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Inwestycyjna ofensywa w oświacie
Reforma systemu edukacji wymusza na samorządach szereg działań zmierzających do odpowiedniego przystosowania placówek oświatowych. W gminie
Bestwina inwestycje nie są jednak podyktowane tylko
działaniami rządu – to w dużej mierze odpowiedź na
oczekiwania mieszkańców. Rozpoczęła się termomodernizacja szkoły w Bestwince, do starego przedszkola
w Janowicach znów wprowadzą się dzieci, zaś Kaniów
zyska trawiaste boisko. Gmina wzbogaca się o place
zabaw i siłownie zewnętrzne. W numerze dokonujemy
krótkiego przeglądu realizowanych zadań oraz pytamy
wójta Artura Beniowskiego o szczegóły.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
i poszerzony został parking przy przedszkolu.
• Do użytku został oddany parking w Bestwinie przy ul. Podzamcze. Centrum miejscowości wzbogaciło się o ponad 40
miejsc postojowych.
• Trwa wymiana azbestowej sieci wodociągowej w Kaniowie.
• Również w Kaniowie postępują prace przy budowie gminnego
magazynu przeciwpowodziowego przy OSP Kaniów.
• Wykonane zostały dwa nowe place zabaw: w Bestwinie na
terenach rekreacyjnych i w Bestwince przy obiektach sportowych KS Bestwinka.
• Otrzymaliśmy tzw. Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na finansowanie zgłoszonej do „powodziówki” ul. Gawlików, w tym roku planowany jest jej remont.
• Dwa wnioski zgłoszone do LGR zostały ocenione pozytywnie
i trafiły do Urzędu Marszałkowskiego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach, oraz Budowa rybaczówki przez
stowarzyszenie wędkarskie Kaniowski Karp Królewski.
Serdecznie zapraszam mieszkańców naszych miejscowości na Dożynki Gminne w Bestwince w niedzielę 10 września.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Tegoroczne letnie miesiące to
czas wielu inwestycji, oraz przygotowania do kolejnych w naszej
Gminie. Poniżej przytoczę najważniejsze z nich:
•
Trwa największa zakresowo i finansowo inwestycja gminna – kompleksowy remont wraz
z termomodernizacją budynku
zespołu szkolno-przedszkolnego
w Bestwince.
Wójt Gminy Bestwina
•
Również w pozostałych
Artur Beniowski
obiektach oświatowych w trakcie wakacji wykonaliśmy potrzebne prace i remonty bieżące,
a także musieliśmy dostosować część naszych obiektów pod
potrzeby reformy oświatowej. W Bestwinie zmodernizowane
zostały sale lekcyjne, w Janowicach przygotowujemy dodatkowe sale w przedszkolu przy ul. Janowickiej 100, a także
udostępnione zostały dodatkowe miejsca parkingowe przy
tym obiekcie. W Kaniowie powstał teren, na którym będzie
wykonywane boisko przyszkolne, a także wyremontowany

XXIX Sesja Rady Gminy Bestwina
Ostatnia przed wakacjami sesja w dniu 26 czerwca rozpoczęła
się od miłej uroczystości. Na forum Rady Gminy zaprezentował
się zwycięzca ogólnopolskiego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej Kacper Głąb z OSP Kaniów, który przybył z opiekunem Jarosławem Bierońskim. Wójt Artur Beniowski i przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik złożyli gratulacje laureatowi prestiżowego
konkursu, życząc spełnienia kolejnych planów i zamierzeń młodego strażaka. Kacper otrzymał w nagrodę bon podarunkowy.
Pomimo dosyć krótkiego okresu między sesjami, w informacjach wójta znalazło się dość dużo punktów. Artur Beniowski poinformował o spotkaniu w sprawie odnowy krzyża przydrożnego
w Janowicach finansowanej w połowie ze środków gminy a w połowie starostwa powiatowego. Została otwarta oferta na wymianę
wodociągowej sieci azbestowej w rejonie ul. Łabędziej i Mirowskiej. W lipcu rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę placów
zabaw w sołectwach Bestwina i Bestwinka (w ramach finansowania z LGD). Rozpoczęły się remonty w obiektach oświatowych na
terenie gminy Bestwina – Przedszkole przy ul. Janowickiej 100,
ZSP w Bestwince, w najbliższym czasie także w Bestwinie. Budowa parkingu przy ul. Podzamcze przebiega zgodnie z harmonogramem. Firma „Rezbud” będzie remontowała ul. Janowicką.
Pojawiła się ponadto możliwość zawarcia partnerstwa z parafią Wniebowzięcia NMP w Bestwinie – chodzi o projekt współfinansowania prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła
(fundusze unijne z RPO). Zakończył się również przetarg na zakup samochodu bojowego dla OSP Kaniów. Realnych kształtów
nabiera rozbudowa Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie. Sejmik
Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na wydłużenie pasa
startowego – dotacja wyniesie milion złotych.
Wójt uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w powiecie kłobuckim i w licznych imprezach plenerowych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Bestwina. Społeczność samorządowa w dniu 16 czerwca towarzyszyła w ostatniej drodze na cmentarz parafialny doktorowi nauk medycznych
Franciszkowi Madze.
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Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy
Bestwina na rok 2017,
3. Likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych
w jednostkach budżetowych Gminy Bestwina,
4. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz
z udziałem w gruncie,
5. Zbycia nieruchomości,
6. Określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Bestwina za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina,
8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

Wójt Artur Beniowski i nagrodzony dh Kacper Głąb
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Aktualności
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla
sołectwa Kaniów,
11. Nabycia nieruchomości.
Opracowanie: Sławomir Lewczak

spodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka,
9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice,

Na Podzamczu
można już
parkować
Zakończono budowę parkingu przy ul. Podzamcze
w Bestwinie. Inwestycja ta objęła budowę 42 miejsc
postojowych. Ponadto wykonano chodnik dla pieszych,
drogę manewrową, mur oporowy od strony boiska LKS
Bestwina, ogrodzenie i kanalizację deszczową. Na zadanie wydano ok. 300 tys. zł.
Parking na ul. Podzamcze w Bestwinie

Ul. Czechowicka – asfalt ułatwi dojazd

Asfaltowanie ul. Czechowickiej w Kaniowie

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania Panu Leszkowi Kosmatemu i firmie „BudTor” za nieodpłatnie przekazane materiały budowlane i pomoc wyświadczoną podczas wykonywania zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bestwina.

Magazyn na kryzys
Przy strażnicy OSP w Kaniowie budowany jest duży magazyn
z myślą o zgromadzeniu sprzętu przeciwpożarowego, a przede
wszystkim przeciwpowodziowego, jakim dysponują gminne jednostki strażackie.
– Lokalizacja nie została wskazana przypadkowo, to bowiem
Kaniów, którego skrajem przepływa Wisła, najbardziej narażony
jest na falę powodziową – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur
Beniowski. Jednostka z Kaniowa w razie wypadków kierowana
jest również w rejon czechowickiej kopalni i lotniska.
Przy lokalizacji wzięto również pod uwagę to, że tutejsza jednostka OSP specjalizuje się w ratownictwie wodnym i jest dobrze przygotowana do działań przeciwpowodziowych, na dodatek miejsce jest łatwo dostępne, każdy mieszkaniec bez trudu tutaj trafi.
Budowany magazyn przeciwpowodziowy
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26 i 27 lipca na części ul. Czechowickiej, od skrzyżowania
z ul. Kóski w Kaniowie aż do końca zabudowań położono nawierzchnię asfaltową. Inwestycja jest odpowiedzią na wniosek mieszkańców i działających w tamtym rejonie przedsiębiorstw – wnioskowano o jej realizację od wielu lat, zabiegał
o nią zwłaszcza radny Grzegorz Kołodziejczyk. Szczególne podziękowania należą się również panu Leszkowi Kosmatemu
i firmie BudTor (zdjęcie płyt, bezpłatne przekazanie materiałów na podbudowę, roboty związane z wykonaniem podbudowy pod asfaltowanie). Inwestorem była Gmina Bestwina a wójt
Artur Beniowski wspólnie z radnym Kołodziejczykiem nadzorowali prowadzone prace.

Aktualności
Prace budowlane już się rozpoczęły, został wylany fundament, wkrótce będą wymurowane ściany z pustaków. Inwestycja ma kosztować ok. 150 tys. zł, z czego część pochodzi z pokopalnianych funduszy na usuwanie szkód górniczych. Magazyn będzie gotowy do końca roku. (Ł)

Rozpoznawalność miejsca może mieć duże znaczenie w sytuacjach kryzysowych przy zagrożeniu powodzią. W magazynie będą bowiem zgromadzone worki na piasek oraz rękawy,
po napełnieniu piaskiem służące jako wały przeciwpowodziowe. Wydzielony zostanie tutaj również specjalny boks, w którym gromadzony będzie piasek do wykorzystania w podobnych
zagrożeniach.

