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Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Przed nami czas wakacji, dla dzieci i m³odzie¿y dwa
miesi¹ce zas³u¿onego odpoczynku po przepracowaniu
roku szkolnego. Tym, którzy wyje¿d¿aj¹ na urlopy i
pozostaj¹cym w domach ¿yczê pogodnych dni, odpoczynku i wiele dobrego.
Pozwólcie, ¿e przedstawiê najwa¿niejsze sprawy, którymi zajmowaliœmy siê w ostatnim czasie:
• Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê boiska wielofunkcyjnego w ramach programu Orlik 2012 w Bestwinie.
• W trakcie sprawdzania jest dokumentacja przetargowa ofert
firm dotycz¹ca budowy chodnika na „Magówkê”.
• Og³oszony zosta³ przetarg na zagospodarowanie obiektów
Set-a w Kaniowie.
• Wybrany zosta³ wykonawca asfaltowania ul. Famu³kowej w
Janowicach, zgodnie z umow¹ firma ma zakoñczyæ zadanie
do koñca lipca.
• Realizowany jest remont salki w przedszkolu kaniowskim.
• Zgodnie z harmonogramem przebiega kanalizacja Bestwinki i kanalizacja rejonu ujêcia wody pitnej.
• Wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usuwaniem skutków powodzi.
Wójt Gminy Bestwina
Mgr in¿. Stefan Wodniak

Kolejny „Magazyn” końcem sierpnia
Setny, jubileuszowy numer „Magazynu Gminnego” jest ostatnim przed wakacyjn¹ przerw¹. Dziêkujemy, ¿e s¹ pañstwo
z nami, aktywnie wspó³tworz¹c nasz miesiêcznik. Kolejne wydanie bêdzie dostêpne w sklepach, bibliotekach i CKSiR
koñcem sierpnia. ¯yczymy udanych wakacji i urlopów!
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W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Gminy JePrzedstawiamy skrót protoko³u z sesji Rady Gminy Bestwirzy Zu¿a³ek przedstawi³ kalendarz imprez plenerowych na najna, która odby³a siê w dniu 9 VI 2010 r. Pe³en protokó³, wraz ze
bli¿sze weekendy.
wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stroKolejno Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e ju¿ na wspólnym
nie urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.
posiedzeniu komisji sk³ada³ informacjê odnoœnie powodzi, niemniej
O godzinie 14.30 Przewodnicz¹cy rady Gminy Bestwina Jerzy
nawi¹za³ do Centrum Zarz¹dzania w Katowicach i zasad udzielania
Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Arpomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Zatura Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Sekretarza
znaczy³, ¿e zasady te s¹ o bardzo zaostrzonej dyscyplinie wydawania
Stanis³awa Wojtczaka, radnych gminnych w liczbie 14, radnych
œrodków. Powodem jest rozmiar katastrofy w ca³ym kraju. Gminy
powiatowych, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów
zosta³y zobowi¹zane do przestrzegania tej dyscypliny. W zwi¹zku z
i zaproszonego goœcia – dyrektor ZSP Janowice Urszulê Kal.
tymi zaostrzonymi kryteriami, gmina musi zwróciæ 300 tys. z³. z otrzyPrzed przyst¹pieniem do czêœci roboczej sesji, Przewodnimanych 400 tys. z³. Dla przyk³adu poda³, ¿e gmina Wilamowice ma
cz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek stwierdzi³, ¿e w naszej gminie
do zwrotu 400 tys. z³., a Czechowice - Dziedzice 1,2mln.z³.
mieszkaj¹ osoby, którym mo¿na pogratulowaæ ich dzia³alnoœci,
WypowiedŸ Wójta uzupe³ni³a Beata Szypka - Kierownik Gminnewyraziæ wdziêcznoœæ za t¹ dzia³alnoœæ, a jedn¹ z takich osób na
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bestwinie informuj¹c, ¿e minidzisiejszej sesji jest p. Urszula Kal – Dyrektor Zespo³u Szkolno
sterstwo powo³uje siê na Ustawê o prawie wodnym i definicjê
- Przedszkolnego w Janowicach. W tym miejscu odda³ g³os
powodzi. W pierwszej kolejnoœci zosta³o z³o¿one zapotrzebowanie
Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi – cz³onkowi Kapitu³y
na kwotê 400 tys.z³. na usuwanie skutków powodzi. Okaza³o siê
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
jednak, ¿e w naszej gminie powódŸ w myœl ustawy o prawie wodWodnej w Katowicach. Wójt podkreœli³, ¿e jako cz³onkowi Kapinym, nie mia³a miejsca. Bowiem
tu³y, by³o mu niezwykle mi³o, i¿
przez powódŸ rozumie siê takie
Szko³a w Janowicach zosta³a
wezbranie wody w ciekach natuwybrana i wysoko oceniona
ralnych, zbiornikach wodnych,
uczestnicz¹c w Programie Ekokana³ach lub na morzu, podczas
logicznym WFOŒiGW. Szko³a
którego woda po przekroczeniu
otrzyma³a 5000z³. tzw. „zielony
stanu brzegowego zalewa doliczek”. W Programie tym uczestny rzeczne albo tereny depresyjniczy³y instytucje pozarz¹dowe,
ne i powoduje zagro¿enie dla
jak i szko³y. Z poœród powiatów:
ludnoœci lub mienia. Pomoc
cieszyñskiego, ¿ywieckiego i
mo¿e byæ kierowana do tych
bielskiego nie wybrano ¿adnej
osób, które we w³asnym zakreinnej szko³y, choæ nominowasie nie s¹ w stanie usun¹æ ponych by³o wiele. Za t¹ inicjatywsta³ych szkód. Zaznaczy³a, ¿e
wê i dzia³anie, Wójt Stefan
nie ma odszkodowañ za zalane
Wodniak wraz z Przewodnicz¹piwnice, a jedynie za zalane pocym Jerzy Zu¿a³kiem, z³o¿yli
mieszczenia mieszkalne. W
Pani Urszuli Kal – Dyrektorowi
pierwszej kolejnoœci, wiêc zostaZSP w Janowicach serdeczne
Pani Dyrektor Urszula Kal odbiera gratulacje od Wójta
³o wyp³acone odszkodowanie
podziêkowanie wrêczaj¹c buStefana Wodniaka
dla 8 gospodarstw, gdzie rzeczykiet kwiatów.
wiœcie
taka
sytuacja
mia³a
miejsce.
Kolejno przygotowana jest doKolejno z³o¿ono ¿yczenia radnemu Jerzemu Stanclikowi z
kumentacja i wyp³ata dla 12 gospodarstw, które równie¿ spe³niaj¹
okazji 60 - tych urodzin.
wytyczne ministerstwa. W zwi¹zku z tymi wytycznymi, pozosta³¹ kwoW dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru sekretarza
tê, któr¹ gmina otrzyma³a, nale¿y zwróciæ.
obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny WieWójt Stefan Wodniak poinformowa³ równie¿, ¿e firma „Krus³aw Szypu³a.
szywo
- Sprzêt” z³o¿y³a w starostwie wniosek o uzyskanie konRada Gminy przyjê³a zaproponowany porz¹dek obrad i przycesji na wydobycie ¿wiru w Kaniowie. Zaznaczy³, ¿e mimo to
jê³a protokó³ z ostatniej sesji.
bêdzie ¿¹da³ ekspertyzy hydrologicznej, bo, jak podkreœli³, nie
Rada Gminy Bestwina podejmowa³a Uchwa³y w sprawach:
chodzi o to by przeszkadzaæ przedsiêbiorcom, ale o upewnie1. Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwinie siê, czy nie bêdzie zagro¿enia dla ujêcia wody.
na w sprawie bud¿etu gminy na 2010 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek zapyta³, czy ten
2. Szczegó³owych zasad, sposobu i trybu umarzania, odteren w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jest
raczania i rozk³adania na raty nale¿noœci pieniê¿nych maj¹przewidziany do wykorzystania przemys³owego?
cych charakter cywilnoprawny przypadaj¹cych Gminie
Wyjaœnieñ udzieli³a Alicja Grygierzec – Kierownik Referatu,
Bestwina oraz jej jednostkom podleg³ym oraz wskazania
informuj¹c, ¿e teren jest przewidziany pod dzia³alnoœæ przemyorganów do tego uprawnionych.
s³ow¹ i w tym zakresie nie ma ¿adnej sprzecznoœci. Ponadto
3. Zawarcia porozumienia na przejêcie zadañ dotycz¹Wójt jedynie opiniuje decyzjê Starosty przy wydawaniu koncesji.
cych zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi.
Radny Edward Jonkisz zapyta³, które s¹ to tereny?
4. Przyjêcia Aktualizacji Programu Ochrony Œrodowiska
Kierownik Alicja Grygierzec odpowiadaj¹c poinformowa³a,
Gminy Bestwina.
¿e jest to obszar nieprzekraczaj¹cy pow. 2ha i ci¹gnie siê od
Komisje zaopiniowa³y projekty pozytywnie i radni podjêli
torów kolejowych. Przypomnia³a, ¿e jest to teren, który by³ anauchwa³y jednog³oœnie.
lizowany przy wniosku syndyka 2 lata temu.
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Radny Edward Jonkisz wyrazi³ obawy, czy wydobycie ¿wiru
nie spowoduje zagro¿enia dla ujêcia wody. Przypomnia³ z kolei, ¿e eksploatacja ¿wiru trwa³a tam 30 lat, a sprzêt jakim
dysponowa³a ówczesna firma, nie zawsze by³ sprawny. Wycieki oleju, a tak¿e nie w³aœciwe jego utylizowanie mog³o spowodowaæ ska¿enie ¿wiru.
Radny Jacek £uszczak zapyta³, czy wówczas ju¿ funkcjonowa³o ujêcie wody? Zaproponowa³ te¿, aby odby³o siê posiedzenie komisji w tym temacie, celem przeœledzenia
materia³ów tym zakresie, i¿ problem jest bardzo powa¿ny.
Wójt Stefan Wodniak zaproponowa³, aby komisja spotka³a
siê w chwili, kiedy bêdzie ekspertyza hydrogeologiczna. Nawi¹zuj¹c do obaw zwi¹zanych ze ska¿eniem olejami, to stwierdzi³, ¿e w przypadku nieprzestrzegania technologii, eksploatacja
bêdzie natychmiast wstrzymana.
Radny Antoni Grygierzec przypomnia³, ¿e hydrolodzy nie
mieli przeciwwskazañ kiedy „Wodzis³aw” wydobywa³ ¿wir do
samego dna i mia³ zak³ad przeróbczy na miejscu. W zwi¹zku z
tym uwa¿a, ¿e wybieranie samego pok³adu nie stanowi ¿adnego zagro¿enia. Proponowa³ natomiast, czy gmina nie mog³aby spróbowaæ zawrzeæ z firm¹ wydobywcz¹ jakiegoœ
porozumienia lub umowy. Uwa¿a, ¿e wspó³praca mog³aby siê
okazaæ korzystna, chocia¿by w zakresie wymiany akwenów na
powiêkszenie ujêcia wodnego, czy te¿ rekultywacji wa³ków,
które póŸniej s³u¿y³yby zarówno firmie jak i gminie.
Radny Jerzy Stanclik zapyta³, czy firma bêdzie wydobywaæ
tylko pospó³kê?
Odpowiadaj¹c, Wójt potwierdzi³, ¿e wydobywana bêdzie pospó³ka.
W ramach wniosków i zapytañ radnych oraz rad so³eckich
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ wnioski z
posiedzenia Rady So³eckiej w Kaniowie z dnia 7. 05.2010 r.:
- Za³o¿yæ monitoring w najbardziej newralgicznych punktach
so³ectwa celem zapobiegania szerz¹cego siê wandalizmu,
- Naprawiæ nawierzchniê dróg, w szczególnoœci powiatowych,
z natychmiastowym uwzglêdnieniem ul. Krzywolaków,
- Sukcesywnie remontowaæ rowy i cieki wodne oraz podnosiæ wa³ na kanale „Ulga”.
Wnioski i zapytania Radnych oraz Rad So³eckich:
• Radna Danuta Kubik: 1. Z upowa¿nienia mieszkañców
so³ectwa Bestwinka podziêkowa³a wszystkim, którzy dzieñ i
noc¹ pracowali przy ostatniej powodzi, tak sprawn¹ obs³ugê
jazu, jak i ob³o¿enia £êkawki workami z piaskiem. W imieniu
mieszkañców ul. Pastwiskowej i Braci Dudów prosi³a o spowodowanie udro¿nienia wszystkich przepustów wodnych zapomnianych lub uwa¿anych za niepotrzebne, gdy¿ ostatnie
opady pokaza³y, gdzie nale¿y udro¿niæ rury, czy te¿ za³o¿yæ ich
wiêkszy przekrój. 2. Podziêkowa³a równie¿ za wybudowanie
wiaty autobusowej. 3. Skierowa³a wniosek do radnych powiatowych o za³atanie dziur na ul. Olchowej. 4. W imieniu mieszkañców Bestwinki prosi³a, aby zmieniæ znak drogowy na ul.
Witosa podwy¿szaj¹c jego ograniczenie z 40 km/h na prêdkoœæ dozwolon¹ w terenie zabudowanym. Przekaza³a równie¿,
¿e motocykliœci przekraczaj¹ prêdkoœæ na tej ulicy trzykrotnie
• Radny Jacek £uszczak: 1. Podziêkowa³ za poprawienie
drogi prowadz¹cej do „Panienki” na Podkêpiu. 2. W imieniu
rodziców prosi³ o wyjaœnienie, jak bêdzie rozwi¹zana sprawa
salki gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Bestwinie (budynek przedszkola), która ma byæ zamieniona
na salê dydaktyczn¹.
• Radny Edward Jonkisz: 1. Podziêkowa³ w imieniu mieszkañców Kaniowa za nowe przystanki na ul. Witosa. 2. W imieniu mieszkañców Bestwinki, czêœci Kaniowa i Bestwiny
je¿d¿¹cy w kierunku mostu na rzece Bia³ej, prosi³ o remont

