uczestników,
w tym setka dzieci! W koloratce biegł proboszcz parafii św. Józefa Robotnika ks. Józef Walusiak, dało się zauważyć grupy biegowe w jednolitych koszulkach. Nieoceniona okazała się pomoc
wolontariuszy, między innymi studentów ATH w Bielsku – Białej.
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Organizatorzy podali do wiadomości, że z samych tylko wolnych
datków zostało zebranych 10435 zł., lecz dużo dołożyli sponsorzy liczeni w dziesiątkach: Urząd Gminy Bestwina, organizacje
społeczne, firmy i ofiarodawcy indywidualni. Ich lista została wywieszona pod sceną, szczegóły znajdą się ponadto na stronie in-

ternetowej ZSP Janowice. Gorąco dziękujemy twórcom tej wielkiej imprezy, wolontariuszom, nauczycielom, darczyńcom małym
i dużym sportowcom. Biegajmy i jedźmy dalej, następny przystanek za rok!
Sławomir Lewczak

Próba sił przed „World Games” – weekend
z kajak – polo

Od 20 do 30 lipca we Wrocławiu będą miały miejsce światowe igrzyska w sportach nieolimpijskich – „The World Games
2017”. Wielkie nadzieje pokładamy oczywiście w naszych kajakpolistach, zawodniczkach i zawodnikach UKS „Set Kaniów”.
Sezon obfituje w liczne zawody, które pozwalają na utrzymanie optymalnej formy. Areną zmagań na skalę międzynarodową stał się w dniach 17 – 18 czerwca Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie.
Widzowie mieli okazję przypatrywać się z bliska widowiskowym turniejom. Rozegrane zostały XII Międzynarodowy Turniej
Kajak Polo, II edycja Pucharu Polski w Kajak – Polo i Ogólnopolski Turniej Kajak – Polo dla Dzieci „Panda Cup”. Udział brało

Jak zwykle każdy z zawodników dał z siebie wszystko

łącznie 39 ekip – nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy i Węgier. Sportowcy z Kaniowa zostawili w macierzystym klubie trzy
medale: Brąz w dywizji II (kobiety i juniorzy do lat 18) a także
złoto i srebro w dywizji I (mężczyźni). W tej właśnie kategorii
UKS „Set” stoczył bratobójczy pojedynek ze składem „B” pokonując kolegów 5:1. Bardzo dobrze wypadli najmłodsi – w „Panda Cup” uplasowali się tuż za podium. W III, młodzieżowej dywizji triumfowało MOSW Choszczno A.
Nagrody i puchary wręczali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, dyrektor szkoleniowy PZKaj Wojciech Kudlik, prezes Śląskiego Związku Kajakowego Czesław Górka i główny sędzia turnieju Paweł Kalinowski. Jednym z widzów był Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik, nie zabrakło także radnych i działaczy sportowych. Turnieje zostały dofinansowane ze środków
Urzędu Gminy i Polskiego Związku Kajakowego – wiele pomocy
okazali ponadto wolontariusze, sponsorzy przyjaciele i członkowie „Seta”. Podziękowania umieszczone są na stronie klubowej.
Skład UKS Set „A” (złoto w dywizji I Pucharu Polski): Borys Zubczewski, Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Bartłomiej Dawidek, Kamil Król, Jan Adamaszek, Arkadiusz Pilarz, Piotr Bajerski.
UKS Set „B” (srebro w dywizji I Pucharu Polski): Łukasz Pilarz, Paweł Michalec, Jakub Witkowski, Dawid Cebula, Mateusz Jonkisz, Kordian Kupczak oraz dwóch Węgrów
UKS Set kobiety (Brąz w kat. kobiet i juniorów do lat 18, dywizja II Pucharu Polski): Klaudia Sachmerda, Monika Pacyga,
Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Dominika
Sojka, Marlena Madej, Gabriela Bazan, Katarzyna Kalina.