Materiał dzięki uprzejmości „Gazety Beskidzkiej”
Foto: Mirosław Łukaszuk

LGR dofinansuje boisko i „Rybaczówkę”
1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach jako
publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na
obszarze objętym LSR” – 299 999 zł. (wnioskodawca –
Urząd Gminy w Bestwinie)
2. „Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno – rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR” – 150 000 zł. (wnioskodawca – Stowarzyszenie
Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha)

Dwie planowane inwestycje z terenu gminy Bestwina uzyskały
pozytywną opinię Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. W dniu 7 sierpnia odbyło się posiedzenie
tejże Rady, poświęcone w dużej mierze ocenie wniosków złożonych w ramach naboru „Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Gremium zaakceptowało i zdecydowało o wsparciu następujących projektów:

„Siłą jest lokalność” – głosuj na swojego
sołtysa i swoje sołectwo
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Trwa plebiscyt „Dziennika Zachodniego” na Sołtysa i Sołectwo Roku 2017 w Województwie Śląskim. Jak piszą organizatorzy:
„W tej wielkiej akcji pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego, mieszkańcy wybiorą najpopularniejszego sołtysa i sołectwo w naszym regionie. Na laureatów czekają prestiżowe tytuły, medale i statuetki oraz cenne nagrody, które wręczymy w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Przez
najbliższe tygodnie mieszkańcy wszystkich wsi w województwie
śląskim będą mogli wyrazić uznanie dla pracy i zaangażowania ich sołtysa, oddając na niego głos w plebiscycie. Będą mogli także wspomóc swoje sołectwo w walce o cenne nagrody.
Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu
trwa do piątku, 8 września.
Na łamach drukowanego wydania gazety i w naszym serwisie internetowym będziemy prezentować sołectwa i sołtysów. - To misja naszej gazety - mówi redaktor naczelny
„Dziennika Zachodniego” Marek Twaróg. - Jako jedyne medium w naszym regionie sięgamy najgłębiej do lokalnych społeczności. Na stronach naszych tygodników i w serwisach naszemiasto.pl piszemy o sukcesach i problemach mieszkańców naszego województwa. Prezentacja dokonań wyróżniających się sołtysów jest głównym celem tego plebiscytu.”
Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej gazety:

http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/a/soltys-roku-i-solectwo-roku-2017-sila-jest-lokalnosc,12346049/
Głosować można poprzez SMS:
Sołtys Roku 2017 (powiat bielski)
Maria Maroszek, Bestwina, (DZS.37) SMS pod nr 72355
o treści DZS.37
Teresa Paruch - Ryś Bestwinka, (DZS.38) SMS pod nr
72355 o treści DZS.38
Stanisław Nycz, Janowice, (DZS.39) SMS pod nr 72355
o treści DZS.39
Marek Pękala, Kaniów, (DZS.40) SMS pod nr 72355 o treści DZS.40
Sołectwo Roku 2017 (powiat bielski)
Bestwina, Gmina Bestwina (DZO.42) SMS pod nr 72355
o treści DZO.42
Bestwinka, Gmina Bestwina (DZO.43) SMS pod nr 72355
o treści DZO.43
Janowice, Gmina Bestwina (DZO.44) SMS pod nr 72355
o treści DZO.44
Kaniów, Gmina Bestwina (DZO.45) SMS pod nr 72355 o treści DZO.45
Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

„Bezpieczniej na Janowickiej” – Gazeta
Beskidzka o gminie Bestwina
Bestwiny pojawiają się, aby zrobić zakupy, czy załatwić różne
sprawy. – Uporządkowanie parkowania w tym ruchliwym miejscu znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych. Wprawdzie nie jeździ się tutaj zbyt szybko, ale
o potrącenie przy cofaniu wcale nietrudno – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
W tym miejscu powstaną 42 miejsca postojowe wyłożone brukiem, będzie też wygodny i bezpieczny chodnik dla pieszych.

Miesiące wakacyjne to, jak co roku, okres wytężonych prac
na drogach. Do końca sierpnia potrwa budowa parkingu przy ul.
Podzamcze w Bestwinie (artykuł pisany był przed zakończeniem
inwestycji – przyp. MG), trochę dłużej, bo do końca roku – generalny remont odcinka ul. Janowickiej.
Budowa parkingu znacznie poprawi organizację gminnych
imprez na sąsiadującym z parkingiem boisku sportowym. Na
co dzień zaś służyć będzie mieszkańcom, którzy w centrum
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Aktualności
mieszkańcy Bestwiny i Janowic, gdy zakończy się przebudowa
odcinka ul. Janowickiej w Bestwinie. Przypomnijmy, że liczący ponad 1,2 km fragment drogi z bielskiego Hałcnowa przez
Janowice do centrum Bestwiny ma liczne zakręty, jezdnia jest
stosunkowo wąska, brakuje przy niej chodników. Szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, gdy zmrok zapada wcześniej, piesi muszą bardzo uważać na nadjeżdżające samochody. – Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na Janowickiej to najważniejsza sprawa do załatwienia, ale trzeba rozwiązać również
problem wód opadowych i samej nawierzchni. Dlatego zabiegałem o pozyskanie pieniędzy z zewnętrznych źródeł finansowania – wyjaśnia Artur Beniowski.
Całość prac, z budową kanalizacji deszczowej i chodnikami,
a także przebudową nawierzchni, pochłonie ponad 1,6 mln zł,
z czego 63 proc, pochodzić będzie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na resztę kwoty dorzucą się gmina Bestwina i bielskie Starostwo Powiatowe, które jest administratorem drogi.
Modernizacja potrwa do końca roku, wójt Beniowski liczy, że
kolejnym etapem będzie budowa ronda „przy piekarni”, a więc
na ruchliwym skrzyżowaniu ul. Janowickiej z Krakowską. (Łu)

Zakres robót obejmuje budowę drogi manewrowej, muru oporowego, ogrodzenia i kanalizacji deszczowej. Jak do tej pory wykonano kanalizację, podbudowę i mur, trwają prace brukarskie.

Wójt Artur Beniowski na budowanym parkingu

Choć terminarz przewiduje zakończenie pod koniec wakacji, wójt, patrząc na postęp prac, liczy, że uda się parking oddać do użytku już w połowie sierpnia. Budżet gminy na inwestycję wyda 300 tys. zł.
Dużą poprawę bezpieczeństwa odczują zwłaszcza piesi

Materiał dzięki uprzejmości „Gazety Beskidzkiej”
Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Uchwała antysmogowa wchodzi w życie
stalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą
mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy
5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany
pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty
graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat
od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do
roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana,
graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża
się do końca roku 2027.
We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw,
w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt
był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.
„Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego
wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się
walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.
Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie
stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Ilustracja: region.info.pl
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Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego
województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników
pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.
Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej
o wilgotności powyżej 20 procent.
Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza
w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia
mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy
drewna, tylko złych jakościowo paliw.

„Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym
względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki
tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.
Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują in-
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Edukacja

Gminny pomysł na szkoły
- Panie Wójcie, zrealizowana została duża część zapowiadanych inwestycji w sektorze edukacji. Reforma oświatowa wygasza gimnazja, wprowadzając klasy siódme i ósme.
Miały wiązać się z tym pewne niedogodności, mowa zwłaszcza o systemie zmianowym uczęszczania na zajęcia. Czy
mógłby Pan przybliżyć aktualny stan rzeczy?

W wiosennym numerze „Magazynu Gminnego” zamieszczony został artykuł „Szkolne znaki zapytania”, w którym nakreślona została wstępna wizja przystosowania gminnych placówek
oświatowych do wymogów nadchodzącej reformy systemu edukacji. Czy jednak sama reforma to jedyny impuls do modernizacji
szkół i przedszkoli? Postulaty budowy placów zabaw, boisk czy
wreszcie przeprowadzenia takich inwestycji jak termomodernizacja przewijały się w rozmowach wójta i radnych z mieszkańcami od dawna. Rok 2017 przyniósł w tej materii duży przełom
i nasza redakcja mogła przekonać się o tym na własne oczy.
Wójt Artur Beniowski stoi na stanowisku, że zmiany mają zapewnić uczniom i przedszkolakom nie tylko komfort nauki, ale
również pomóc w rozwoju fizycznym i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie placówki. W dniu 17 sierpnia gospodarz gminy wspólnie z kierownikiem Referatu Służb
Technicznych i Obsługi Techniczno – Gospodarczej Mariuszem
Szlosarczykiem odbyli wizję terenową w celu sprawdzenia, jak
sprawy mają się na dwa tygodnie przed „pierwszym dzwonkiem”. Oto krótki przegląd wykonywanych zadań, już zakończonych bądź realizowanych.
- W Bestwinie, w budynku szkoły wykonano prace malarskie,
przebudowano cztery sale lekcyjne uzyskując dwie duże sale
i pomieszczenie na pomoce dydaktyczne.
- W Bestwince, w ramach termomodernizacji wykonana zostanie modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania, docieplone będą ściany i dach oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Część przedszkolna zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych. Prace w roku szkolnym realizowane będą
w czynnym obiekcie, dlatego w przypadku ewentualnych utrudnień gmina prosi o wyrozumiałość.
- W Janowicach w budynku starego przedszkola trwają prace remontowe, dzięki którym możliwe będzie przeniesienie oddziałów znajdujących się dotychczas w szkole. Tym samym
szkoła będzie gotowa na przyjęcie większej ilości dzieci po likwidacji gimnazjum.
- W Kaniowie, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym do
końca wakacji przygotowane będą dodatkowe parkingi. Uporządkowano i zniwelowano także teren za salą sportową. Stwarza to możliwość jego zainwestowania pod kątem sportowo - rekreacyjnym.