cz¹stkowy wraz z rowami odwadniaj¹cymi. Szczególnie zwróci³ uwagê na odcinek obok p. Janeczki na ul. Ludowej i w
kierunku ul. M³yñskiej w rejonie tunelu.
• Radny Andrzej Wojty³a: Poinformowa³, i¿ znak drogowy
przy Leœniczówce w Janowicach informuj¹cy o ostrym zakrêcie w kierunku Ha³cnowa i Pisarzowic jest nieczytelny (wyblakniêty przez s³oñce).
• Radny Stanis³aw Nycz: 1. Zapyta³, co dalej ze starym przedszkolem w Janowicach? 2. W imieniu zainteresowanych
mieszkañców zapyta³, czy na terenie by³ego wysypiska œmieci
mo¿na by wykonaæ tor do jazdy quadami.
• Radny Wies³aw Szypu³a: 1. Zapyta³, czy by³ dokonany odbiór ul. Witosa, gdy¿ mieszkañcy zg³aszaj¹ brak rowów, brak
odwodnienia. 2. Poprosi³ o jedn¹ lampê na moœcie ul. Godynia. Zaznaczy³, ¿e jest tam s³up energetyczny i wystarczy tylko
usun¹æ brzozê, która by t¹ lampê zas³ania³a.
• Radny Jan Wróbel: 1. Podziêkowa³ za nawiezienie kamienia na Podkêpiu. 2. Zapyta³, na jakim etapie jest przekszta³cenie dzia³ki przy Domu Stra¿aka w Bestwinie? (Odp.Kierownik
Alicja Grygierzec – uchwa³a jeszcze nie ukaza³a siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego, prawdopodobnie
uka¿e siê w lipcu br.). 3. Podniós³ problem ul. Polnej.
• Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek w trakcie pe³nionego dy¿uru w Urzêdzie Gminy przyj¹³ proœby i wnioski zwi¹zane z powodzi¹, obfitymi deszczami, a dotycz¹ce:
- Terenu Ochmanowca, mostek obok Karola Kóski tj. ul. M³yñska, zarurowany odcinek wzd³u¿ ul. Olchowej (woda nie
odp³ywa w takim tempie, jak by mog³a odp³ywaæ, co powoduje podtapianie tamtego rejonu. Równie¿ powoduje to, i¿
rozdzia³ wód nie jest tak wykonany, aby woda p³ynê³a do
£êkawki, a nie p³ynê³a na Kaniów.
- Obudowania i wykonania monitoringu na kanale Ulgi przy
zasuwie, upowa¿nienia osób do regulacji tej zasuwy.
- Przebudowania rozdzia³u wód obok p. Lewczaka (nastêpuje tzw. „cofka”).
- Rowu, który biegnie od ul. Dankowickiej do ul. Grobel Borowa – woda nie p³ynê³a rowem, a polami powoduj¹c zalewanie domów i upraw.
- Wykonania dodatkowego przepustu pod ul. Grobel Borowa.
- Wyczyszczenia niedro¿nych przepustów: ul. Olchowa, M³yñska i Sportowa.
• So³tys so³ectwa Kaniów Marek Pêkala: przychyli³ siê do
wniosków, które przedstawi³ Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek i
stwierdzi³, ¿e trzeba podj¹æ konkretne dzia³ania w celu ratowania mieszkañców przed powodzi¹. Rowy melioracyjne, rowy
przydro¿ne pokaza³y, w jakim stanie jest infrastruktura. Rów i
przepusty na ul. Dankowickiej znów wymagaj¹ wiele pracy. Ul.
Krzywolaków, zapadniêcie po wykonanym przepuœcie obok p.
Sowy, dziury obok p. Cupriaka nie zosta³y nawet ruszone. Nale¿y monitowaæ do s³u¿b odpowiedzialnych, aby zajê³y siê stanem wa³ów na rzece Wiœle i rzece Bia³ej (przeprowadziæ
ekspertyzy). Podniós³ problem koniecznoœci przeprowadzenia akcji odkomarzania. Poruszy³ równie¿ problem ul Rybackiej i niejasnoœci co do budowy planowanej tam nowej
pompowni. Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia podziêkowa³ Sztabowi Powodziowemu z Wójtem Gminy na czele oraz
wszystkim jednostkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych naszej
gminy, jak i jednostkom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z rejonu
województwa œl¹skiego za trud i wk³ad pracy, który zosta³ wykonany przy ostatnich nawa³nicach.
• So³tys so³ectwa Janowice Jan Stanclik: Zapyta³, czy by³a
przeprowadzona wizja na rzece £êkawka w Janowicach na
odcinku od ul. Kubika w górê. Z informacji uzyskanych w ubieg³ym roku od przedstawiciela z Katowic dowiedzia³ siê, ¿e re-
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gulacja tej rzeki przewidziana jest dopiero do 2015 r. Stwierdzi³, ¿e do tego czasu, niektóre budynki przy kolejnej powodzi
znajd¹ siê w rzece. W zwi¹zku z tym uwa¿a, ¿e trzeba natychmiast podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do przyspieszenia tej regulacji, a nie czekaæ do roku 2015.
• Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pisma Zastêpcy
Wójta Artura Beniowskiego:
– Pismo skierowane na wniosek mieszkañców Kaniowa do
PKP PLK S.A Zak³ad Linii Kolejowych w Katowicach z proœb¹
o pog³êbienie i umocnienie brzegu od ul. Dankowickiej przepustu melioracyjnego pod lini¹ kolejow¹ nr 093 Trzebinia
Zebrzydowice na odcinku 41 kilometrów 498 metrów.
– Pismo skierowane do Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bielsku-Bia³ej informuj¹ce o uszkodzeniach poboczy dróg powiatowych.
– Pismo skierowane do Przewodnicz¹cego Rady Gminy Bestwina odpowiadaj¹ce na wnioski z sesji z dnia 13 maja
2010 r.:
– Sprawy dotycz¹ce administracji Powiatu, zosta³y zg³oszone
do odpowiednich jednostek, zosta³y te¿ zorganizowane wizje w terenie, dotycz¹ce szczególnie wa¿nych i przeci¹gaj¹cych siê spraw.
– W zwi¹zku z powodzi¹ i trwaj¹c¹ do dzisiaj akcj¹ pompowania wody wiele wniosków bêdzie zrealizowanych w najbli¿szym czasie, a o ich realizacji bêdê informowa³ na bie¿¹co
wnioskuj¹cych radnych i rady so³eckie.
– Zosta³y naprawione drogi gruntowe: ul. Jarzêbinowa, Podlesie, do „Panienki”, Jaworowa,
– Zg³aszane drogi, rowy i przepusty s¹ naprawiane na bie¿¹co.
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania z obecnej sesji
udzielali: Wójt Stefan Wodniak oraz zastêpca Wójta Artur
Beniowski.
• Wójt Stefan Wodniak:
– Wiele wniosków dotycz¹cych powodzi jest ju¿ znana, bowiem
do Urzêdu Gminy wp³ynê³o 140 wniosków mieszkañców.
– Do zaadaptowania salki gimnastycznej w przedszkolu na
salê dydaktyczn¹ od nowego roku szkolnego, zmusi³a sytuacja. Chodzi o to, aby zapewniæ miejsce dzieciom w przedszkolu w 100%, przy czym sala gimnastyczna nie jest
wymiarow¹ sal¹ gimnastyczn¹, lecz wiêkszym pokojem, w
którym mniejsze dzieci mog³y wykonywaæ æwiczenia. W tej
sytuacji dzieci najm³odsze mog³yby æwiczyæ w du¿ym holu
przedszkola, zaœ dzieci 6 i 7 letnie przechodzi³yby na æwiczenia do szko³y, a póŸniej zostawa³yby na lekcje w sali
komputerowej. Problem by³ przekazany i z rodzicami dyskutowany. Nadmieni³ te¿, ¿e rozwa¿any jest remont przedszkola w taki sposób, aby wyburzyæ zbêdny i nieu¿ywany
taras, a w miejsce to doprojektowaæ nowe skrzyd³o w celu

pozyskania nowych powierzchni. Przy tej okazji zosta³yby
te¿ wymienione okna w obecnym budynku.
– Stare przedszkole w Janowicach – do koñca czerwca br. ma
byæ rozstrzygniêty wniosek, który zg³osi³a „Inicjatywa spo³eczna” o pozyskanie œrodków na finansowanie.
– Wa³y w Kaniowie – s¹ ju¿ wykonywane ekspertyzy na podmytych i przeciekaj¹cych odcinkach.
– Wizja na £êkawce – obecnie wszystkie si³y w Polsce skierowane s¹ na wa³y, na przecieki i pewnych spraw nie da siê
przyspieszyæ mimo, ¿e s¹ wa¿ne.
– Rów odbieraj¹cy wodê z ul. Dankowickiej wymaga jak najszybszej modernizacji i taka proœba bêdzie skierowana do
starosty i radnego powiatowego.
– Kompania Wêglowa finansuje paliwo poprzez Kopalniê
Brzeszcze – Silesia.
• Zastêpca Wójta Artur Beniowski:
– Przeprosi³, ¿e z uwagi na udzia³ w akcji powodziowej, opóŸni³a siê realizacja czêœci wniosków z poprzedniej sesji.
– Osobiœcie uczestniczy³ z przedstawicielami WZIR-u na objeŸdzie miejsc newralgicznych £êkawki (przy p. Pasierbku),
s¹ sporz¹dzone notatki z tych miejsc. WZIR na chwilê obecn¹
ma przygotowan¹ koncepcjê techniczn¹ od odcinka, który
zosta³ wyregulowany tj. w okolicach Nad £êkawk¹ w Kaniowie do ul. œw. Sebastiana w Bestwince tj. ok. 4 km. To zadanie bêdzie wykonane jeszcze w tym roku, jak tylko WZIR
otrzyma œrodki finansowe zewnêtrzne, którymi siê posi³kuje.
Data 2015 rok, to jest data graniczna, kiedy WZIR bêdzie
chcia³ dokonaæ regulacji ca³ej d³ugoœci cieku £êkawka.
– Ul. Witosa – nie by³o jeszcze odbioru nowego odcinka. Odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Zarz¹du Dróg Powiatowych, z przedstawicielami wykonawcy i zg³oszone
uwagi zosta³y uwzglêdnione i je¿eli nie zostan¹ wykonane,
to nie zostanie podpisany dokument odbioru.
– Lampa na ul. Godynia – problem zostanie rozpoznany w
Energetyce (warunki zapalania).
• So³tys so³ectwa Kaniów Marek Pêkala uzupe³ni³ swoje
wnioski:
– W zwi¹zku z nowym przepustem na ul. Krzywolaków w rejonie p. Sowy prosi³ o przyspieszenie realizacji rowu wzd³u¿
ul. Furczyka i przepustu pod ul. Kóski.
– Poinformowa³, ¿e droga na ul. Nad £êkawk¹, w rejonie p.
Farugi zosta³a podmyta.
Odpowiedzi udzieli³ Zastêpca Wójta Artur Beniowski informuj¹c, ¿e rów wzd³u¿ ul. Furczyka ju¿ jest czyszczony i dalszym
ci¹giem bêdzie wyczyszczenie go do ul. Kóski i wymiana tego
przepustu pod ul. Kóski na wysokoœci p. Brosza.
Protokó³ opracowa³a insp. Irena Gl¹dys
skrótów dokona³ S³awomir Lewczak