Rodzinny wymiar łowienia – dziecięce
zawody wędkarskie

ków łowiło karpie, sumiki, leszcze itp. przy okazji poznając rodzime gatunki ryb. Sporo uwagi zwracano na ochronę środowiska
naturalnego. Prezes Stowarzyszenia Roman Sas od lat apeluje, by nasze stawy nie były zaśmiecane i dewastowane – służą
one wszystkim, którzy chcą spędzić czas „w pięknych okolicznościach przyrody”. Sam Adolf Gasch ponad sto lat temu kładł
nacisk na czystość stawów, przekładającą się na jakość karpia.
Zwycięstwo w zawodach nie jest celem pierwszorzędnym, ale
na pewno cieszy. Tym razem nagrodą główną mógł cieszyć się
Kamil Danielczyk. Drugi był Robert Maroszek, trzeci – Konrad
Firganek. Najlepsi otrzymali statuetki i dyplomy, zaś nagrody
wybierali spośród akcesoriów sportowych i rekreacyjnych. Nikt
nie odszedł z pustymi rękami, zgodnie z zasadą „dla każdego
coś słodkiego”. W gronie sponsorów znalazła się zaprzyjaźniona
z wędkarzami firma „Decathlon”, Urząd Gminy Bestwina, „Danone” z Bierunia Starego i MWS Sp. Z.o.o. z Tychów jak również darczyńcy pragnący zachować anonimowość. Wiele pracy i serca w przygotowanie imprezy włożył Zarząd i członkowie
„Kaniowskiego Karpia Królewskiego”.
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Akwen „Oczko” w Kaniowie objęły w posiadanie dzieci! 27
maja wspólnie z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami chwyciły za wędki, podbieraki i inne akcesoria wędkarskie. Nadszedł
czas na zawody zorganizowane przez stowarzyszenie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha.
Wiosenne i jesienne zmagania najmłodszych zawsze cieszą
się powodzeniem – nie inaczej było i w tym roku. 55 uczestni-

Sławomir Lewczak

Zawody cieszyły się popularnością wśród dzieci i rodziców
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Sport

Złoto wydarte z paszczy lwa – pierwsze
miejsce UKS „Set” Kaniów w Essen
Essen jest niemieckim miastem na prawach powiatu położonym w Nadrenii Północnej – Westfalii. Właśnie tam, na akwenie Baldeneysee odbywały się w dniach 3 – 5 VI Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec w Kajak – Polo (Deutschland Cup).
Zawodnicy i zawodniczki UKS „Set” Kaniów spisali się w nich
bardzo dobrze – wrócili ze złotym medalem w kategorii juniorskiej U16 oraz z kilkoma wysokimi miejscami.
Tytuł dobrze oddaje emocje, jakie targały trenerem Dariuszem
Pilarzem – identycznie podsumował on jeden z wpisów na portalu społecznościowym. Drużyna, w skład której weszli Jakub
Cebula, Jakub Witkowski, Jan Adamaszek, Kamil Król i Kordian
Kupczak pokonała w swojej kategorii KRM Essen 4:2 i mogła
cieszyć się zasłużonym pucharem.
Również wśród seniorów trzeba mówić o wspaniałym sukcesie – obecnych było trzydzieści najlepszych europejskich klubów a UKS „Set” zajął dziewiąte miejsce w tym doborowym towarzystwie. Panie były szesnaste, natomiast dzieci – jedenaste. Skala zawodów nie daje się porównać z niczym innym, zawody w Essen są morderczym turniejem z udziałem blisko pię-

Złoci medaliści U16

ciuset drużyn – więc tym większe ukłony dla złotych medalistów
z Kaniowa.
Foto – fb D. Pilarz

Puchar Beskidów
dla Tomasza Janusza
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Nie udało się wygrać w bielskim Biegu Fiata, ale w całym cyklu już tak! Puchar Beskidów to trofeum przyznawane za łączny czas osiągnięty w trzech imprezach lekkoatletycznych – wspomnianym Biegu Fiata, Biegu Fortuna i w Półmaratonie Żywieckim. Tomasz
Janusz z Kaniowa „wykręcił” 2:25;29 i to do jego rąk powędrowała prestiżowa nagroda.
Droga do niego nie była łatwa jednak znając umiejętności, pracowitość i upór Tomka
można było mieć dużą dozę pewności, że to on stanie na pierwszym stopniu podium.
Sam dziesięciokilometrowy, 25 Bieg Fiata zgromadził 28 maja na starcie 1689 zawodników, w tym – około trzydziestu z gminy Bestwina. Nie zabrakło Tomasza Jędrzęjki z Janowic (60 z kat. Open) czy też innych mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Czas Tomasza Janusza w tym biegu to 35:42. Na pewno byłby lepszy,
gdyby nie niedawno przebyta kontuzja, jednakże 11 miejsce Open, 6 wśród Polaków
i 5 w kategorii wiekowej sprawia, że ręce same składają się do oklasków. Wygrał Kenijczyk Matheka Benard Muinde.
Zdjęcia dzięki uprzejmości T.Janusza/blog JohnnieRunner