- Jak już zostało wielokrotnie wspomniane, większość naszych placówek dostosowujemy do nowych potrzeb. Rok szkolny 2017/2018 nie będzie jeszcze tak „kłopotliwy” ale nie wykluczamy zmianowości po całkowitym wygaszeniu gimnazjów. To
jednak nieco dalsza przyszłość. Obecnie kładziemy dość duży
akcent na przedszkola – pamiętajmy, że musimy przyjąć do nich
już trzylatków! Być może początki ze względu na niektóre trwające prace nie będą jeszcze tak komfortowe jak chcielibyśmy,
lecz wszystko ku temu zmierza.

Wójt Artur Beniowski wizytuje przedszkole w Janowicach
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- Czy termomodernizacja szkoły w Bestwince przebiega planowo?
- To największa inwestycja w tym sezonie. Środki na nią pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego, Subregionu
Południowego. Podkreślam, że zadanie jest zakontraktowane
do końca czerwca 2018 roku – dziwią zatem niektóre głosy domagające się zakończenia realizacji całości przed 1 września!
Termomodernizacja jest przecież inwestycją niezwykle skomplikowaną. Po jej zakończeniu będziemy mieli jednakże szkołę nie tylko bardzo estetyczną, ale również energooszczędną.

Tyle same fakty. Zapytaliśmy wójta Artura Beniowskiego, jakie przełożenie te zmiany będą miały na funkcjonowanie skomplikowanej „szkolnej machiny”.

- Co z innymi sołectwami?
- W Janowicach przygotowujemy do przyjęcia dzieci budynek starego przedszkola, w Bestwinie zostały zmodernizowane
sale lekcyjne. Ciekawie sytuacja przedstawia się w Kaniowie:
doprowadzamy do pełnej funkcjonalności parkingi przed szkołą i przedszkolem. Za halą sportową od strony cmentarza wyrównaliśmy teren, zatem trawiaste boisko szkolne po przerwie
znowu powróci do tego sołectwa. Wykonujemy inwestycje na
różnych polach – a nie wszystko z tego, co realizujemy, zapisano pierwotnie w projekcie budżetu (reforma zastała nas w trakcie roku budżetowego).
- Zapytajmy jeszcze o środki zewnętrzne pozyskane na
te zadania

Teren pod boisko przy szkole w Kaniowie
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- Od dawna Urząd Gminy mówił o nowych placach zabaw.
Kiedy dzieci będą mogły z nich korzystać?

- O szkole w Bestwince już mówiłem – 85% dofinansowania
pochodzi z zewnątrz a to sporo, gdyż koszt całkowity zamyka się w granicach 4 mln zł. Resztę musi wyłożyć gmina Bestwina. Ministerstwo zapowiadało refundację kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb reformy, jednak na razie na zapowiedziach się kończy.

- Place te, wraz z siłowniami zewnętrznymi powstają w Bestwinie (tereny rekreacyjne) i w Bestwince (na terenie klubu sportowego). Planowany czas realizacji to koniec sierpnia.
Sławomir Lewczak

„Pierwsze koty za płoty” – zakończenie
zajęć w klubiku „DobEdu”
pań Karoliny Wróbel, Anny Gwóźdź oraz... swoich najbliższych,
rodziców, babć i dziadków. Przedszkole to ważny etap w życiu
dziecka, więc dlaczego nie umożliwić mu jak najlepszego startu w nową, nieznaną jeszcze rzeczywistość?
Ostatnie zajęcia „Klubiku DobEdu” dla trzech grup odbywały
się 27 i 28 czerwca. Wypełnione były dobrą zabawą, ale i pewnym żalem... szkoda przecież rozstawać się z ulubionymi Paniami, koleżankami i kolegami. Na pocieszenie i na pamiątkę
zostały dyplomy i nagrody. Klubowicze po raz pierwszy w życiu
mogą nazwać się absolwentami!
Eliza Szeliga – Kraus podsumowuje: Większość dzieci uczestniczyła w zajęciach od samego początku. Rola rodziców początkowa była bardzo duża, lecz stopniowo wycofywali się, przekazując inicjatywę najmłodszym. Dzieciaki zrobiły ogromne postępy, bez wyjątku! Nawet dwulatki, które z reguły bawią się same,
zaczęły zauważać innych wokół siebie. Nie sprawia im problemu integracja w grupie, bawią się w kole, ustawiają się w pociąg... Bardzo cenna okazała się wymiana doświadczeń pomiędzy osobami dorosłymi. Nasi absolwenci bez trudu odnajdą się w przedszkolu.

Eksperyment zakończył się sukcesem! - mówi Eliza Szeliga – Kraus, założycielka i właścicielka projektu edukacyjnego „DobEdu – szkolenia z pasją”. Od października 2016 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie trwały zajęcia adaptacyjne dla dzieci przygotowujących się do zostania przedszkolakiem. Ponad trzydziestka maluchów, głównie z terenu gminy
Bestwina, bawiła się i uczyła pod okiem pani Elizy jak również

ABC profilaktyki – część 3
MITY NA TEMAT ALKOHOLIZMU
Alkoholizm jest chorobą obciążoną szczególnym piętnem, wokół której krąży wiele mylnych informacji i mitów.
Każdy z nas ma w wyobraźni gotowy wizerunek alkoholika. Zgodnie ze stereotypem, alkoholik należy do marginesu
społecznego, jest obdarty i plugawy, nurza się w rynsztoku, wódkę zdobywa w pokątnych melinach, bije żonę i płodzi zwyrodniałe dzieci.
Alkoholikiem może być każdy z wyjątkiem naszych znajomych i przyjaciół, mężów, żon, matek, ojców, synów, córek, no i oczywiście nas samych.
Mit: Alkoholicy piją codziennie.
Fakt: Istotnie, niektórzy alkoholicy nadużywają alkoholu codziennie. Bardziej typowym sposobem picia w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej jest jednak picie nieumiarkowane przerywane dłuższymi lub krótszymi okresami
całkowitej abstynencji.
Mit: Alkoholik upija się za każdym razem, gdy pije.
Fakt: Alkoholikiem jest osoba, która utraciła zdolność trafnego przewidywania czy i kiedy utraci kontrolę nad ilością wypija-
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Sławomir Lewczak

Jedna z grup kończących całoroczne zajęcia

nego alkoholu.. Negatywne zachowania są efektem działania alkoholu, od którego alkoholik nie może się powstrzymać z chwilą wypicia pierwszego kieliszka..
Mit: Większość alkoholików to ludzie z marginesu.
Fakt: Wręcz przeciwnie, tylko 3-5% wszystkich alkoholików kończy w przysłowiowym rynsztoku. Przeważająca
większość, czyli 95-97%, mieści się w przekroju całego społeczeństwa, ludźmi uzależnionymi od alkoholu bywają przeważnie normalnie zatrudnieni, posiadający rodziny, produktywni i powszechnie szanowani obywatele.
Mit: Porządne kobiety nie zostają alkoholiczkami.
Fakt: alkoholizm stał się chorobą w pełni „demokratyczną” i że choruje na nią również wiele kobiet jednak kobietom
uzależnionym znacznie trudniej zwrócić się o pomoc.
Mit: Alkoholikom brak silnej woli: mogliby przestać pić, gdyby naprawdę chcieli.
Fakt: Alkoholizm jest choroba charakteryzująca się utratą kontroli nad piciem. Problem nie polega na braku silnej woli, lecz
na uzależnieniu od alkoholu.
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Zjem coś miętowego – policjant nie wyczuje,
że piłem alkohol.
Zapach miętowych cukierków na pewno wzbudzi podejrzenia policjantów. Zaproponują użycie alkomatu lub odwiozą do przychodni lekarskiej
w celu zbadania poziomu alkoholu we krwi lub moczu. Wszystkie trzy badania są tak samo ważne w świetle prawa.

POPULARNE MITY ZWIĄZANE
Z WYTRZEŹWIENIEM !
Porcję standardową - 10 gramów czystego alkoholu, czyli jeden kieliszek wina, 25 gramów wódki lub 200 ml słabego
piwa - wątroba rozkłada w ciągu godziny. „Jeśli wypijamy
jedno piwo, potrzebujemy ok. 3 godzin na spalenie zawartego w nim alkoholu, a na dwa piwa - 5-6 godzin. Na rozłożenie półlitrowej butelki wódki - ok. 20 godzin”

Jest ciepło, to szypko wypocę wypity alkohol.
Tylko 6 - 10% alkoholu jest wydalane przez skórę, w oddechu lub moczu. 90 - 94% alkoholu musi
ulec rozkładowi w wątrobie, najpierw na aldehyd
octowy, potem na dwutlenek i wodę.

Wytrzeźwieje, gdy napiję się kawy.
Kawa nie usunie alkoholu z Twojego organizmu.
Usuwa go wątroba. Kofeina zawarta w kawie jest
stymulatorem, który znosi efekt senności wywołany
alkoholem. Jednak nie powoduje wytrzeźwienia.

Piłam tylko lekkie drinki – szampana, słabe
piwo.
Nawet, jeżeli nie czujemy smaku alkoholu w drinku, nie oznacza to, że jest go mniej lub jest mniej
szkodliwy. Po prostu łatwo stłumić lub zmienić smak
alkoholu. Jednak alkohol jako substancja chemiczna pozostaje
niezmieniony. Dwutlenek węgla powoduje szybsze przedostanie się alkoholu do krwi, więc prędzej odczujemy jego
skutki. Jednak sam alkohol podlega standardowemu procesowi rozkładu – około 10 g na godzinę.
źródło: „Alkohol i kierowca” opracowanie PARPA Warszawa 2006.