Wyniki wyborów
prezydenckich w
gminie Bestwina
– I tura

•

Przedstawiamy tabelê z
wynikami pierwszej tury wyborów na urz¹d Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Druga tura zakoñczy³a siê ju¿
po zamkniêciu bie¿¹cego
wydania „Magazynu Gminnego”.
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Gmina pięknieje z dnia na dzień
Przeje¿d¿aj¹c przez gminê Bestwina
zauwa¿amy nie tylko wyremontowan¹
nawierzchniê niektórych dróg (u. Witosa), ale tak¿e liczne udogodnienia na
poboczach, choæby wiaty przystankowe,
now¹ tablicê z planem gminy, posadzone drzewka. Starajmy siê, by te obiekty
s³u¿y³y wszystkim jak najd³u¿ej, nie dopuœæmy do aktów wandalizmu na nich.
S¹ to tak¿e wizytówki naszych miejscowoœci, rzeczy o które d³ugo zabiegali
Radni i inni mieszkañcy, zatem korzystajmy z nich z kultur¹.
S. Lewczak
Plan gminy Bestwina

Jedna z nowych wiat przystankowych

W gminnych zawodach 2010 bezkonkurencyjni byli stra¿acy z
Bestwinki, w ka¿dej kategorii zajêli pierwsze miejsca. W kategorii
seniorów wystawili dwie dru¿yny i druga dru¿yna zajê³a drugie miejsce. Na trzecim miejscu znalaz³a siê OSP Kaniów, czwarte miejsce
OSP Bestwina, pi¹te OSP Janowice.
W klasyfikacji generalnej kobiet pierwsze miejsce - OSP Bestwinka, drugie miejsce OSP Janowice.
Jerzy Zu¿a³ek

Gminne zawody
sportowo - pożarnicze
W sobotnie przedpo³udnie, 19 czerwca 2010 roku na boisku
LKS Bestwina zameldowa³y siê wszystkie jednostki OSP z
terenu naszej gminy, aby wzi¹æ udzia³ w gminnych zawodach
sportowo – po¿arniczych. Nie najlepsza pogoda pokrzy¿owa³a
nieco szyki stra¿akom – zawodnikom, poniewa¿ ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo wycofano niektóre elementy sztafety, ale i
tak na starcie zameldowa³o siê 6 dru¿yn mêskich, 2 dru¿yny
kobiece, 1 m³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza oraz dru¿yna ca³kiem ma³ych mi³oœników i adeptów po¿arnictwa.
Komisjê sêdziowsk¹ powo³a³ komendant miejski PSP w Bielsku – Bia³ej, a sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ bryg. Grzegorz Piestrak. Rozegrano nastêpuj¹ce konkurencje: sztafetê po¿arnicz¹ z
przeszkodami oraz æwiczenia bojowe wg regulaminu CTIF dla
m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych, sztafetê po¿arnicz¹ z przeszkodami oraz æwiczenia bojowe wg regulaminu 2006. Wszystko
by³o bardzo widowiskowe i przebiega³o w niesamowitym tempie.

•
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Stra¿acy z OSP Bestwinka

„Jutako” wyremontowało salę
W bestwiñskim Domu Sportowca otwarto 5 czerwca salê bankietow¹ przeznaczon¹ do organizacji wesel i okolicznoœciowych
przyjêæ. Salê tê dzier¿awi firma cateringowa „Jutako” pana Kazimierza Rezika i to w³aœnie jej staraniem lokal przybra³ nowoczesny wygl¹d zgodny ze wszelkimi œwiatowymi standardami.
Prace remontowe zaczê³y siê ju¿ w lutym, od tamtego czasu
zainstalowano klimatyzacjê, oœwietlenie i wszelkie inne udogodnienia. Pan K. Rezik dodaje, ¿e nie by³oby to mo¿liwe bez
wsparcia LKS Bestwina oraz w³adz gminy. Zaznacza te¿, ¿e
mieszkañcy sami mog¹ przekonaæ siê o doskona³ej jakoœci
us³ug, „Jutako” jest przecie¿ firm¹ dzia³aj¹c¹ na rynku ju¿ 15 lat.
Obecni na otwarciu Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, jego
Zastêpca Artur Beniowski, przedstawiciele Rady Gminy oraz klubu sportowego w zgodnej opinii chwalili now¹ inicjatywê, przedsiêbiorczoœæ jest przecie¿ wa¿nym „motorem napêdowym”
rozwoju ka¿dej miejscowoœci.
S³awomir Lewczak

Kapitalny remont zrobi³ du¿e wra¿enie na goœciach
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„Inwestujemy w zdrowie”
Otwarcie zmodernizowanego
budynku SP ZOZ w Bestwinie

Historiê modernizacji przedstawi³ podczas swojego przemówienia Wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak. Przypomnia³ na
wstêpie, ¿e budynek SP ZOZ w ostatnich latach siê zestarza³ i
poma³u zacz¹³ odbiegaæ od wspó³czesnych standardów, przez
co pacjenci w wielu wypadkach zmuszenie byli do korzystania
ze œwiadczeñ zdrowotnych w oœciennych miejscowoœciach.
Wobec takiego stanu rzeczy w roku 2006 przygotowano dokumentacjê projektow¹ kompleksowej modernizacji budynku. Rok
póŸniej gmina wyst¹pi³a z wnioskiem o dofinansowanie remontu i doposa¿enia placówki, a tak¿e przeprowadzenia rozbudowanego programu profilaktyki zdrowotnej do Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Niestety, przy olbrzymiej

konkurencji o œrodki finansowe, jakimi dysponowa³ Mechanizm,
wniosek nie uzyska³ dofinansowania. Jednak na krótko po tym
z naborami wniosków ruszy³ Regionalny Program Operacyjny
Województwa Œl¹skiego na lata 2007 - 2013. Dziêki szybkiemu
dzia³aniu uda³o siê w bardzo krótkim terminie przebudowaæ
wczeœniejszy wniosek na potrzeby nowego programu i wyst¹piæ o dofinansowanie, które po blisko rocznej procedurze uda³o
siê uzyskaæ. projekt kompleksowej modernizacji i doposa¿enia SP ZOZ zrealizowano z wykorzystaniem pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ
projektu osi¹gnê³a niespe³na 3 miliony z³otych, z czego blisko
1,7 miliona stanowi³ wk³ad œrodków unijnych. Obecnie rozpatrywany jest ostatni wniosek o p³atnoœæ w ramach projektu i
gmina liczy, ¿e Urz¹d Marsza³kowski oceni go pozytywnie, co
zakoñczy formaln¹ procedurê realizacji tego zadania.
Przemówienia Wójta wys³uchali liczni goœcie zaproszeni na ceremoniê oddania oœrodka do u¿ytku (oddania oficjalnego, bo przecie¿ podczas remontu placówka ca³y czas spe³nia³a swoje funkcje).
Do Bestwiny przybyli wicewojewoda œl¹ski Stanis³aw D¹browa,
radny sejmiku wojewódzkiego Marian Ormaniec oraz wicestarosta bielski Miros³aw Szemla. Zabieraj¹c g³os gratulowali sfinalizowania tak wa¿nego zadania, ¿yczyli mieszkañcom zdrowia, a
pracownikom SP ZOZ satysfakcji z pe³nionej s³u¿by. Nie zabrak³o
na otwarciu równie¿ radnego powiatowego Józefa Maziarza, przewodnicz¹cego Rady Gminy Jerzego Zu¿a³ka, Zastêpcy Wójta Artura Beniowskiego, Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka i radnych
gminnych. Licznie zgromadzi³ siê personel medyczny, szczególnie
ciep³o prowadz¹cy ceremoniê dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ
powita³ honorowego obywatela gminy Bestwina dra Franciszka
Magê. O dzia³alnoœci oœrodka opowiedzia³a jego kierownik, pani
doktor Bo¿ena KaŸmierczak, zaœ budynek poœwiêci³ proboszcz bestwiñskiej parafii ks. Cezary Dulka. Wspomnieæ trzeba jeszcze o
obecnoœci przedstawiciela zarz¹du firmy Unibud - wykonawcy modernizacji W³odzimierza Hoczka, inspektora nadzoru Tadeusza
Kwiatkowskiego, prezesa Kombestu Wac³awa Waliczka, przedstawicielek KGW, so³tysów i prezesów OSP.
Po czêœci oficjalnej pani kierownik zaprosi³a goœci na zwiedzanie oœrodka, przy oprowadzaniu z fachow¹ wiedz¹ opowiedzia³a o zakupionym sprzêcie, który rzeczywiœcie
reprezentuje najwy¿sze standardy i zasadniczo nie odbiega
jakoœci¹ od tego, który widzimy w serialach „Dr House” albo
„Ostry Dy¿ur”. Zw³aszcza, jeœli chodzi o nowoœæ w oœrodku,
czyli gabinet okulistyczny.
Najlepiej nie chorowaæ w ogóle. Czasem wartoœæ zdrowia doceniamy za póŸno i zauwa¿y³ to ju¿ mistrz Kochanowski. Ale jeœli
ju¿ musimy siê leczyæ, to pamiêtajmy, ¿e komfort, w jakim udzielane s¹ œwiadczenia jest bardzo istotnym czynnikiem na drodze ku
dobremu samopoczuciu. A to zapewnia nam bestwiñski oœrodek.
S³awomir Lewczak
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Nowoczesny sprzêt prezentuje pani Kierownik B. KaŸmierczak.

Uroczyste przeciêcie wstêgi

•

Powszechny, bezp³atny dostêp do s³u¿by zdrowia i leczenie
w godnych warunkach s¹ cechami nowoczesnego spo³eczeñstwa, wyznacznikami jego rozwoju. Bo chocia¿ nikt nie lubi
chorowaæ, to przecie¿ prêdzej czy póŸniej ¿ycie zmusza nas do
spotkania z lekarzem. I wtedy wolelibyœmy mieæ go w pobli¿u,
przyjmuj¹cego w dobrze wyposa¿onej placówce. Te postulaty
wciela³ w ¿ycie na pocz¹tku lat 70 w Bestwinie dr n. med.
Franciszek Maga, buduj¹c wraz z mieszkañcami nowy oœrodek zdrowia. Dziœ historia zatacza ko³o, dzie³o dr Magi podjê³y
w³adze samorz¹dowe gminy Bestwina i dziêki dofinansowaniu ze œrodków zewnêtrznych, pomocy Urzêdu Marsza³kowskiego i pracy firmy UNIBUD uda³o siê nasz oœrodek
gruntownie wyremontowaæ i doposa¿yæ.
Nie bêdzie przesad¹, jeœli napiszemy, ¿e uroczystoœæ otwarcia w dniu 15 czerwca 2010 roku mia³a rangê historyczn¹. Po
raz drugi, po prawie 40 latach doczekaliœmy siê jednego z
najnowoczeœniejszych w regionie oœrodków. S¹ ju¿ w nim, lub
nied³ugo siê znajd¹ poradnie lekarzy o podstawowych specjalnoœciach (m.in. pediatria, ginekologia, okulistyka) i gabinety diagnostyczne oraz salka rehabilitacyjna. Mo¿emy
pochwaliæ siê sprzêtem do elektroterapii, krioterapii, terapii
polem magnetycznym, laserem, wysokiej klasy aparatami do
badania oka i trzyg³owicowym skanerem USG. Jeœli chodzi o
sam budynek, to przeprowadzono w ostatnim roku generalny
remont wnêtrza od piwnicy po dach, zmodernizowano wewnêtrzne instalacje, wykonano pe³n¹ termomodernizacjê z
wymian¹ okien, drzwi i ociepleniem.