Dariusz Orłowski z pamiątkowym medalem

Tomasz Janusz i jego trofeum

Strażak z Bestwiny wbiegł na
Sky Tower
20 maja we Wrocławiu, w wieżowcu Sky Tower (najwyższym budynku w kraju, 215
m.) odbywały się nietypowe mistrzostwa Polski. Zawody nosiły nazwę „Sky Tower Run”
i polegały na wbiegnięciu na czas na 49 piętro po 1162 schodach. Startowało w tym
biegu 760 zawodników w różnych klasach wiekowych i różnych kategoriach. Wśród
nich wyróżnił się Dariusz Orłowski, druh OSP Bestwina. W klasyfikacji Open zajął 142
miejsce, w klasie wiekowej 61, natomiast jako strażak (bez sprzętu) dh Dariusz był 9
w Polsce, reprezentując swoją macierzystą jednostkę. Czas, w jakim pokonał schody
wyniósł 8 minut i 4 sekundy.
Jak podsumował sam zawodnik: Jest to całkiem inny rodzaj aktywności fizycznej niż
klasyczne bieganie – zachęcam do tego rodzaju startów strażaków i nie tylko! Warto spróbować i przełamać granice z tą satysfakcją, że się udało. Rzecz jasna nie ma
u nas tak wysokich budynków, ale przygotowywałem się na stopniach goczałkowickiej
zapory oraz na pagórkowatym terenie gminy Bestwina. Być może uda mi się w przyszłości potrenować w kopalnianym szybie?
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Powtórzyli sukces sprzed roku
Mistrzostwo Polski w dwóch kategoriach – oto bilans występu strażackiej drużyny z gminy Bestwina na XI Mistrzostwach
Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powo-

Mistrzowie Polski z medalami i nagrodami

Ogłoszenia

dziowym w Licheniu Starym. Zawody te odbywały się w dniach
23 – 25 czerwca i wzięła w nich udział „śmietanka” polskich ratowników: 140 druhów i druhen, 35 załóg. Siedem specjalistycznych konkurencji sprawiło, że po mistrzostwach uczestnicy odczuwali silne zmęczenie. Musieli zmierzyć się z podejmowaniem tonących i zagrożonych przez powódź z użyciem łodzi wiosłowych i motorowych, brali udział w slalomie czy też wyścigu,
budowali wały przeciwpowodziowe, rzucali kołami i rzutkami...
Wielomiesięczne treningi przyniosły rezultat: Jarosław Bieroński, Wojciech Janeczko, Szymon Misiek (wszyscy OSP
Kaniów), Marcin Kraus (OSP Bestwinka) i opiekun ekipy Jacek Gruszka zajęli piąte miejsce w klasyfikacji łącznej. Triumfowali w konkurencjach: „holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem” oraz „manewrowanie łodzią
motorową – slalom”.
Druh Jarosław Bieroński powiedział: Do najtrudniejszych momentów należała budowa wału z worków. Wymagało to koordynacji i zgrania czterech uczestniczących osób.

KOMUNIKAT
Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych prosimy o ograniczenie przywożenia odpadów zielonych
na PSZOK. Natomiast posiadaczy kompostowników o ich racjonalne wykorzystanie, zmierzające do całkowitego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na nieruchomości.
W kwietniu z powodzeniem zakończyła się akcja użyczenia kompostowników.
Tym samym właściciele 320 nieruchomości zadeklarowali chęć kompostowania
odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Kronika policyjna

kańca Bielska – Białej, który kierował samochodem pomimo zakazu wydanego przez sąd.

• 12 maja o godz. 7.00 w Bestwince, na ul. Dankowickiej policjanci z Komisariatu w Czechowicach – Dziedzicach zatrzymali mieszkańca Dankowic, który kierował samochodem w stanie po użyciu alkoholu (0,11 mg/l.).
• 12 maja o godz. 19.00 w Kaniowie, przy ul. Rybackiej, policjanci z SPPP w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca
Kaniowa, który kierował samochodem po użyciu alkoholu – 0,12 mg/l.
• 28 maja w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z KP w
Czechowicach – Dziedzicach zatrzymali mieszkańca tego
miasta kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości (0,80
mg/l.).
• 29 maja o godz. 20.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Komendy Miejskiej Policji zatrzymali miesz-

• W nocy z 7 na 8 czerwca w Janowicach, przy ul. Miodowej,
nieznany sprawca włamał się do garażu, skąd skradł elektronarzędzia – straty 700 zł. na szkodę mieszkańca Janowic.
• W nocy z 8 na 9 czerwca przy ul. Podzamcze nieznany
sprawca po wybiciu szyby w drzwiach sklepu skradł wyroby tytoniowe - straty 7 tys. zł. na szkodę mieszkańca Czechowic – Dziedzic.
• 17 czerwca o godz. 11.00 w Janowicach przy ul. Janowickiej nieznany sprawca dokonał kradzieży napędu do bramy – straty na szkodę mieszkańca Janowic.
• W nocy z 26 na 27 czerwca w Bestwinie, na ul. Krakowskiej
nieznany sprawca poprzez wybicie szyby w oknie włamał się
do warsztatu mechanicznego, skąd skradł pieniądze w kwocie 10 tys. zł. na szkodę mieszkańca Starej Wsi.
Franciszek Owczarz

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 43-512 Bestwina,
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Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl.
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

23

• Magazyn gminny czerwiec 06/2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Ostatnie pożegnanie
Dr n. med. Franciszek Maga przy licznym udziale mieszkańców gminy został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku. Więcej zdjęć z uroczystości żałobnych
a także z innych wydarzeń na stronie www.bestwina.pl

reklama