Wyjdę na świeże powietrze, to wytrzeźwieję
Ani świeże powietrze, ani zimny prysznic nie przyspieszą procesu trawienia alkoholu.
Nie mam daleko do domu.
Jazda po alkoholu nigdy nie jest bezpieczna.
Dużo zjadłem, więc mogę więcej wypić. Zjem
coś to wytrzeźwieję.
Alkohol jest szybko wchłaniany do krwiobiegu,
a tylko niewielka jego część przedostaje się przez
ścianki żołądka. Duża ilość trawionego jedzenia może rozcieńczyć alkohol, ale go nie usunie ani nie zneutralizuje.

W następnej części znajdziecie Państwo opis innych rodzajów uzależnień.

WAŻNA INFORMACJA
Od 15 września w co drugi poniedziałek w godz. od 15.00 do
17.00 wznowione będą spotkania grupy wsparcia dla osób
współuzależnionych. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 193 540 lub osobiście w Biurze Profilaktyki. Podczas
spotkań będą poruszane tematy z zakresu uzależnień oraz
problemów w rodzinie w tym np. przemoc. Dostarczymy Wam
energii i motywacji do działań mających na celu rozwiązywanie problemów.
Bożena Jaromin
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Więcej ważę od innych, więć mogę więcej wypić.
Jest bardzo prawdopodobne, że osoba drobna,
lekka (szczególnie kobieta) poczuje szybciej efekt
wypitego alkoholu. Jednak wielkość i waga ciała
nie wpływają na szybkość przemiany alkoholu i nie gwarantują trzeźwości.

Nostalgiczna podróż z karpiem w tle
XVII Święto Karpia Polskiego w Kaniowie

Co wspólnego ma król polskich stawów z muzyką lat 60?
W Kaniowie znaleziono połączenie i goście XVII Święta Karpia
Polskiego mogli zatańczyć przy największych hitach „Beatlesów”
serwowanych przez grupę „The Postman” z Polkowic. Była to
tylko jedna z wielu atrakcji flagowej imprezy gminy Bestwina.
Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski”
żadnej pracy się nie boi – wzorem swojego patrona Adolfa Gascha wytrwale dąży do realizacji celów i zamierzeń. Wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury wędkarze przygotowali liczne
atrakcje, nie zrażając się zbytnio niekorzystnymi prognozami
pogody. Gasch dzielnie stawiał czoła przeciwnościom (zanieczyszczenia wody, choroby ryb), toteż dlaczego plany organizatorów miałby zniweczyć deszcz? Sam prezes Stowarzyszenia Roman Sas mówi: Święto Karpia to na dobrą sprawę jedyna okazja do podziękowania ludziom, którzy nie szczędzili swojego czasu i serca dla rozwoju wędkarstwa w Kaniowie. Opieramy się w stu procentach na pracy społecznej, zadań do wy-

konania jest multum a nasi członkowie realizują je często kosztem czasu wolnego. Dziś możemy chociaż w skromny sposób
wyrazić naszą wdzięczność.
Nieodłączną częścią „Święta Karpia” są zawody wędkarskie.
19 sierpnia w godzinach porannych do boju stanęło 71 zawodników. Najlepszy rezultat osiągnął Adrian Michulec (3,74 kg),
za nim uplasowali się Edward Busz (3,21) i Marcin Chmielniak
(3,12). Przed południem dokonano podsumowania tych zawodów, a dyplomy wręczali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
dyrektor GOK Grzegorz Boboń, sołtys Kaniowa Marek Pękala,
radny Grzegorz Kołodziejczyk, prezes „Kaniowskiego Karpia
Królewskiego” Roman Sas oraz jego zastępcy – Jan Adamiec
i Dominik Malinowski. Triumfatorzy zostali nagrodzeni sprzętem
przydatnym w ich hobby.
Stanisław Niemczyk z Janowic jest liderem coraz bardziej znanej kapeli biesiadnej „Janowianka”. Zespół ten rozpoczął muzyczną część festynu. Do wspólnej zabawy na estradzie zapro-
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pozostałych wyróżnień zaproszono wójta Artura Beniowskiego
i sołtysa Marka Pękalę, natomiast wśród publiczności nie brakowało innych samorządowców: przybyli m.in. przewodniczący
Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, sekretarz Arkadiusz Maj,
radni gminy Bestwina i powiatu bielskiego. Oto lista wyróżnionych osób: Za pomoc i wsparcie Stowarzyszenia: Mariusz
Szlosarczyk, Piotr Łyp, Jan Niemczyk, Robert Ochal; Za wieloletnie członkostwo: Edward Busz, Zdzisław Gajda, Stanisław
Kubiczek, Sławomir Tomaszczyk, Józef Talaga, Zbigniew Witoszek; Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia: Henryk Hamerlak, Janusz Hałas, Jerzy Sysło, Tomasz Godula, Ryszard
Kwak. Padający deszcz nie przeszkodził mieszkańcom gminy
i gościom we wspólnym biesiadowaniu. Wędzony karp prosto
od wędkarzy robił furorę, rybne specjały zaoferowało również
stoisko Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Firma „Autotest” przeprowadziła konkurs wiedzy z nagrodami w postaci
bezpłatnych przeglądów pojazdów mechanicznych. Zwieńczeniem całości była zabawa taneczna z zespołem „Albatros”.

Gry i zabawy przeprowadziła kapela „Janowianka’’

szono panów Romana Sasa i Dominika Malinowskiego – spróbowali swoich sił w... łowieniu ryb w miednicy. W nagrodę otrzymali zabawne prezenty.
Nie gorzej zaprezentowali się „Kiersi”, śląska grupa stworzona
przez Roberta Kiera. Artyści z Radzionkowa gościli już na antenie TV Katowice i TV Silesia, notowani byli na Śląskiej Liście
Szlagierów. Nie ograniczają się tylko do muzyki rodem z Górnego Śląska, świetnie odnajdują się w różnych klimatach od folku
po rock i niewątpliwie kaniowska publiczność doceniła kunszt
młodych, bezkompleksowych „hanysów”.
Wspomniani na początku „polscy Beatlesi” z The Postman są
formacją typowo coverową czyli taką, która wykonuje hity znanych i lubianych zespołów. Gracjan Machnicki z kolegami wcielają się w Johna Lennona, Paula McCartney’a, George’a Harrisona i Ringo Starra, czynią to nie tylko na sposób muzyczny,
lecz także poprzez perfekcyjną charakteryzację – garnitury, fryzury – słowem to, z czego „chłopcy z Liverpoolu” zasłynęli. Zajmowali trzy razy 1 miejsce w ogólnopolskim przeglądzie utworów Beatlesów w Dzierżoniowie; wystąpili też gościnnie w słynnym Estrel Hotel w Berlinie. Na „Święcie Karpia” popłynęły z kaniowskiej sceny przeboje w rodzaju „Love Me Do”, „I Want to
Hold Your Hand”, „Let It Be”. Są to piosenki, które się nie starzeją, stanowią w historii rocka kamienie milowe. Poza tym „listonosze” mają w repertuarze utwory polskich grup bigbitowych.
Okolicznościowe statuetki w kształcie karpi czekały na wędkarzy w części oficjalnej imprezy. Adrian Michulec odebrał główne trofeum z rąk członka Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyny Adamiec. Pani Katarzyna wyraziła nadzieję, że w przyszłym
roku największą rybę uda się złowić kobiecie. Do wręczenia

Zabawa taneczna na terenach rekreacyjnych
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Dzięki udziałowi w „Święcie Karpia Polskiego” mieszkańcy
się integrują, przybysze – poznają historię i tradycje rybackie
tej ziemi, zaś samorządowcy skutecznie promują walory środowiska naturalnego Kaniowa i całej gminy Bestwina. Infrastruktura stale się polepsza, czego dowodem może być pozyskanie
przez stowarzyszenie wędkarskie znacznych środków z LGR
„Bielska Kraina” na budowę swojej „Rybaczówki”.
Sławomir Lewczak

Czesław Kubik uczy i wystawia –
podsumowanie projektu kulturalnego

skubanie pierza. Inicjatywa spotkała się
z uznaniem ministra Piotra Glińskiego, który skierował do twórcy specjalny list.
Dla najmłodszych miłośników sztuki ludowej Czesław Kubik poprowadził zajęcia
w formie warsztatów. Zapoznając się z życiem dawnej polskiej wsi mali goście niejednokrotnie okazywali zdumienie, ale też zaciekawienie, zgodnie ze słowami kustosza
Muzeum Andrzeja Wojtyły: Dzieci nie widzą
już na polach koni, które kiedyś pomagały
gospodarzom przygotować pole pod zasiew,
zboża nie kosi się kosą a później młóci ce-