Aktualności

Co słychać w naszych parafiach?
Zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
wspólnot parafialnych jest wa¿nym
aspektem ¿ycia wielu naszych
mieszkañców, z tej przyczyny trudno pomijaæ to równie¿ w „Magazynie Gminnym”. W czerwcu dzia³o
siê sporo, oto garœæ najwa¿niejszych informacji.
• Trzeciego czerwca ulicami wszystkich
so³ectw przesz³y procesje Bo¿ego Cia³a, w ich przygotowanie w³¹czy³y siê grupy i stowarzyszenia, takie jak Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Zespó³ Regionalny, Orkiestra. Wyj¹tkow¹ oprawê mia³a Msza œwiêta w
Bestwinie, ksiê¿a koncelebrowali j¹ na
o³tarzu umiejscowionym w portalu pa³acu Habsburgów – Urzêdu Gminy.
• W parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie poœwiêcono i oddano do u¿ytku
29 - g³osowe organy sprowadzone z Niemiec i ufundowane przez pani¹ Annê Car
– Slodczyk z mê¿em. Wsparcie ofiarami

okazali równie¿ parafianie. Instrument
montowa³ organmistrz Jan Guziak z Zakopanego, a w prace zwi¹zane z remontem chóru i transportem organów
w³¹czali siê liczni mieszkañcy i instytucje, w tym w³aœciciele oraz pracownicy
firm: „Budtor”, „Dewro” i „Teleradiosat” i
inni. Mieczys³aw Chromy z³oci³ elementy
zewnêtrzne, a nadzór nad pracami sprawowa³ Lucjan Jakoñcza. Ksi¹dz proboszcz Cezary Dulka dziêkuje wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego dzie³a. Szerzej o organach (a tak¿e nowym witra¿u)
mo¿na poczytaæ w bielsko – ¿ywieckim
wydaniu „Goœcia Niedzielnego” z dnia
20 czerwca.
• Ukaza³o siê pismo dotycz¹ce dekretów ks. bpa Tadeusza Rakoczego w
sprawie zmian personalnych w parafiach diecezji bielsko – ¿ywieckiej. Przenosiny i awanse nie ominê³y naszych
ksiê¿y proboszczów i wikariuszy. Po dziesiêciu latach z Kaniowem ¿egna siê dotychczasowy proboszcz, ks. kan. Jan
Mamcarz. Ks. Jan zosta³ mianowany administratorem parafii Sól, a na jego miej-

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a pod Urzêdem

sce przychodzi z Ciêciny ks. Janusz Tomaszek. Równie¿ w Kaniowie zmieniaj¹
siê wikariusze, do Aleksandrowic udaje
siê ks. Krzysztof Bojan. Swoj¹ kap³añsk¹
pos³ugê rozpocznie w parafii Niepokalanego Serca NMP neoprezbiter, ks.
Krzysztof Kuliñski z £êkawicy. W Bestwinie nominacjê proboszczowsk¹ odebra³
ks. Cezary Dulka, a przebywaj¹cy tam
na urlopie zdrowotnym ks. Roman Berke zosta³ wikariuszem. Do Trzebini odchodzi ks. Grzegorz Pydych, któremu
dziêkujemy za teksty publikowane wielokrotnie w „Magazynie Gminnym”.
S³awomir Lewczak

W zwi¹zku z rozmiarami powodzi, jaka ogarnê³a nasz kraj w
maju br. i trwaj¹c¹ nadal walk¹ z ¿ywio³em w tak skomplikowanej i nader trudnej sytuacji, w jakiej znalaz³o siê wiele rodzin w kraju opracowane zosta³y wnikliwe i skrupulatne zasady
dotycz¹ce wyp³aty przez oœrodki pomocy spo³ecznej zasi³ków
celowych na remont albo odbudowê budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego, który uleg³ zniszczeniu w zwi¹zku z
powodzi¹ z maja 2010r.
Niniejszym Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bestwinie informuje, i¿ wyp³ata zasi³ków celowych do 6.000 tys. z³.
oparta jest na zasadach opracowanych przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji i przeznaczona jest dla
osób i rodzin, które ponios³y straty w zwi¹zku z powodzi¹ w
gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposa¿eniu gospodarstw domowych) i znalaz³y
siê w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mog¹ zaspokoiæ niezbêdnych potrzeb ¿yciowych w oparciu o posiadane œrodki
w³asne.
W rozumieniu powo³ywanej przez MSWiA ustawie o prawie
wodnym z dnia 18 lipiec 2001r. tj. /Dz. U. nr 239, poz. 2019)
jako powódŸ nale¿y traktowaæ takie wezbranie wody w ciekach
naturalnych (rzeki, strumienie, potoki oraz inne wody p³yn¹ce
naturalnymi lub uregulowanymi korytami), zbiornikach wodnych, kana³ach lub na morzu , podczas którego woda po prze-

kroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagro¿enie dla ludnoœci lub mienia.
Wobec powy¿szej definicji do wyp³aty zasi³ku nie mog¹ byæ
kwalifikowane budynki mieszkalne, które uleg³y podtopieniu,
zalaniu przez wody gruntowe, rowy itp.
Przy ustalaniu wysokoœci zasi³ku GOPS uwzglêdnia w³asne
zasoby finansowe osoby/ rodziny oraz:
• mo¿liwoœci funkcjonowania we w³asnym mieszkaniu;
• prace, które trzeba pilnie wykonaæ lub zakupy , jakie trzeba
pilnie dokonaæ, by móc zaspokoiæ niezbêdne potrzeby bytowe;
• rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym ( podstawowy sprzêt gospodarstwa domowego, ¿ywnoœæ, dostêp do
wody pitnej);
• czy w poszkodowanych rodzinach dzieci mog¹ kontynuowaæ lub podj¹æ naukê.
Uwzglêdniaj¹c te i inne wytyczne jakie do tej pory sp³ynê³y
do Oœrodków informujemy, i¿ na dzieñ dzisiejszy na ok.250
zg³oszeñ dotycz¹cych zalania i podtopieñ, które wp³ynê³y do
Urzêdu Gminy b¹dŸ Oœrodka, po trwaj¹cych w terenie pracach
komisji, po sporz¹dzonych protoko³ach z oglêdzin dotycz¹cych
szacowania powsta³ych strat do wyp³aty zasi³ków kwalifikuj¹
siê tylko te rodziny, które spe³niaj¹ wymogi ustawowe i œciœle
podlegaj¹ wytycznym Ministerstwa.
Kierownik GOPS
Beata Szypka

•
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Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu
państwa dla osób i rodzin poszkodowanych
w wyniku katastrof naturalnych.
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Gospodarka i społeczeństwo

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹ce
na terenie gminy Bestwina na okres od dnia 01. 07.
2010 r. do dnia 30. 06. 2011 r.
Taryfowe grupy odbiorców.
Taryfa okreœla jednakow¹ cenê za 1m3 wody oraz za 1 m3
œcieków dla wszystkich odbiorców.
Rodzaje, wysokoœci cen i stawek op³at.
2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodê:
- Jednakowa cena za 1 m wody w wysokoœci:
CENA NETTO
VAT
CENA Z VAT
4,50
0,32
4,82
3

- Miesiêczna op³ata sta³a/odbiorcê, obliczona na podstawie kosztów obs³ugi klientów:
CENA NETTO
VAT
CENA Z VAT
2, 15
0,15
2,30

2.2. Za zbiorowe odprowadzenie œcieków:
- Jednakowa cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków w
wysokoœci:
CENA NETTO
VAT
CENA Z VAT
3, 10
0,22
3,32
Powy¿sze taryfy zosta³y opracowane zgodnie z przepisami
Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tj. dz.U. z
2006 r., nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi
do tej Ustawy.
Ceny i stawki op³at zawarte w taryfach okreœlono na podstawie niezbêdnych przychodów dla prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie gminy Bestwina.
Taryfowe ceny i stawki op³at dotycz¹ wszystkich odbiorców us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych œwiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo Komunalne „KOMBEST” sp. z.o.o.
w Bestwinie z wy³¹czeniem odbiorców hurtowych.

XI Święto Gminy Bestwina

Rok 2010 to ju¿ jedenaste spotkanie z muzyk¹ i biesiad¹, ale
nie tylko to jest powodem wyj¹tkowoœci tegorocznego festynu.
40 – lecie istnienia obchodzi bowiem Zespó³ Regionalny „Bestwina”, za³o¿ony w roku 1970 z inicjatywy ówczesnego Kierownika Œwietlicy Gromadzkiej i Klubu Rolnika, Andrzeja ¯aczka,
przy wsparciu Kazimiery Moœ z Powiatowej Poradni Kulturalno Oœwiatowej w Bielsku-Bia³ej (historia i wspó³czesnoœæ Zespo³u szerzej jest opisana na stronie http://kultura.avx.pl/ZESPOL)

Odznaczenie wrêcza Wójt S. Wodniak i Starosta A. P³onka.

Nie bêdzie przesad¹, jeœli napiszemy, ¿e œwiêtowano z wielkim „przytupem”. Przyznano Zespo³owi liczne wysokie odznaczenia i wyró¿nienia, które wrêczali na rêce prezesa Ireneusza
Stanclika, p. Andrzeja ¯aczka i innych m.in. Radni Sejmiku
Wojewódzkiego Andrzej Kamiñski i Marian Ormaniec, Starosta Bielski Andrzej P³onka, Wicestarosta Miros³aw Szemla,
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak wraz ze swoim zastêpc¹
Arturem Beniowskim i Przewodnicz¹cym Rady Gminy Jerzym
Zu¿a³kiem. Ale na tym nie koniec, bo z dalekiego Kraju Basków w Hiszpanii specjalnie dla przyjació³ „po fachu” przyjecha³a pani Burmistrz Maria Isabel Landa Gaubeka oraz prezes
tamtejszego zespo³u folklorystycznego Inaki Sanchez z ma³¿onk¹. Przyby³y równie¿ delegacje z Czech i Austrii.
Laureaci odznaczeñ:
Odznaka honorowa „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Regionalny Zespó³
Pieœni i Tañca „Bestwina”.
Z³ota odznaka honorowa „Za zas³ugi dla województwa œl¹skiego”: Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Bestwina” oraz
indywidualnie Krystyna Solich.
Srebrna odznaka honorowa „Za zas³ugi dla województwa
œl¹skiego”: Helena Gabryœ
Zas³u¿ony dla rozwoju kultury ludowej w gminie Bestwina
(pami¹tkowa statuetka i list gratulacyjny): Agata Markiel, Barbara Mynarska, W³odzimierz Gniazdonik, Czes³aw Fejdyk.
Z r¹k Wójta Gminy Bestwina listy gratulacyjne odebrali aktualni cz³onkowie Zespo³u oraz instruktorzy. Specjalne podziêkowania otrzyma³ za³o¿yciel Zespo³u Andrzej ¯aczek i obecny
prezes Ireneusz Stanclik.
Nasi folkloryœci otrzymali z okazji rubinowego jubileuszu
wyj¹tkowy prezent muzyczny – na zaproszenie w³adz gminy