W majowym „Magazynie Gminnym” oraz
na stronie Urzędu Gminy Bestwina ukazał
się wywiad z Czesławem Kubikiem – stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomnijmy, iż we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury pan Czesław
realizował projekt „Wybrane prace rolnicze
i zwyczaje wiejskie w okresie rocznym”. Artysta wykonał cykl płaskorzeźb przedstawiających powszechne jeszcze kilkadziesiąt lat
temu prace na roli i w gospodarstwie domowym: siew zboża, koszenie, młócenie, wypiek chleba, deptanie kapusty jak również
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pami - dziś wszystkie te prace wykonuje kombajn. W domach
natomiast już nikt nie urządza skubaczek, sporadycznie kiszona
jest kapusta czy pieczony chleb. Opowieść o dawnej wsi zaklę-

tej w rzeźbie była więc dla dzieciaków niezwykłym przeżyciem.
W drugiej części zajęć sami uczestnicy weszli w buty ludowego
artysty: malowali farbami akrylowymi wystrugane z drewna bociany. Rzeźby można było oczywiście zabrać do domu.
Pokłosiem działań pana Czesława jest ponadto wystawa trwająca od 20 lipca do 15 września 2017 r. Otwarcie w dniu 20 VII
zgromadziło wielu gości, w tym również przedstawicieli świata
kultury z naszej gminy i spoza niej. Oprócz wspomnianych płaskorzeźb opatrzonych wierszami Walerii Owczarz zaprezentowane zostały inne, równie piękne i nagradzane dzieła. Na bestwińskim Muzeum się nie skończy – wystawa 20 sierpnia zawita do Regionalnego Ośrodka Kultury, a w styczniu przyszłego roku będzie towarzyszyła powiatowemu spotkaniu z twórcami i animatorami kultury w starostwie.
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sławomir Lewczak

Podziękowanie dla Czesława Kubika

Bajki dla najmłodszych

• Magazyn gminny lipiec-sierpień 07-08/2017

Po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zorganizowała ciekawe zajęcie dla dzieci w czasie wakacji. Po hasłem „Wakacyjny Maraton Teatralny” zaprosiliśmy do oglądania

Przedstawienia cieszyły się wysoką frekwencją

uroczych przedstawień teatralnych - zawsze w lipcu - zawsze
we wtorek - zawsze w samo południe o godzinie dwunastej.
Aktorzy Teatru DUET z Krakowa oraz Studia Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini skorzystali z naszego zaproszenia
i pojawili się w Bestwinie, aby bawić dzieci, które razem z rodzicami lub dziadkami zasiadły na naszej bibliotecznej widowni. Zobaczyliśmy przedstawienia: „Doktor Dzięcioł”, „Grzecznie i bezpiecznie”, „Kozucha Kłamczucha” i „Pszczółka Kaja i przyjaciele”.
Dzieci bawiły się wyśmienicie (dorośli zresztą też), słuchały,
reagowały żywiołowo, brały czynny udział w spektaklach. Pomagały potrzebującym pomocy, karciły niegrzecznych, śpiewały i tańczyły. Z naszej propozycji skorzystało w sumie ok. 500
osób. Jednym słowem - lipiec przeleciał nam teatralnie. Teraz
pozostaje wrócić do bajek w tradycyjnej formie, a wybór bajeczek jest w naszej bibliotece naprawdę imponujący. Zechciejmy tylko poświęcić chwilkę czasu i przeczytać dziecku bajkę na
dobranoc, do czego serdecznie zachęcamy. Dzieci czekają już
na następne wakacje w Bibliotece!
GBP Bestwina

Zespół „Bestwina” z nowym
tańcem na TKB

Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedna
z największych światowych imprez promujących kulturę ludową. Renomowany
festiwal odbywający się rokrocznie w kilku miejscowościach przyciąga zespoły
kojarzące się nie tylko z górami! Jak piszą o „Tygodniu” sami organizatorzy: blisko 100 zespołów pieśni i tańca z kilkunastu państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach.

Na tegorocznym, 54 już TKB w dniach 29
VII – 6 VIII zobaczyliśmy m.in. Finów, Rumunów, Gruzinów, Hiszpanów, Chorwatów
i reprezentantów różnych regionów Polski.
W tym również Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Bestwina”.
„Nowością z naszej strony był niewątpliwie Dam Walc” – mówi choreograf zespołu
Sławomir Ślósarczyk. „Bestwina” tańczyła
tego walca po raz pierwszy a jest on niezwykle specyficzny – wszystkie inne tań-
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Dyplom dla Zespołu za udział w TKB

Kultura
ce zamawiał u orkiestry mężczyzna, ten jeden zarezerwowano dla kobiet. Nasz Zespół Regionalny wykonywał go w szesnastu parach.
Lachowskie pieśni i tańce zespół „Bestwina” prezentował
w amfiteatrze „Skalite” w Szczyrku (29 VIII) oraz w amfiteatrze
im. Stanisława Hadyny w Wiśle (1 VIII). Udział wzięło około 40
artystów w naszej gminy – wszyscy podkreślają, że występ na
TKB to dla nich wielki zaszczyt.
Organizatorami TKB są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej, samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia, Istebnej i Ujsół oraz Koło Miejscowe
PZKO w Jabłonkowie.
Sławomir Lewczak

Występ na scenie w Wiśle

Bestwina młóciła w Jasienicy!
„Josiynicki Żniwowani” to jedyny w swoim rodzaju turniej żniwowania metodami tradycyjnymi. Impreza o randze powiatowej
miała miejsce po raz IV na terenie przy kompleksie boisk „Drzewiarz” w dniu 5 sierpnia. Do zabawy włączyła się również gmina Bestwina wystawiając silną reprezentację startującą w kilku
konkurencjach: koszenie sierpem, koszenie kosą, odbieranie
i stawianie babek, młócenie cepem oraz klepanie kosy. Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak wyznała, że po raz pierwszy miała okazję młócić
zboże cepem, ale poradziła sobie z tym doskonale. Do walki zagrzewali naszą drużynę samorządowcy: wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.

Reprezentacja gminy Bestwina w Jasienicy

KGW Janowice
nowe stowarzyszenie w gminie
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach zdecydowało się na
przekształcenie w stowarzyszenie. Panie podjęły tę decyzję na
zebraniu w dniu 15 lipca, natomiast 29 VII zostały przegłosowane wymagane prawem uchwały, wybrano zarząd i komisję
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Relacja fotograficzna:
archiwum wójta Artura Beniowskiego

rewizyjną, zatwierdzono również statut. Krystyna Norymberczyk, prezes Koła, wyjaśnia: Z zewnątrz zmienia się w zasadzie niewiele – wszystkie wybrane w grudniu członkinie zarządu pozostały na swoich stanowiskach, taka sama będzie również nazwa – z dodanym członem „Stowarzyszenie”. Jednakże przekształcenie da nam wymierne korzyści – staniemy się
organizacją pożytku publicznego z możliwością pozyskiwania
1% podatku, będzie łatwiej ubiegać się o środki zewnętrzne.
Chcemy ponadto dzierżawić lokal „Kogutek” w centrum Janowic na nasze cele statutowe.

W momencie przeprowadzania rozmowy dokumenty czekały już na formalną rejestrację w KRS. Inicjatywa ma pełne poparcie wójta Artura Beniowskiego oraz społeczeństwa Janowic. KGW liczy 68 członkiń czynnych aktywnie włączających
się w życie społeczne gminy Bestwina.
Sławomir Lewczak

Panie z KGW w Janowicach
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Kościół w Bestwinie
na jubileuszowym szlaku
ewangelików

W ostatnim czasie ukazała się interesująca broszura poświęcona kościołowi Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Przygotował ją Regionalny Instytut Kultury w Katowicach z okazji obchodów 500 – lecia Reformacji. Powód może nieco dziwić gdyż świątynia od dawna jest rzymskokatolicka – jednak przez pewien czas służyła także kalwinom, czyli wyznaniu ewangelicko – reformowanemu (helweckiemu).
W drugiej połowie XVI wieku za sprawą właścicieli Bestwiny, Myszkowskich, kościół przeszedł w ręce protestanckie (w diecezji krakowskiej postąpiono w ten sposób z ok. 1/3 kościołów). Wymowny ślad obecności kalwinów to oczywiście renesansowy nagrobek Stanisława Myszkowskiego i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich.
Nagrobek ten to de facto cenotaf, czyli grób symboliczny, Myszkowskich pochowano na cmentarzu ewangelickim w Krakowie. W 2015 roku rozpoczęły się prace mające na celu konserwację pomnika – w ich toku dokonano dalszych odkryć, mowa
szczególnie o renesansowych malowidłach w prezbiterium.
Ulotka składa się z kilku krótkich rozdziałów: Historia parafii, opis świątyni, wyposażenie kościoła, odkrycia konserwatorskie, nagrobek Stanislawa i Jadwigi Myszkowskich. Autorką opracowania jest Irena Kontny, broszura jest częścią serii „Zabytki ewangelickie województwa śląskiego”.
Sławomir Lewczak

W jedności siła, czyli krótka historia Włościańskiej
Spółdzielni Rybackiej w Bestwinie
dr inż. Andrzej Lirski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dr inż. Wojciech Andrzejewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Przedstawiamy artykuł, który ukazał się w numerze 3 (157)/2017 „Przeglądu Rybackiego”

Wstęp
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Opłacalność chowu karpia zależna jest od wielu czynników,
między innymi poziomu cen hurtowych uzyskiwanych w trakcie
sprzedaży grudniowej oraz organizacji rynku ryb. Jest to zależność występująca nie tylko w aktualnej rzeczywistości gospodarczej, odnotowywana była również w II Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno przed II wojną światową, jak i aktualnie, gospodarstwa stawowe dysponujące magazynami ryb uzyskiwały
i uzyskują wyższe ceny zbytu karpia dzięki wzmocnieniu siły
przetargowej w trakcie negocjacji handlowych przed dostawami świątecznymi. W przedwojennych numerach Przeglądu Rybackiego znajdują się opisy „nieuczciwych handlarzy płacących
za ryby w czasie odbioru ze stawu (jesienią), często po terminie
i na raty”. Świetnym przykładem integrujących działań właścicieli małych, kilkuhektarowych gospodarstw, nie tylko w trakcie
sezonu chowu, magazynowania i sprzedaży karpia, lecz także
w zakresie podnoszenia wiedzy praktycznej jest rejon Bestwiny.

pi. Skoncentrowane na niewielkiej powierzchni stawy należące
do kilkudziesięciu właścicieli, o interesujących nazwach: Podywacz, Folwarczny, Podkępni, Łyżni, Opiekun, Mirowiec, Jatrzębiec zajmowały w latach trzydziestych ubiegłego stulecia w powiecie bielskim ok. 165 ha, z czego w samej Bestwinie 80,5 ha.
W 2015 roku oficjalne sprawozdania z produkcji rybackiej z Bestwiny i okolic złożyło do Instytutu Rybactwa Śródlądowego ok.
60 hodowców. Źródłem trwałości ekonomicznej niewielkich gospodarstw stawowych w tym regionie, była i jest nie tak częsta
w innych miejscach kraju umiejętność wypracowania zróżnicowanych form wspólnego działania. Wprowadzenie w chowie
karpia technologii Dubisza polegającej na przesadkowaniu ryb

Charakterystyka regionu

Bestwina, wieś w pobliżu Bielska Białej to specyficzne i istotne miejsce na mapie produkcji karpia w Polsce. Gospodarka
stawowa w tym terenie ma długie, świetne tradycje, sięgające przełomu XV i XVI wieku. Charakterystyczny dla tego obszaru jest fakt, że od dawna, oprócz wielkopowierzchniowych
gospodarstw w dawnym Księstwie Oświęcimskim (np. Zator),
chowem ryb w niewielkich stawach zajmowali się również chło-

Szkic stawów w Bestwinie. (Przegląd Rybacki 1930 r.)
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wymogło konieczność na przełomie XIX i XX wieku wspólnego, solidarnego gospodarowania wodą dyspozycyjną, zarówno
w aspekcie utrzymania w dobrym stanie technicznym wielokilometrowego doprowadzalnika Młynówka jak i uzgadniania terminów napełniania i zrzutu wody ze stawów paciorkowych, należących do kilkudziesięciu właścicieli (rys. 1.). Wspólne zakupy
materiału obsadowego karpia i zbytu ryb handlowych również
sprzyjały integracji hodowców. O poziomie wiedzy fachowej hodowców z opisywanego terenu świadczy też działalność Adolfa
Gascha użytkującego nieodległe od Bestwiny stawy w Kaniowie. Użytkowana przez niego i rybaków bestwińskich rasa karpia polskiego zdobyła w 1880 roku złote medale na międzynarodowej wystawie rolniczej.

Geneza budowy magazynów
ryb w Bestwinie
W 1937 roku z inicjatywy Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie 80 lat temu powstała „Włościańska Spółdzielnia
Rybacka”, której celem była poprawa opłacalności produkcji ryb
prowadzonej przez członków spółdzielni (fot. 1). Jako priorytetowe zadanie uznano budowę magazynów rybnych i zorganizowanie wspólnej sprzedaży ryby kupieckiej, dzięki której bestwińscy chłopi mogli uwolnić się od nierzetelnych handlarzy
oferujących nieatrakcyjne ceny i terminy płatności.

projektowano przedsięwzięcie. Magazyny, nazywane w miejscowej gwarze „sadzawicami” miały mieć objętość ok. 315m³,
przy głębokości ok. 1 m. Składały się one z kilkudziesięciu komór należących do poszczególnych członków spółdzielni (fot. 2).
Woda dostawała się do komór otworami dolnymi, przepływ odbywał się wzdłuż osi komory. Według cen kosztorysowych koszt
inwestycji miał wynieść ok. 7000 zł (w połowie czerwca 1930
roku w Warszawie ceny hurtowe karpia wynosiły ok. 5,2 zł/kg).
Był to wysiłek finansowy niemożliwy do udźwignięcia przez 20
członków założycieli, dlatego Krajowe Towarzystwo Rybackie
zwróciło się z prośbą o udzielenie subwencji przez Ministerstwo
Rolnictwa. W trakcie zebrania założycielskiego Spółdzielni 29
czerwca 1930 roku uchwalono wartość udziału na 50 zł, wysokość wpisowego na 5 zł, oraz 10-krotną wartość udziału odpowiedzialności członków.
Przyjęte założenia organizacyjne spowodowały, że wspólnymi działaniami jest zainteresowanych do dzisiaj większość hodowców ryb w Bestwinie. Aktualnie funkcjonują tam dwa centra magazynowe, jedno przedwojenne oraz drugie wybudowane
już po wojnie według podobnych założeń projektowych (fot. 3).

Fot. 3. Magazyny spółki 2016 rok, fot. W. Andrzejewski

Pod egidą Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie
wybrano teren na magazyny ryb nad potokiem Łękawka i za-

Fot. 2. Teren starych magazynów, obecnie nieużytkowanych,
fot. W. Andrzejewski

Fot. 4. Sprzedaż detaliczna w grudniu, fot. I. Handwerker
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Fot. 1. Włościańska spółka

Przy nowych magazynach, w grudniu uruchomiany jest punkt
patroszenia ryb, formalnie dopuszczony przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Fakt ten również świadczy o operatywności rybaków bestwińskich, śledzących zmiany preferencji konsumenckich i wprowadzający nowe formy sprzedaży w życie.
Dozór magazynów przez wynajętego pracownika finansowany
jest przez członków spółki, ustalana jest również jedna obowiązująca w grudniu cena detaliczna karpia (fot. 4).

Sport

Fot. 5. Nowe magazyny i Pani Maria Maroszek, fot. W. Andrzejewski

Fot. 6. Widok ogólny na stawy w Bestwinie

Na zakończenie
Przemiany społeczno-polityczne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat spowodowały również liczne zmiany organizacji zrzeszającej rybaków.
Niezależnie jednak od szyldu i formy organizacji, do dzisiaj
zachowana została idea zrzeszania rybaków z Bestwiny i okolic, dbania o dobry stan techniczny systemu nawadniania i odwadniania stawów, wspólnego magazynowania ryb, uzgadniania korzystnych cen zbytu ryb, prowadzenia szkoleń, itd. Aktualnie zrzeszonych jest ok. 100 hodowców z Bestwiny i przyległych miejscowości, wnoszących indywidualną roczną stawkę,
w zależności od powierzchni stawu na rzecz spółki w wysokości 80-125 zł/ha.

Nic samo się nie dzieje, wszystkie te osiągnięcia to efekt zaangażowania kolejnych pokoleń rybaków z Bestwiny. W ostatnich latach, obok wielu zaangażowanych osób, z wielką energią o interesy miejscowych rybaków zabiega Sołtys Bestwiny
i właścicielka stawów, p. Maria Maroszek (fot. 5).
W artykule wykorzystano następujące materiały:
Kołder W., 1930. Włościańska Spółdzielnia Rybacka w Bestwinie. Przegląd Rybacki Nr 15-16:576-579.
Mastyński Jerzy., 2005. Bestwina k/Bielska czyli na ziemiach
Habsburgów. Przegląd Rybacki Nr 3: 30-35
Materiały edukacyjne Muzeum Regionalnego w Bestwinie

Mistrzynie i mistrzowie z Belfastu
Młodzi kajakpoliści z Kaniowa najlepsi
na świecie
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Polska nie dała szans przeciwnikom i zdominowała Mistrzostwa Świata Juniorów (Junior International World Championships) w Kajak - Polo odbywające się w stolicy Irlandii Północnej – Belfaście. Od do 2 do 6 sierpnia młodzieżowa elita z całego świata rywalizowała o najwyższe trofea a powołania do kadry
narodowej otrzymali także zawodnicy UKS „Set” Kaniów i trener Dariusz Pilarz który został szkoleniowcem dziewcząt U-19.
W niedzielę, 6 VIII miały miejsce mecze finałowe - w grupie
mężczyzn U19 Polacy pokonali TRAKAI AVSK (Litwa) 4:3; kobiety U19 wygrały z GB DEV LADIES U18 1(Wielka Brytania)

Męska reprezentacja juniorów

5:1, natomiast reprezentacja U16 zwyciężyła 4:0 z CR PAYS DE
LA LOIRE 4 (Francja). Panie U19 nie ustąpiły nawet mężczyznom – w ich grupie zajęły trzecie miejsce! Słabszy występ na
„The World Games” został zatem w pełni zrekompensowany.