•

Œwiêto Gminy Bestwina ju¿ na sta³e wpisa³o siê w
kalendarz letnich imprez plenerowych, o zainteresowaniu nim œwiadczy du¿a liczba goœci przybywaj¹cych z wszystkich zak¹tków naszego powiatu, a tak¿e
z dalszych okolic.
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40 – lecie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”
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Bestwina przyjecha³ i wyst¹pi³ znany na ca³ym œwiecie zespó³
„Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny. Wys³uchaliœmy najwiêkszych
przebojów kojarzonych w³aœnie ze „Œl¹skiem” – „Karolinki”,
„Starzyka” albo „Kuku³eczki”. By³o to niezapomniane prze¿ycie
i w oku zakrêci³a siê niejedna ³ezka...
Zespó³ Regionalny nie tylko otrzymywa³, ale i obdarowywa³.
Dla specjalnych goœci zosta³y wykonane lalki przedstawiaj¹ce postacie w stroju bestwiñskim. Przygotowano równie¿ kapelusze oraz odznaki i okolicznoœciowe foldery.
W pierwszym i drugim dniu imprezy us³yszeliœmy tak¿e wiele innych ciekawych zespo³ów i kapel zaproszonych przez
CKSiR. Oprócz naszej „Bestwiny” nurt ludowy reprezentowa³y
„Cepelia – Fil” z Wilamowic, Zespó³ Tañca i Pieœni „S¹decza-

Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca ''Bestwina''

nie” z Nowego S¹cza, a tak¿e „Tyrolia Band” wykonuj¹ca muzykê z krajów alpejskich. Do wspólnego tañca zaprasza³y wieczorami „Puls” i „Uni-Dance”, ponadto zaprezentowa³ siê chór
„Allegro’ pod kierownictwem Magdaleny Wodniak – Foksiñskiej. Kto tylko zechcia³, móg³ ruszyæ do tañca podczas biesiady w³osko – hiszpañskiej.
W przerwie miêdzy wystêpami Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym „Razem” wspólnie z
Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ przeprowadzi³y licytacjê obrazów
namalowanych przez cz³onków Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”. Dochód z aukcji zosta³ przeznaczony na budowê
domu dziennego pobytu osób niepe³nosprawnych. Ten szlachetny cel wsparli hojni mieszkañcy, a wœród nich Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek.
Ju¿ czterdzieœci lat zespó³ „Bestwina” rozs³awia gminê w
Polsce i Europie. By³ laureatem presti¿owych nagród przyznawanych na przegl¹dach i festiwalach takich jak: „Z³ota kotewka” i „Z³oty K³osik” w Rybniku - Boguszowicach, oraz „Saga” w
Bielsku-Bia³ej. Odwiedzi³ ponad 90 miejscowoœci, w tym kilkakrotnie poza granicami Polski w Austrii, Czechach, S³owacji, Chorwacji, Hiszpanii i na Wêgrzech, daj¹c oko³o 700
koncertów.“ W 2002 roku zosta³ ufundowany i poœwiêcony
sztandar, a zespó³ obra³ za patrona Œwiêtego Szczepana. Od
roku 2006 istnieje równie¿ Dzieciêcy Zespó³ Regionalny powsta³y z inicjatywy Jana Kêdzierskiego oraz S³awomira Œlósarczyka. Chylimy czo³a przed osobami prowadz¹cymi Zespó³
i wystêpuj¹cymi w nim, gratulujemy osi¹gniêæ i ¿yczymy dalszych sukcesów!
S³awomir Lewczak

Przeczyta³em kiedyœ ksi¹¿kê o Kazimierzu Nowaku, polskim
podró¿niku, który jad¹c na rowerze przemierzy³ w latach trzydziestych tam i z powrotem ca³¹ Afrykê. Wyczyn to ekstremalny,
heroiczny nawet, ale nikt przecie¿ nie ka¿e nikomu zaczynaæ
przygody z rowerem od razu od trawersowania Sahary. Z powodzeniem mo¿na trenowaæ w gminie Bestwina, a szczególnie wœród piêknych plenerów so³ectwa Janowice, gdzie po
raz pi¹ty odby³ siê Rodzinny Rajd Rowerowy, a po jego zakoñczeniu – piknik rodzinny.
Mimo ¿e ponad trzydziestostopniowe upa³y nie odpuszcza³y, frekwencja dopisa³a. Bia³e, rajdowe koszulki za³o¿y³o
w sumie 108 osób, wœród nich tak¿e rodzice z dzieæmi. Najliczniejszy „team” wystawili pañstwo Ochman, zaœ najwiêksz¹ grupê zg³osi³ p. Tadeusz W¹tor. Cieszy³a du¿a
rozpiêtoœæ wiekowa, wyró¿nienie dla najstarszego uczestnika rajdu otrzyma³ p. Czes³aw Szatan, dla najm³odszego –
Marysia Ochman oraz jad¹cy w koszyku Nikodem Wala.
Wszyscy przejechali w sumie 19 kilometrów ulicami Janowic, Pisarzowic i Bestwiny.
Rajd nie móg³by siê odbyæ bez zaanga¿owania organizatorów – pani dyrektor Urszuli Kal, pracowników oraz
Rady Rodziców Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach. Roli prowadz¹cej podjê³a siê polonistka z ZSP,
p. Jolanta Kuczyñska. Patronat nad imprez¹ obj¹³ Urz¹d
Gminy Bestwina, reprezentowany przez Wójta Stefana Wod-

•
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Po Janowicach
na dwóch kółkach
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Wójt Stefan Wodniak gratuluje udanego przejazdu.

niaka i jego zastêpcê Artura Beniowskiego. Przybyli równie¿ so³tys Janowic Jan Stanclik oraz dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ. Radnych reprezentowali Jerzy Borutka i
Stanis³aw Nycz, którzy obok pañ M. Krê¿elok, M. Niemczyk
- Handzlik i E. Olejak równie¿ wziêli udzia³ w rajdzie, czuwaj¹c nad jego przebiegiem.
Po zakoñczeniu rajdu ka¿dy uczestnik otrzyma³ regeneracyjny posi³ek, odby³o siê tak¿e wrêczenie nagród i wyró¿nieñ oraz
loteria fantowa. Zaraz potem wystartowa³ pe³en atrakcji Piknik
Rodzinny, podczas którego wyst¹pili m.in:. przedszkolaki przygotowane przez panie: Mariolê Ferfeck¹ i Renatê Matusik,
szkolny chór PO - Tworek, który przygotowa³a p. Dorota Pollak,
zespó³ taneczny przygotowany przez p. Monikê Krê¿elok oraz
kabaret kó³ka teatralno - dziennikarskiego przygotowany przez
p. Jolantê Kuczyñsk¹. Na gitarach zagra³y Mirella Kubik i

Kultura
Aleksandra Stolarzewicz. Do tañca przygrywa³ zespó³ „Albatros”, a
przy jego muzyce janowiczanie i goœcie bawili siê przez ca³¹ noc.
S³awomir Lewczak
(informacje o organizatorach i uczestnikach na podstawie
tekstu p. Jolanty Kuczyñskiej)

Uczestnicy Rajdu na trasie

Oto sponsorzy i osoby indywidualne, które przyczyni³y siê do
przygotowania i obs³ugi imprezy:
Sponsorzy: Piekarnia S³awomir R¹ba, Delikatesy Centrum
Jolanta R¹ba, Urz¹d Gminy Bestwina, Carbo Asecura (ubezpieczenie rajdu), Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Bestwina, Chromet, Inter-Bestrol, Delikatesy Dorota Mynarska, Rotor,
Dewro, Aleksy Gola, Presto, Kolnet, Dyrdoñ Dariusz.
Osoby: Tadeusz Kóska, Marek Pyka, Bogus³aw Kubik, Agata i Krzysztof Dziergas, Piotr Ajchler, Ma³gorzata Olek, Ewa i
Mieczys³aw Zeman, Jolanta R¹ba, Marcin Stanclik, Danuta
Kopaczka, Katarzyna Stolarzewicz, Dorota Mynarska, Joanna
Niemczyk, Anna Binda, Paulina Ajchler, Katarzyna i Marian
Drozd, Barbara Stanclik, Piotr Jarnot, S³awomir Olma, Sebastian Sacher, Anita Michulec, OSP Janowice.

Zaczê³o siê od odprawy kapelmistrzów i paradnego przemarszu wszystkich orkiestr ulicami Kaniowa. W tym roku zaszczytu
tego dost¹pi³y: Orkiestra Dêta „Sami Swoi” z Rudna (Gmina
Rudziniec), Orkiestra Dêta OSP Stara Wieœ, Orkiestra Dêta z
Tarnowskich Gór, Orkiestra Dêta Oddzia³u Prewencji Policji w

Od lewej Prezes orkiestry S. Hamerlak, Wójt S. Wodniak, Pose³
J. Falfus, so³tys M. Pêkala, Jacek Jonkisz, Zastêpca Wójta
A. Beniowski

Katowicach i oczywiœcie Orkiestra Dêta
Gminy Bestwina z
siedzib¹ w Kaniowie. Wszystkie zaprezentowa³y wysoki
poziom wykonania,
mogliœmy podziwiaæ równie¿ starannie wykonane stroje.
Po defiladzie jej
uczestnicy dali koncert na estradzie terenów rekreacyjnych. Koncert ten poprowadzi³ z du¿ym zaanga¿owaniem i humorem pan Jacek
Jonkisz. Sami wykonawcy równie¿ zachwycili, przygotowali dla
widzów sporo niespodzianek. Na d³ugo zostanie zapamiêtany œpiewaj¹cy policjant albo wi¹zanka melodii filmowych.
Gminna orkiestra brawurowo wykona³a swój hymn, wokalista
ka¿d¹ zwrotkê piosenki poœwiêci³ kolejnym osobom.
W czêœci oficjalnej wrêczono dyplomy i podziêkowania. Uhonorowano ka¿d¹ orkiestrê oraz osoby indywidualne, szczególne brawa nale¿¹ siê za ca³¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
prezesowi Stanis³awowi Hamerlakowi i pani Kapelmistrz.
Obecny na Rewii Pose³ na Sejm RP Jacek Falfus wrêczy³ nagrodê dla najm³odszego muzyka dwunastoletniemu Dawidowi Tomalce z Tarnowskich Gór. Ponadto nagrody i dyplomy
wrêczali: Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Zastêpca
Wójta Artur Beniowski, so³tys Kaniowa Marek Pêkala, dyrektor
CKSiR Grzegorz Boboñ. Na widowni znaleŸli siê tak¿e radny
powiatowy Józef Maziarz, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek i kilkoro radnych gminnych: Antoni Grygierzec, Edward
Jonkisz, £ukasz Furczyk, Danuta Kubik.
Dopisa³a pogoda i publicznoœæ, bawiono siê do póŸna przy
muzyce kapeli góralskiej „Ondraszki” oraz zespo³u „Puls”.
Obficie zaopatrzony bufet serwowa³ dania z grilla i napoje.
Czekamy z niecierpliwoœci¹ na przysz³oroczna Rewiê, Wójt
obieca³, ¿e w przysz³orocznym bud¿ecie znajd¹ siê œrodki na
ten cel.
S³awomir Lewczak
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Barwny korowód orkiestr dêtych przeszed³ 26 czerwca ulicami Kaniowa, a mieszkañcy i goœcie pos³uchali
najpiêkniejszych marszy oraz przebojów muzyki rozrywkowej. Po raz szósty odby³a siê w tym so³ectwie
„Miêdzygminna Rewia Orkiestr Dêtych”, nad któr¹
honorowy patronat obj¹³ Starosta Bielski Andrzej P³onka. Impreza dosz³a do skutku dziêki zaanga¿owaniu
Orkiestry Dêtej Gminy Bestwina, której prezesem jest
Stanis³aw Hamerlak zaœ kapelmistrzem – Urszula Szkucik – Jagie³ka, a tak¿e: w³adz gminy Bestwina i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
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Orkiestry znów zagrały!
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Odzyskaliśmy swoją tożsamość