Kobiety U19 na podium w Belfaście

Zawodnicy UKS „Set” w kadrze narodowej:
U19 kobiety: Katarzyna Ciupak, Dominika Sojka, Sandra
Pilarz, Monika Pacyga; U16 mężczyźni: Kamil Król, Jakub
Witkowski, Kordian Kupczak, Dawid Cebula.
Foto: Dariusz Pilarz
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Dorosła kadra czeka – juniorskie medale
na Mistrzostwach Polski w kajak – polo
Każde zawody w Kaniowie gwarantują kibicom kajak – polo
emocje i niezapomniane wrażenia. 12 i 13 sierpnia w Ośrodku
Sportów Wodnych i Rekreacji gościliśmy imprezy rangi ogólnokrajowej – XVII Mistrzostwa Polski Juniorów i XIV Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. Dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Gminy Bestwina, PZKaj i „Lotto” widzowie obejrzeli turnieje stojące na wysokim poziomie, zaś zawodnicy UKS „Set” zawiesili na swoich szyjach medale z najcenniejszego kruszcu.

go Czesław Górka i pani prezes UKS „Set” Halina Błaszkiewicz.
Zwycięzców wyłoniono po 50 meczach stoczonych na kaniowskich boiskach. W obu kategoriach udział wzięło 16 drużyn z 9
klubów. UKS „Set” triumfował wśród juniorów młodszych, ale
i w kat. juniorek młodszych i juniorów pojawiły się kaniowskie
akcenty – w zwycięskim składzie KTW Kalisz gościnnie wystąpiła Dominika Sojka, a w Tanwi Księżpol zagrał Mateusz Jonkisz.
„Złotymi” juniorami okazali się kajakpoliści z MOSW Choszczno.
Oto klasyfikacja końcowa:
Juniorzy młodsi
UKS „Set” Kaniów
KS Powiśle Warszawa
LUKS Kwisa Leśna
W finale „Set” pokonał Powiśle 15:4, skład kaniowskiej drużyny to: Jan Adamaszek, Kordian Kupczak, Dawid Cebula,
Jakub Witkowski, Kamil Król
Juniorki młodsze:
KTW Kalisz
Viking Małomice
UKS Włókniarz Chełmża

Dekoracja zwycięzców

Juniorzy:
MOSW Choszczno
Tanew Księżpol
LUKS Kwisa Leśna
Turniej relacjonowała TVP Katowice. Równolegle na boiskach
do siatkówki plażowej trwał turniej eliminacyjny II Otwartych Mistrzostw Śląska w kategorii mikstów.

(fot. D. Pilarz)

„Wyciągniemy wnioski” – podsumowanie
kajak – polo na The World Games 2017
The World Games to światowe
igrzyska sportów nieolimpijskich
czyli takich, których nie ma jeszcze w programie IO ale są równie
widowiskowe a często nawet bardziej atrakcyjne. Biegi na orientację, ultimate frisbee, kajak – polo,
narty wodne, kręgle, wspinaczka...
to tylko niektóre z dyscyplin obecnych na WG. Zawody rozgrywane są od r. 1981, rok po letnich Igrzyskach Olimpijskich. Organizatorem jest International World Games Association (IWGA)
a patronat sprawuje MKOl. W roku 2017 „The World Games” za-
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Rozgrywki otworzył prezes Śląskiej Federacji Sportu Krzysztof Koniusz – przy tej okazji wręczono wyróżnienia niedawnym
mistrzom świata z Belfastu – polskim kadrowiczom, dziewczynom i chłopakom oraz trenerowi Dariuszowi Pilarzowi z „Set-a”
którzy sprawili tak miłą niespodziankę wielbicielom wioseł i piłki.
Ze strony władz samorządowych gminy Bestwina przybył wójt
Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy
Stanclik, kibicowali również radni i inni przedstawiciele życia społecznego i kulturalnego naszych sołectw. We wręczaniu medali
wziął udział wójt a także prezes Śląskiego Związku Kajakowe-

witały do Wrocławia. Od 20 do 30 lipca stolica Dolnego Śląska
gościła ok. 3500 sportowców ze stu krajów świata. Rywalizowali na obiektach wielofunkcyjnych nie tylko we Wrocławiu ale
także w Jelczu – Laskowicach, Szymanowie, Świdnicy i Trzebnicy. Reprezentacja Polski liczyła 291 zawodników.
Wśród reprezentantów i reprezentantek Polski nie zabrakło
sportowców z UKS „Set” Kaniów. Byli to: Klaudia Sachmerda,
Monika Pacyga, Sandra Pilarz, Dominika Sojka, Bartłomiej
Dawidek, Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Borys Zubczewski
oraz trenerzy Katarzyna i Dariusz Pilarz. Zmagania kajakpolistów toczyły się od 28 do 30 VII – Polska zagrała z sześcioma
najlepszymi drużynami świata. Mężczyźni: Włochy, Nowa Ze-
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landia, Francja, Chińskie Taipei, Hiszpania, Niemcy; Kobiety:
Włochy, Nowa Zelandia, Francja, Niemcy, Kanada, Holandia.
To jeszcze nie były igrzyska, w których polskie reprezentacje
kajak – polo zebrały medalowe żniwo. Miejsca odległe od podium nie świadczą jednak o słabej grze, wręcz przeciwnie – ze
światową czołówką Polska toczyła bardzo wyrównane spotkania – zabrakło może nieco szczęścia, może doświadczenia.
Kondycyjnie ani technicznie nikt nie odstawał. Wrocławska impreza była cenna zwłaszcza dla pań – wiele dziewcząt przyjechało „po naukę”. Dla 15 – letniej Dominiki Sojki już sam udział
w tego typu zawodach jest zachętą do szlifowania umiejętności. Na papierze wyniki nie przedstawiają się imponująco, trzeba tu wszakże wiele pokory i cierpliwości by obiecujące talenty przekuć w diamenty zdolne zawojować przyszłe – może już
olimpijskie w pełnym tego słowa znaczeniu – turnieje.

Reprezentacja Polski na otwarciu igrzysk
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Ostatecznie mężczyźni zajęli szóste miejsce (wygrywając
z Nową Zelandią i Chińskim Taipei) a kobiety miejsce siódme.
Wśród strzelców bramek z UKS „Set” wyróżnili się Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Dominika Sojka, Arkadiusz Pilarz,
Łukasz Pilarz.
Tak relacjonuje „The World Games” jedna z najlepszych polskich reprezentantek, Klaudia Sachmerda:
„The World Games 2017” niestety, nie będę wspominać zbyt
dobrze. Zająć ostatnie miejsce, podczas gdy liczyło się na me-

Rozgrywki na basenie we Wrocławiu

dal to nic przyjemnego, zwłaszcza, że przygotowywałyśmy się
do tej imprezy bardzo długo. Od około dwóch lat nasze treningi były układane tak, żebyśmy wypadły jak najlepiej na tych zawodach. Nie wiem, co poszło nie tak. Z najlepszymi drużynami walczyłyśmy jak równy z równym, z Nowozelandkami - mistrzyniami Świata przegrałyśmy tylko 7:5, tak samo z Francją.
Za każdym razem brakowało nam bardzo nie wiele, walczyłyśmy dzielnie, niestety wynik był taki, jaki był. Jednak mimo tego,
że zawody nie szły po naszej myśli, atmosfera była wspaniała. Wszyscy byliśmy jedną wielką drużyną i mam tutaj na myśli nie tylko osoby związane z kajak-polo. Podczas ceremonii
otwarcia igrzysk poznaliśmy wielu innych sportowców, których
później wspieraliśmy podczas ich startów, oni również nie pozostawali dłużni przesyłając nam gorące słowa wsparcia i doping.
Trybuny na naszych meczach były pełne kibiców z całej Polski, którzy jak zawsze nas nie zawiedli. Również organizatorzy
zasługuję na wielką pochwałę, wszystko było dopracowane na
ostatni guzik, niczego nam nie zabrakło, a wolontariusze troszczyli się o nas jak mało kto. Teraz przed nami Mistrzostwa Europy, na których mam nadzieję pokażemy, na co nas stać i udowodnimy, że nasz występ na The World Games był po prostu
potknięciem, z którego szybko wyciągniemy wnioski i naprawimy te elementy, które zawiodły. Nie ukrywam, że liczę na nasze
złoto i głęboko wierzę, że uda nam się z nim wrócić z Francji.”
Sławomir Lewczak
Foto – PZKaj oraz archiwum zawodniczek

Wielki wycisk na piasku

„Mogę wam obiecać tylko krew, pot i łzy”...mówił kiedyś do Anglików sir Winston Churchill i to samo, przy zachowaniu wszelkich proporcji, obiecała uczestnikom terenowego treningu w Kaniowie Elżbieta Zarębska, znana trenerka fitness. „Boot Camp”
pod nazwą „Sportowe Starcie” odbył się 27 lipca w Ośrodku
Sportów Wodnych i Rekreacji, a ściślej – na piaszczystej plaży
popularnej „Żwirowni”. Jest to część autorskiego projektu „Pociąg do stacji forma”.
Jeśli gminy Czechowice-Dziedzice i Bestwina mają współzawodniczyć, to niech robią to nie za pomocą wzajemnych docinków ale na przykład na sportowych arenach. Czwartkowy trening był co prawda starciem – lecz starciem przyjaznym, rywalizacją drużyn mających tak naprawdę jeden cel którym jest
zdrowie. Stąd do wzięcia udziału w akcji serdecznie zachęcał
wójt naszej gminy Artur Beniowski.