– W 1996 roku pojechaliœmy do TV
Katowice na program „Na ludow¹ nutê”.
Wyst¹piliœmy w nim w tradycyjnych strojach, które - jak siê okaza³o - s¹ œl¹skie.
Co prawda, nasze gospodynie zmodyfikowa³y je, dodaj¹c do nich typowo ma³opolskie korale, cekiny i niebieski pas
materia³u, przyszyty u do³u spódnicy, ale
nie zmienia to faktu, i¿ nie by³y to te, które
przyodziewali nasi przodkowie. Za to
odjêto nam punkty, wiêc postanowiliœmy
odtworzyæ prawdziwy strój – wspomina
Jan Kêdzierski, d³ugoletni choreograf
Zespo³u Regionalnego Pieœni i Tañca
„Bestwina”.
Pasjonaci postanowili rozpocz¹æ dzia³ania, maj¹ce na celu odtworzenie prawdziwego ubioru przodków. Zespó³ boryka³
siê jednak z problemem braku funduszów. Nie³atwym zadaniem okaza³o siê
dotarcie do oryginalnego, laskiego stroju. – Nasz rejon jest zaludniony, ale folklorystycznie niezbadany. Plemiona
wschodnie mówi³y na nas Lachy, wiêc
od tej nazwy pochodzi strój laski. Wiemy, ¿e niektóre jego elementy obowi¹zywa³y do I wojny œwiatowej. Mêski strój
funkcjonowa³ w XVIII i XIX wieku i znamy
go g³ównie z historycznych opisów, na
przyk³ad z „Dziejopisu” Jana Grzybowskiego, napisanego w 1933 roku oraz
nielicznych rycin zgromadzonych w bielskim muzeum. Jednak¿e jego damski
odpowiednik, o dziwo, przetrwa³ do czasów wspó³czesnych. Przyk³adów dale-

Strój mêski odœwiêtny

ko szukaæ nie trzeba. Pani Famu³kowa z
Janowic w niedzielê do koœcio³a zak³ada wspó³czesn¹, nieco skromniejsz¹
wersjê ubioru laskiego – t³umaczy S³awomir Œlósarczyk.
Pierwszym strojem laskim, jaki uda³o
siê odtworzyæ, by³ ubiór mêski odœwiêtny. Uszy³a go Krystyna Kupczak na proœbê pana S³awomira pod koniec 2008
roku, który przeznaczy³ na ten cel w³asne
œrodki finansowe. – Warto by³o, poniewa¿ ogl¹daj¹c strój na zdjêciach, nie
widzi siê jego uroku. Dopiero na kimœ
mo¿na ujrzeæ, jak naprawdê wygl¹da³ –
mówi pasjonat. Dalsze starania i ciê¿ka
praca zaowocowa³y odtworzeniem stroju codziennego, odœwiêtnego oraz zimowego, zarówno damskich jak i mêskich.
Szczegó³y ubioru by³y konsultowane z
Ma³gorzat¹ Kiereœ, etnografem i dyrektorem Muzeum Beskidzkiego w Wiœle
oraz Janem G¹siorkiem, folkloryst¹ i etnografem, a tak¿e choreografem wielu
zespo³ów na ¯ywiecczyŸnie. Swoje
ogromne zas³ugi w odtworzeniu stroju
posiada równie¿ Krystyna Kupczak, która uszy³a go intuicyjnie, nie dysponuj¹c
¿adnymi profesjonalnymi krojami. Swoj¹
pomoc okaza³a równie¿ Anna Gac z Bestwinki, Waleria Owczarz oraz Muzeum
Regionalne.

•
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Dziêki staraniom S³awomira Œlósarczyka, Jana Kêdzierskiego oraz
Krystyny Kupczak po wielu latach
uda³o siê odtworzyæ oryginalny laski strój. To w³aœnie w nim, a nie
jak zwyk³o siê uwa¿aæ w stroju œl¹skim, chodzili niegdyœ nasi przodkowie. – Odzyskaliœmy swoj¹
to¿samoœæ! – z radoœci¹ mówi S³awomir Œlósarczyk, cz³onek Zespo³u Regionalnego Pieœni i Tañca
„Bestwina” i mi³oœnik bestwiñskiej
tradycji. Pan S³awomir wraz z panem Janem i pani¹ Krystyn¹ zostali docenieni i uhonorowani
Nagrod¹ Rady Gminy Bestwina w
dziedzinie promocji.
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Po otrzymaniu Nagrody Rady Gminy
Bestwina, S³awomir Œlósarczyk poprosi³
o uszycie równie¿ mêskiej peleryny, na co
przeznaczy³ pieni¹dze uzyskane z tytu³u
wyró¿nienia. Uda³o siê uszyæ takie stroje
dla pozosta³ych cz³onków Zespo³u. W
2009 roku podczas odpustu i Bo¿ego Cia³a
panowie pierwszy raz pokazali siê w nowych ubraniach. ¯eñska czêœæ równie¿ nie
zosta³a pominiêta, otrzymuj¹c jakle, czyli
suknie. Mo¿liwe sta³o siê zatem zorganizowanie inscenizacji „wyszkubowców”.
Jest to regionalna nazwa skubania pierza, obrzêdu organizowanego przez gaŸdzinê i odbywaj¹cego siê wspólne z innymi
kobietami, g³ównie s¹siadkami i licznymi
m³odymi dziewczynami. Pierze zbierano na
pierzyny, czyli posag dla panien.
Jan Kêdzierski, Krystyna Kupczak oraz
S³awomir Œlósarczyk dbaj¹ o to, aby materia³y, z jakich szyte s¹ ubrania by³y odpowiednie. Przestrzegaj¹ równie¿, by kobieta
mia³a na sobie tyle warstw stroju, a wiêc
podw³óczek czyli halek, ile faktycznie mia³y nasze gospodynie w przesz³oœci. – Magia oryginalnych strojów polega na tym,
¿e panie mia³y wiele warstw na sobie. Dlatego te¿ ich talia by³a w¹ska, a od bioder
do kostek mia³y szerokie suknie. Mê¿czyŸni natomiast wygl¹dali na du¿o szczuplejszych, gdy¿ ich stroje by³y tak
skonstruowane. Mówi³o siê, ¿e portki krojone by³y na dyszlu. Na tym polega sztych,
smaczek tych strojów – mówi Jan Kêdzierski, wskazuj¹c na szerokie jakle.
Zespó³ powsta³ po to, aby pielêgnowaæ
i kultywowaæ rodzim¹ tradycjê. Oprócz
odtworzenia stroju ludowego, pragnie
równie¿ dotrzeæ do gwary, jak¹ pos³ugiwali siê nasi przodkowie. – Nie jesteœmy
ani œl¹zakami, ani góralami. Mamy swoj¹
to¿samoœæ i powinniœmy byæ z niej dumni. Opisywany strój niew¹tpliwie nie nale¿y do najbogatszych i najpiêkniejszych
w kraju, ale jest nasz, wiêc powinien byæ
ceniony i godnie promowany. Wp³yw na
jego wygl¹d wywar³a bogata historia, po³o¿enie geograficzne oraz ludzie ¿yj¹cy tu
przed wiekami – mówi S³awomir Œlosarczyk, zapraszaj¹c w szeregi Zespo³u
Regionalnego.
Na zdjêciu S³awomir Œlósarczyk prezentuje odœwiêtny strój mêski, sk³adaj¹cy siê z takich elemetnów jak: celender,
chustka pod szyje, kamizol, spencer z
chwostkami, portki i laska. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na specjalnie zwi¹zany pas.
Wioleta Gandor

Kultura
12 czerwca na Underground Festiwal do Kaniowa przyby³o wielu mi³oœników
rocka, zarówno z naszej gminy, jak równie¿ z okolicznych miejscowoœci - Brzeszcz
czy Czechowic-Dziedzic. Najwierniejszych fanów nie przerazi³ upa³ i ju¿ o 16 obecni byli na terenach rekreacyjnych, aby nie przegapiæ ani jednego utworu.

Nieśmiertelny
rock

Wœród zaproszonych zespo³ów znalaz³y siê: Plagiat 199, The Coiots, The End,
The Redskiss oraz A-front. Pos³uchaæ
wiêc mo¿na by³o zarówno punka, ale i
mi³oœnicy rock'n'rolla znaleŸli coœ dla
siebie. Organizatorzy zadbali o ka¿dy

nym gatunkiem muzycznym. Kilku mieszkañców wyrazi³o ¿al, ¿e coraz rzadziej
organizuje siê u nas tego typu koncerty.
Oprócz m³odzie¿y, której przysz³o najwiêcej, w imprezie uczestniczy³o równie¿
wielu doros³ych, zak³adaj¹c nieœmiertelne trampki. Jednym z nich by³ Bogdan
Distel, który na Undergroundzie pojawi³
siê ze swoj¹ córk¹ Izabel¹, potwierdzaj¹c przys³owie, ¿e muzyka ³¹czy pokolenia.
Kaniów staje siê coraz bardziej rozpoznawalnym miejscem na muzycznej
mapie regionu. Rzesze fanów rocka s¹
¿ywym przyk³adem na to, ¿e dobra muzyka jest ci¹gle s³uchana i doceniana. I
dla niej gotowi s¹ przyjechaæ nawet do
Kaniowa, wsi niewielkiej, ale znaj¹cej
siê na tym, co dobre!
Wioleta Gandor

Wystêpy na Underground Festival

szczegó³ organizacyjny. O bezpieczeñstwo publicznoœci dba³a firma ochroniarska z Cieszyna oraz czechowicka grupa
ratownictwa PCK. Nad wszystkim czuwa³ organizator, Grzegorz Kozio³. – Myœla³em dosyæ powa¿nie nad tym, by tê
imprezê przenieœæ do„lasku” w Czechowicach-Dziedzicach, ale z uwagi na to,
¿e jest to teren otwarty, sta³o siê to niemo¿liwe. Nawet gdybyœmy otoczyli ca³y
obszar taœm¹, trudno by³oby zapanowaæ
nad wszystkim – mówi. W przygotowaniach pomaga³a mu jego dziewczyna,
Dagmara Kêdziora.
– Mam doœwiadczenie w organizacji
tego typu imprez, poniewa¿ w Cieszynie,
w którym studiujê, bra³em ju¿ udzia³ w
takich przedsiêwziêciach – dodaje.
Underground udowodni³, ¿e w naszej
gminie rock jest ci¹gle chêtnie s³ucha-

Czyta radny powiatu bielskiego Bogus³aw Stolarczyk

Zlot BMW na lotnisku
Mi³oœnicy samochodów marki BMW mieli szansê zaprezentowaæ 13 czerwca swoje piêkne maszyny szerszej publicznoœci. Okazj¹ ku temu by³ zorganizowany przez BMW Klub
Podbeskidzie zlot odbywaj¹cy siê na terenie Bielskiego Parku
Techniki Lotniczej w Kaniowie.
Program imprezy obejmowa³ m.in. wyœcig na 1/4 mili, konkurencje sprawnoœciowe, konkursy na najstarsze i najni¿sze
auto, oraz zabawy dla publicznoœci (przeci¹ganie liny, rzut
mostem i korbowodem), konkursy plastyczne dla dzieci. Kto
przyjecha³, ten nie po¿a³owa³, zw³aszcza ¿e mo¿na by³o wymieniæ cenne doœwiadczenia z innymi fanami czterech kó³ek.
S. Lewczak

•

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz jej filia w Janowicach w ramach akcji „Ca³a Bestwina czyta dzieciom” zorganizowa³y w
swoich czytelniach Tydzieñ Czytania Bajek. Przedszkolaki z ZSP Bestwina i Janowice codziennie przychodzi³y wraz z wychowawczyniami
do naszych ksi¹¿nic, aby pos³uchaæ ciekawych historii czytanych przez
znane w gminie osoby. Tym razem byli to – W Bestwinie: Radny
powiatu bielskiego Bogus³aw Stolarczyk, Dyrektor CKSiR Grzegorz
Boboñ, redaktor „Magazynu Gminnego” S³awomir Lewczak, ksiêgowa CKSiR i GBP Anna Klimczak, przedstawicielka GOPS Dorota Szymik. W Janowicach: Radny Benedykt Kohut, Radny Stanis³aw Nycz,
organista Sebastian Fr¹czek. W zesz³ych latach dzieci odwiedzali równie¿ Wójt Stefan Wodniak, jego zastêpca Artur Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek, Radni i wielu innych.
S³uchaj¹c bajek dzieci dobrze siê bawi³y, zadawa³y tak¿e goœciom pytania o ich pracê. Miejmy nadziejê, ¿e z wiekiem bêd¹
zagl¹da³y do biblioteki coraz czêœciej!
S³awomir Lewczak
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Znani czytali przedszkolakom
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Płyn cenniejszy od złota
Tym p³ynem jest krew. Niezbêdna dla funkcjonowanie organizmu, zaopatruj¹ca go w tlen i sk³adniki od¿ywcze. Jest zawsze potrzebna w lecznictwie, podaje siê j¹ podczas operacji oraz w ró¿nych schorzeniach,
m.in. w bia³aczkach. Krwi nigdy za wiele, dlatego te¿ kluby Honorowych
Dawców Krwi robi¹ co mog¹ by rozpropagowaæ ideê jej oddawania.

•
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Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami i jurorami

Jak ju¿ informowaliœmy, nasz gminny
klub HDK PCK przeprowadza³ wœród
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów konkurs wiedzy o krwiodawstwie i
Czerwonym Krzy¿u. Eliminacje opisywaliœmy w poprzednim numerze „MG”, natomiast fina³ odby³ siê 31 maja w
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Zmagania uczniów ocenia³o Jury, w
którego sk³ad weszli: Prezes Gminnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi Jerzy
Zu¿a³ek, Przewodnicz¹cy Rady Rejonowej HDK PCK w Bielsku – Bia³ej Bogdan
Ogrocki, sekretarz gminy Bestwina Stanis³aw Wojtczak, cz³onkowie zarz¹du GK
HDK PCK Pawe³ Jaranowski i Stanis³aw
Nycz. Ponadto na widowni zasiad³y przedstawicielki grona pedagogicznego poszczególnych szkó³.
Pytano doœæ szczegó³owo, ale przecie¿
fina³ musi gwarantowaæ wysoki poziom.
Mo¿na by³o „naci¹æ” siê na pytaniu o to,
kto pierwszy stworzy³ syntetyczn¹ krew –
a przecie¿ do tej pory nie uda³o siê to
nikomu. Oprócz tego mogliœmy siê dowiedzieæ, jaka krew jest najbardziej potrzebna, posiadacze której grupy s¹
uniwersalnymi dawcami lub biorcami
albo jak czêsto mo¿na oddawaæ krew.
Sprawdzano równie¿ znajomoœæ historii i dzia³alnoœci Czerwonego Krzy¿a.

Zwyciêzc¹ i najlepszym znawc¹ zagadnieñ zwi¹zanych z krwiodawstwem
okaza³ siê gimnazjalista z Bestwiny Mateusz Zarzyka. W tej samej kategorii kolejne miejsca zajêli Paulina Gajda i
Krystian Puczka, równie¿ reprezentuj¹cy Gimnazjum im. Jana Paw³a II. Wœród
uczniów szkó³ podstawowych najwy¿ej
uplasowa³ siê Kacper G³¹b (SP Kaniów), a za nim Patrick Wróbel (SP Janowice) i Mateusz Matura ( SP
Janowice). O pierwsze miejsce toczy³a
siê tu zaciêta dogrywka. Tu¿ za podium
byli Kacper Siwiec (SP Janowice), Paulina Janusz, Justyna Knapczyk ( obie SP
Kaniów), Agnieszka Marek (SP Bestwina), Dawid Handzlik i Daniel Handzlik
(obaj SP Bestwina).
Laureaci i wszyscy pozostali otrzymali
cenne nagrody i okolicznoœciowe upominki ufundowane przez sponsorów:
Urz¹d Gminy Bestwina, Pana Leszka
Kosmatego, Jerzego Piotra Augustyn,
Stanis³awowa Nycza, Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, Zarz¹d Rejonowy
PCK w Bielsku – Bia³ej. Na koniec nast¹pi³y przemówienia i gratulacje – goœcie cieszyli siê, ¿e roœnie nowe
pokolenie przysz³ych krwiodawców gotowych uratowaæ czyjeœ zdrowie i ¿ycie.
S³awomir Lewczak
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Finał
portugalskiej
przygody
W Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Bestwinie 23 czerwca mia³o miejsce
podsumowanie programu „Customs & Culture”, w którym naszej
szkole partnerowa³a placówka z
miejscowoœci Arrifana w Portugalii.
W ramach tego projektu odbywa³y siê
wizyty uczniów i nauczycieli w obu krajach, nauka jêzyków obcych, zapoznawanie siê z histori¹ i wspó³czesnoœci¹
Polski i Portugalii ( szczegó³owo pisaliœmy o tej inicjatywie w zesz³ym roku).
Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹
przedsiêwziêcia po stronie Bestwiny by³a
pani Urszula Kraus, która rozpisa³a i przygotowa³a projekt. Okaza³ siê on na tyle
dobry, ¿e zosta³ zatwierdzony przez agencje narodowe Polski i Portugalii oraz otrzyma³ dofinansowanie z Unii Europejskiej.
W ramach podsumowania, na które
zaproszono Wójta Gminy Bestwiny Stefana Wodniaka, Radnego Benedykta
Kohuta, Dyrektor GBP Teresê Lewczak
oraz redakcjê Magazynu Gminnego
uczniowie wraz z opiekunami i pani¹
Dyrektor J. Rothkegel zaprezentowali
pokaz multimedialny o Portugalii, opowiedzieli o swoim pobycie na krañcu
Europy i wystawili sztukê w jêzyku angielskim. Bardzo dopracowane przedstawienie zachwyci³o wszystkich
obecnych. Wójt powiedzia³, ¿e warto inwestowaæ w m³ode pokolenie, które nie
zna ju¿ podzielonej Europy i mo¿e bez
kompleksów pokazaæ ca³emu œwiatu
swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Na koniec nast¹pi³a dyskusja i wymiana spostrze¿eñ na
temat podobieñstw i ró¿nic miêdzy dwoma pañstwami.
S³awomir Lewczak

Uczniowie - uczestnicy projektu

Edukacja

Do zobaczenia we wrześniu...
Zakończenie roku w naszych szkołach
W Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie zakoñczy³ siê
rok szkolny 2009/2010. Na uroczystoœci zaproszono tak¿e cz³onków kolegium redakcyjnego
„Magazynu Gminnego”, za co
bardzo dziêkujemy.

Po¿egnanie klas szóstych

kacje, ¿yczymy im, by nawet pomimo
ciê¿kich doœwiadczeñ zwi¹zanych z powodzi¹ mogli nabraæ si³. Po dwóch
miesi¹cach znowu wróc¹ do klas,
swoich nauczycieli i odnowionych
szkó³, które nieustannie siê unowoczeœniaj¹ – zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na boisko „Orlik 2010”, wiêc tym
bardziej bêdzie chcia³o siê spêdzaæ
czas z kolegami i kole¿ankami ze szkolnej ³awki.
S³awomir Lewczak
Akademia w
Janowicach
(fot. ZSP
Janowice)

Wójt Stefan Wodniak ¿yczy³ wszystkim
dobrych wakacji.

Koniec roku
w Kaniowie
(fot. J. Zu¿a³ek)

•

Bezpieczeñstwa Publicznego Benedykt Kohut. Nie zabrak³o so³tysów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Dyrektorki szkó³: Jolana Rothkegel, Danuta Tekieli – Herman, Agata Rak, Wies³awa Ochman – Szeliga, Urszula Kal
i Barbara Konarska – Wêgrzyn obszernie informowa³y o
osi¹gniêciach uczniów, wynikach egzaminu, sukcesach i
problemach. Nauczycielom wrêczano kwiaty, a prymusom
nagrody rzeczowe. Teraz uczniów czekaj¹ upragnione wa-
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Rzecz jasna nie sposób w krótkim artykule opisaæ ze szczegó³ami ca³oroczn¹
dzia³alnoœæ szeœciu szkó³, ale ka¿da z
nich posiada swoj¹ stronê internetow¹
i na tych witrynach mo¿na zobaczyæ najlepszych uczniów, wygrane konkursy,
zdobyte certyfikaty – s³owem wszystko,
czym ¿y³y placówki edukacyjne w gminie
Bestwina. Mo¿na równie¿ przejrzeæ poprzednie numery „MG” gdzie staraliœmy
siê umieszczaæ relacje z co wa¿niejszych
wydarzeñ.
Na uroczystych apelach po³¹czonych z rozdaniem œwiadectw dla najlepszych goœci³ Wójt
Stefan Wodniak lub
jego zastêpca Artur
Beniowski. Obecni
byli równie¿ radni, w
tym Przewodnicz¹cy
rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek i Przewodnicz¹cy Komisji Kultury,
Zdrowia, Oœwiaty i
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Ogłoszenia

Kronika policyjna
Maj 2010

• W nocy z 23 na 24 maja w Kaniowie, przy ul. œw. Floriana
nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y lusterek zewnêtrznych
oraz wycieraczek z samochodu VW Golf – straty na ok. 600 z³.
• 26 maja o godz. 6.30 policjanci z SPPP w Bielsku – Bia³ej
zatrzymali w Bestwinie na ul. Leszczynowej Wojciecha S.,
poszukiwanego nakazem wydanym przez Prokuraturê w
Pszczynie.
• W nocy z 26 na 27 maja w Bestwinie, przy ul. Koœcielnej
nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y 175 m. kabla telefonicznego linii naziemnej – straty ok. 800 z³., na szkodê
Telekomunikacji Polskiej SA.
• W nocy z 27 na 28 maja w Bestwinie, przy ul. Koœcielnej
nieznani sprawcy dokonali w³amania do koparki marki
Atlas. Po uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej korek paliwa skradli 80 litrów oleju napêdowego oraz narzêdzia wartoœci ok. 1000 z³.

Czerwiec 2010

• 1 czerwca o godz. 15.00 w Bestwinie na ul. Leœnej dosz³o do kolizji drogowej samochodu marki Fiat Bravo z
Fiatem 126p, sprawca ukarany zosta³ mandatem.