Jedna z konkurencji
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Uczestnicy treningu w komplecie

Przed rozpoczęciem zawodów ekipy podzielono na trójki
zmieniające się na poszczególnych stacjach. Stanowiska nieco przypominały znane niektórym z wojska place do ćwiczeń.
„Boot camp” wywodzi się przecież bezpośrednio ze szkolenia armii Stanów Zjednoczonych. Publiczność mogła zobaczyć biegi,
czołganie się pod przeszkodą, przeciąganie opony, boks, ćwi-

czenia z ciężarkami i piłkami oraz inne wyczerpujące fizycznie
„atrakcje”. Po chwili intensywnej walki z samym sobą – zmiana
i kolejne wyzwanie. Na koniec zorganizowano bardzo widowiskowe przeciąganie liny. Warto dodać, że w ekipie gminy Bestwina znaleźli się przedstawiciele samorządu – wójta Artura Beniowskiego wspomagali m.in. radny Grzegorz Owczarz i kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz Wojsław.
Sama Elżbieta Zarębska podsumowała trening tymi słowami: „Głównym założeniem imprezy była promocja zdrowia i aktywności fizyczne wśród mieszkańców obu gmin. Uważam, że
wszystko naprawdę się udało – z góry założyłam, że nie będzie
to poważna rywalizacja ale po prostu fajna zabawa! Mam nadzieję, że udało mi się przekonać wszystkich do moich treningów.
Cóż, jako czechowicka drużyna byliśmy lepsi (śmiech) ale Bestwina zaprezentowała się wspaniale. W tym miejscu dziękuję
wójtowi i samorządowcom za zachęcenie wszystkich do przyjścia – przykład idzie z góry! Są więc nadzieje na częstsze organizowanie treningów tutaj w Kaniowie, już teraz zapraszam
mieszkańców gminy Bestwina!”
Sławomir Lewczak

Święto sportu i dobrej woli
młodzików najlepiej spisał się LKS Bestwina. Mecze towarzyskie rozegrali strażacy z OSP Kaniów z Zarządem i Przyjaciółmi „Przełomu” jak również reprezentacja Zagłębia Dąbrowskiego z klubem Concordia Knurów.

Przejazd motocykli ulicami Kaniowa

Mecz strażaków z zarządem i przyjaciółmi LKS „Przełom’’

wsparcia w drodze po zdrowie.
Oprócz prezesa Grzegorza Wieczorka i członków LKS w organizację włączyli się liczni wolontariusze – obok pań Anny Okruty
i Doroty Wojciechowskiej byli to strażacy, przedsiębiorcy czy po
prostu mieszkańcy i goście chcący dołożyć swoją, choćby małą
„cegiełkę” by budować symboliczny gmach dobroci.
Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, było to święto sportu,
pierwsze skrzypce grał futbol. Już przed południem rozpoczęły się rozgrywki skrzatów i młodzików. W pierwszych zwyciężyła drużyna „Bambini Sport” z Czechowic – Dziedzic, zaś wśród
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Rzucając w gminie Bestwina hasło „pomagamy”, można liczyć na spory odzew. W ostatnich latach mamy wręcz wysyp
rozmaitych imprez charytatywnych, mnożą się stowarzyszenia
jak również oddolne, spontaniczne akcje. 1 lipca do grona dobroczyńców dołączył LKS „Przełom” Kaniów. Klub organizował swoją imprezę pod nazwą „Święto Sportu” już po raz szósty, ale w roku 2017 festyn nabrał wyjątkowego wymiaru. Zbierano środki dla Karolinki i Roberta, dzieciaków potrzebujących

Furorę zrobił przejazd motocyklistów ulicami Kaniowa – przepiękne maszyny zatrzymały się następnie na boisku by wszyscy mogli je podziwiać i sfotografować. Przed publicznością wystąpiła utalentowana Sara Ochal, uczono ponadto zumby i samoobrony. Chętni wzięli udział w loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami. Na licytacji sprzedano za 450 zł. koszulkę Macieja Sadloka z Wisły Kraków. Inną koszulkę, podpisaną przez
siebie, podarowały zawodniczki kajak-polo UKS Set Kaniów.
Organizatorzy podali do wiadomości, że Karolince i Robertowi
podarowana będzie kwota 15 499 zł! Wyrazy uznania dla organizatorów w imieniu wójta Artura Beniowskiego przekazał kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz Wojsław.
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Rekordowe 191 metrów!
Płuca ze stali! Niesamowita, fenomenalna! – Nie było końca
komplementom po tym, czego dokonała 1 lipca Magdalena So-

lich – Talanda z Bestwiny na Basenowych Mistrzostwach Polski we Freedivingu. W Opolu na pływalni „Wodna Nuta” pobiła rekord świata w nurkowaniu dynamicznym bez płetw (DNF)
zaskakując nawet... samą siebie. Czułam się doskonale, wiedziałam na co mnie stać, i jak dobrze jestem przygotowana. Po
odbiciu od ściany na 175 m wiedziałam, że rekord jest w zasięgu ręki – powiedziała zawodniczka w jednym z wywiadów. Rekord świata to jedno, ale ma on wymiar szczególny, ponieważ
po raz pierwszy został ustanowiony na terenie Polski. Należy
dodać, że konkurencja była spora – na starcie stawiło się około 50 zawodników z sześciu krajów.
Dzięki zawodniczkom takim jak pani Magda, freediving staje
się coraz popularniejszy – informacja o rekordzie przedostała się
do co najmniej kilku mediów o zasięgu ogólnopolskim a sama
Magdalena Solich opowiadała o dyscyplinie i swych osiągnięciach w audycji emitowanej na antenie Polskiego Radia.
Foto: Patrycja Polak

Radość zawodniczki po rekordowym występie

OSP Kaniów wywalczyła
Puchar Komendanta
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W dniu 8 lipca na obiektach sportowych KS Bestwinka odbywał się turniej piłki nożnej o Przechodni Puchar Komendanta
Gminnego OSP Grzegorza Owczarza. W zawodach tych wystartowały ekipy OSP Bestwinka, OSP Janowice, OSP Kaniów
i gościnnie OSP Dankowice. Turniej rozgrywano systemem
„każdy z każdym”
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - OSP Kaniów
2 miejsce - OSP Bestwinka
3 miejsce - OSP Janowice
4 miejsce - OSP Dankowice
Drużyna OSP Kaniów

Kronika policyjna
Sierpień 2017

•

• 5 sierpnia w Kaniowie, policjanci z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach zatrzymali kierujących rowerami. Wyniki badania trzeźwości: 0,37 mg/l
oraz 0,17 mg/l.
• 9 sierpnia w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej w godzinach rannych na stacji paliw ulatniał się gaz z dystrybutora. Zdarzenie to zabezpieczała straż pożarna.
• 13 sierpnia w Bestwinie, na ul. Kościelnej doszło do kolizji samochodów Seat Cordoba i Fiat Punto.
• 14 sierpnia w Kaniowie przy ul. Czechowickiej doszło do
kolizji samochodu Renault Kangoo z dzikiem.
• 15 sierpnia w Kaniowie, na ul. Batalionów Chłopskich
policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkańca Czechowic-Dz. (lat 28), który kierował samocho-
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dem w stanie nietrzeźwym (1,65 mg/l.). Ten sam pojazd
spowodował zdarzenie drogowe uderzając w płot posesji. Straty w toku ustalania.
18 sierpnia w Kaniowie doszło do kolizji drogowej na ul.
Czechowickiej. Brały w niej udział Seat Leon i VW Polo,
kierowca został ukarany mandatem.
21 sierpnia w Bestwince, przy ul. Sportowej z nieustalonych przyczyn kierujący pojazdem Fiat Seicento wjechał
do rowu. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, pojazd
został odholowany na parking. W toku śledztwa ustalono
tożsamość kierującego, został on ukarany mandatem.
W okresie od 5 do 22 sierpnia w Kaniowie, przy Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji stu kierowców zostało ukaranych mandatami za nieprawidłowe parkowanie.
31 sierpnia w Kaniowie, na ul. Furczyka na drogę przewróciło się drzewo. Uszkodziło ono część budynku gospodarczego.
Franciszek Owczarz

Ogłoszenia

Policja
zawiadamia
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie odnalezienia w Bestwinie w dniu
5 VII 2017 r. przy ul. Leśnej
25 roweru górskiego w kolorze czarno - żółtym, na którym widnieje napis GRAPHITE GHT 150.
Poszkodowanego właściciela prosimy o zgłoszenie się do Komisariatu Policji przy ul. Mickiewicza 1,
pok. 117 – tel. 0322148810
lub 0322148841.

Poszukuję Panów, którzy w dniu 1 sierpnia między godz. 10.00 a 11.00
w Bestwinie, na ul. Krakowskiej znaleźli moją torbę z dokumentami i pieniędzmi.
Pragnę okazać wdzięczność za wyświadczoną
pomoc. Tel. 32 21-571-20

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA W GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie zaprasza na gimnastykę rehabilitacyjną. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się w dniu 4 IX o godz. 16.30.

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 43-512 Bestwina,
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.
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.
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UWAGA!

XVII Święto Karpia Polskiego
w Kaniowie
Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy gminy Bestwina bardzo dobrze bawili się
na kaniowskich terenach rekreacyjnych. Przedstawiamy
wybrane zdjęcia – wszystkie
można zobaczyć na stronie
Urzędu Gminy –
www.bestwina.pl

reklama