• 6 czerwca o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
kieruj¹cy samochodem marki Mercedes potr¹ci³ sarnê, o
czym zosta³y poinformowane odpowiednie s³u¿by.
• 9 czerwca o godz. 9.00 w Bestwinie na ul. Bialskiej kieruj¹cy samochodem Audi A4 najecha³ na wyrwê, w wyniku
czego uszkodzi³ felgi.
• 13 czerwca o godz. 10.50 w Kaniowie, na ul. Czechowickiej dosz³o do kolizji drogowej samochodu marki Polonez
z samochodem Opel Astra, sprawca ukarany zosta³ mandatem.
• 17 czerwca o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Witosa
policjanci z WRD w Bielsku – Bia³ej zatrzymali Paw³a L., lat
26, który kierowa³ samochodem marki VW Golf w stanie
nietrzeŸwym, wynik badania – 0,10 mg/l.
• 19 czerwca o godz. 22.05 w Bestwince, na ul. £adnej
policjanci z KP Czechowice – dziedzice zatrzymali Leszka
G., lat 49, który kierowa³ samochodem Opel Astra bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym, wynik badania – 0,92 mg/l.
• 19 czerwca o godz. 19.30 w Bestwinie, na ul. Kwiatowej
kieruj¹cy samochodem Opel Corsa nie dostosowa³ szybkoœci do panuj¹cych warunków i najecha³ na drzewo.
Franciszek Owczarz

Uzupełnienie
Bardzo dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie i du¿e zainteresowanie cyklem artyku³ów o laureatach Nagrody Rady Gminy
Bestwina. W ubieg³ym numerze opublikowaliœmy wywiad z utalentowan¹ muzycznie Paulin¹ Sadowsk¹. Pragniemy
jeszcze dodaæ, ¿e sfinansowanie fletu poprzecznego dla niej by³o mo¿liwe równie¿ dziêki uprzejmoœci sponsorów,
którym tak¿e dziêkujemy za okazane serce.
Redakcja

BESTWINA, UL. KRAKOWSKA 300
OFERUJE:
• T³uczeñ
• Kliniec I, II
• Piasek
• ¯wir
• ¯wir ozdobny
• Cement
• Wapno

• Kostka granitowa i brukowa
• Rury i z³¹czki PCV i PP
• Chemia budowlana
• Mu³
• Flot
• Wêgiel

• CENY KONKURENCYJNE • DOWÓZ TOWARU DO KLIENTA
SK£AD CZYNNY:
Pn – Pt 7.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
TELEFON: 032 215 71 01

•
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INFORMACJA O ZMIANACH PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W GMINIE BESTWINA
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008
roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz.1227, ze zm.) og³aszam, ¿e w sprawie:
• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w gminie Bestwina w zakresie:
1. Zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,
w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
M³yñskiej, Witosa, Krakowskiej, Hallera, Polnej, Pod Magówk¹, Granicznej, Konopnickiej, Kwiatowej, Ofiar Wojny,
Podleskiej, Brzozowej, Jaworowej, Lipowej i Górskiej,
2. Ustalenia przebiegu linii rozgraniczaj¹cych drogi KDD - ul.
Pogodnej,
3. Likwidacji drogi oznaczonej symbolem KDD - boczna ul.
Bialskiej, drogi oznaczonej symbolem KDD - boczna ul.
Krakowskiej i drogi oznaczonej symbolem KDD - boczna
ul. Sosnowej,
4. Zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
przy ul. Koœcielnej.
W dniu 13.05.2010 r. zosta³a podjêta Uchwa³a Nr XL/290/10
Rady Gminy Bestwina uchwalaj¹ca wymieniony dokument.
• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwinka w gminie Bestwina w zakresie:
1. Zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,
w tym pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic:
Rzecznej, Jarzêbinowej i Gandora,
2. Ustalenia przebiegu linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL wzd³u¿
ul. Sportowej oraz bocznej drogi KDD.
W dniu 13.05.2010 r. zosta³a podjêta Uchwa³a Nr XL/291/10
Rady Gminy Bestwina uchwalaj¹ca wymieniony dokument
• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Janowice w gminie Bestwina w zakresie: zmiany
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w tym pod
rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Granicznej,

Pszczelarskiej, Targanickiej, Janowickiej, Prusa, Borowej i
Górskiej.
W dniu 13.05.2010 r. zosta³a podjêta Uchwa³a Nr XL/292/10
Rady Gminy Bestwina uchwalaj¹ca wymieniony dokument.
• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Kaniów w gminie Bestwina w zakresie zmiany
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w tym pod
rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Sarniej, Gawlików, Dworskiej, Mirowskiej, Grobel Borowa, Nad £êkawk¹,
Witosa, Dankowickiej, Torowej.
W dniu 13.05.2010 r. zosta³a podjêta Uchwa³a Nr XL/293/10
Rady Gminy Bestwina uchwalaj¹ca wymieniony dokument.
• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Bestwina w gminie Bestwina w zakresie:
1. Zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu w
zwi¹zku z rezygnacj¹ z rezerwy pod obwodnicê centrum Bestwiny w so³ectwie Bestwina,
2. Zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu w
rejonie ul. Plebañskiej pod tereny cmentarzy.
W dniu 13.05.2010 r. zosta³a podjêta Uchwa³a Nr XL/294/10
Rady Gminy Bestwina uchwalaj¹ca wymieniony dokument.
Z treœci¹ Zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego so³ectw: Bestwina (2 zmiany), Bestwinka, Janowice, Kaniów w gminie Bestwina i prognozami oddzia³ywania na œrodowisko oraz informacj¹ o udziale spo³eczeñstwa
w sporz¹dzaniu wy¿ej wymienionych dokumentów, o której
mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w
art. 55 ust 3 przywo³anej ustawy, mo¿na siê zapoznaæ w Urzêdzie Gminy Bestwina w godzinach urzêdowania oraz na stronie internetowej Urzêdu.
Informacjê zamieszczono równie¿ w publicznie dostêpnym
wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o
œrodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urz¹d Gminy
w Bestwinie.
Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak

Przewidziane s¹ trzy g³ówne nagrody i wyró¿nienia uzale¿nione od decyzji Jury. Specjalna nagroda zostanie przyznana za zdjêcie zrobione w Gminie Bestwina. Dla
zwyciêzców przewidziano nagrody rzeczowe – ksi¹¿ki oraz
sprzêt i akcesoria komputerowe !
Nagrody zosta³y ufundowane przez Firmê Fenix Bis S.C. z
Czechowic – Dz. oraz Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Bestwinie. Laureaci konkursu otrzymaj¹ specjaln¹ p³ytê DVD
z prezentacj¹ najlepszych fotografii. O podziale nagród zadecyduje niezale¿ne Jury wybrane przez GBP.
Wszystkie prace zostan¹ pokazane na stronie www.gbpbestwina.eu. Przyst¹pienie do konkursu jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na wykorzystanie danych osobowych autorów w
celach zwi¹zanych z konkursem. Zdjêcia nie bêd¹ zwracane.
O terminie rozstrzygniêcia konkursu uczestnicy
zostan¹ powiadomieni na stronie
www.gbpbestwina.eu oraz mailowo.
Nagrody nale¿y odebraæ osobiœcie ( nieodebrane nagrody przechodz¹ na konto przysz³orocznej edycji).

•

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie og³asza
regulamin konkursu fotograficznego:
- tematem zdjêæ s¹: cztery ¿ywio³y tzn. powietrze, ogieñ,
woda i ziemia.
Konkurs ma charakter otwarty, mog¹ braæ w nim udzia³ wszyscy
chêtni (m³odzie¿ i doroœli), niezale¿nie od miejsca zamieszkania.
Wymagania techniczne:
- maksymalna iloœæ sk³adanych fotografii wynosi 5 sztuk
w formacie nie mniejszym ni¿ 20x30 cm wydrukowane
oraz na noœniku cyfrowym (dyskietka, CD lub DVD) w
rozdzielczoœci 2400 x 1200
- zdjêcia nale¿y opisaæ ( co przedstawiaj¹)
- ka¿da praca winna byæ podpisana god³em, a w do³¹czonej kopercie umieœciæ: imiê i nazwisko, wiek i adres
autora, e-mail
- fotografie sk³adaæ do 30 wrzeœnia 2010 roku pod adresem:
Gminna Biblioteka Publiczna
43-512 Bestwina
ul. Szkolna 8
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X Edycja Konkursu Fotograficznego „Cztery żywioły”
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Sport

Turnieje Kajak Polo
oraz Mini Triathlon w Kaniowie

•
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Przez trzy dni na Przystani ¯wirownia w Kaniowie rywalizowali ze sob¹ kajak poliœci w Miêdzynarodowym
Turnieju Kajak Polo. W kategorii Open wyst¹pi³o 8 dru¿yn, w kategorii Junior + Woman – 11 dru¿yn i w kategoriach dzieci i m³odzików 12 zespo³ów.
Oprócz gospodarzy – UKS Set Kaniów wyst¹pi³y ekipy z Leœnej, Ksiê¿pola, Choszczna, Rzeszowa, Katowic, Czechowic
– Dziedzic, przybyli zawodnicy ze Swarzêdza i WTW Warszawa. Kaniów goœci³ równie¿ zawodniczki i zawodników z Czech,
Wêgier i Litwy (Kaunas i Alytus). Litwini startowali nie tylko w
kategorii Open, ale przywieŸli równie¿ swoich najm³odszych
zawodników. W sumie rozegrano 92 mecze, prawdziwy maraton odbywa³ siê w sobotê, rozpoczêto bowiem pierwsze mecze o godz. 7 rano i bez ¿adnej przerwy trwa³y one do godz. 21.
W pi¹tkowe popo³udnie (11 VI) odbywa³ siê V Miêdzynarodowy Turniej Dzieci i M³odzików. W kategorii m³odzików ( roczniki
1996 – 1998) pierwsze miejsce zajêli zawodnicy UKS Set
Kaniów: Ryba Bart³omiej, Natalia Pacyga, Jacek Szary, Filip
Cwetler, Klaudia Sachmerda. Drugie miejsce przypad³o Kwisie Leœna, a trzecie goœciom z Litwy. Królem strzelców zosta³
Ladys Sigitas z Litwy – zdoby³ 20 bramek. W kategorii dzieci
(rocznik 1999 i m³odsi) I miejsce zajêli zawodnicy z Choszczna, drugie UKS Set Kaniów: Monika Pacyga, Aneta Antonik,
Aleksandra Ciupak, Marlena Adamczyk, Kacper Maj, Karol Szary, Sandra Wilczek, Julia Sachmerda, a trzecie UKS „4” Katowice. Królem strzelców zosta³ Micha³ Krowicki (MOSW
Choszczno). Medale i puchary m³odym zawodnikom wrêczali
Piotr Pisula – prezes Œl¹skiego Zwi¹zku Kajakowego, trener
kadry narodowej Norbert Watkowski oraz prezes UKS Set Kaniów Halina B³aszkiewicz. M³odzicy i dzieci rozgrywali swoje
kolejne mecze równie¿ w sobotê i niedzielê, tym razem w mniej
licznym gronie. Turniej ten z racji, ¿e nagrodami by³y czekolady
zosta³ nazwany Czekoladowym, a wygrali go Litwini ( w kategorii m³odzików), drugie miejsce zajêli zawodnicy UKS Set
Kaniów, trzecie MOSW Choszczno. Wœród dzieci najlepsz¹
dru¿yn¹ zosta³ MOSW Choszczno, drugie miejsce przypad³o
UKS Set Kaniów.“Rywalizacja starszych zawodników by³a niezwykle zaciêta. Znakomicie spisali siê juniorzy UKS Set Kaniów zajmuj¹c w kategorii Junior + Women pierwsze miejsce.
W finale spotkali siê z Tanwi¹ Ksiê¿pol i zwyciê¿yli 4:3, a bramki zdobywali: Pilarz Arkadiusz – 3 i Jakub Kawalec.
Trzecie miejsce zajê³a Kwisa Leœna. W kategorii Open pierwsze miejsce zajêli zawodnicy MOSW Choszczno, drugie przypad³o kadrze Polski U-21, trzecie UKS Set Kaniów, na czwartym
miejscu znalaz³a siê druga dru¿yna UKS Set Kaniów. Warto
zaznaczyæ, ¿e pod szyldem MOSW Choszczno, zwyciêzców Turnieju, wystêpowa³a de facto reprezentacja Polski seniorów. W
meczu o 3 miejsce Set A pokona³ Set B 8:5, a w finale MOSW
Choszczno pokona³o U-21 6:4. Dla MOSW Choszczno bramki
zdobyli: Maluszczak – 3, Okrasiñski, Macierzyñski i Pawe³ Michalec, dla U-21: £ukasz Pilarz, Piotr Kowalski, Daniel Jarmarkiewicz, Patryk Solak. Arkadiusz Pilarz (UKS Set Kaniów) z
12 bramkami zosta³ królem strzelców w kategorii juniorów.
Wœród kobiet najwiêcej bramek strzeli³a Marta Bokun (MOSW
Choszczno), a w kategorii Open dwóch zawodników: Bartosz
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Start mini triathlonu

Okrasiñski i Jakub Maœlak (obaj MOSW Choszczno)zdoby³o
po 12 bramek.
Ceremonii dekoracji dru¿yn dokonali: wójt Stefan Wodniak,
Zastêpca Wójta Artur Beniowski, prezes UKS Set Kaniów Halina B³aszkiewicz, na trybunach mo¿na by³o zobaczyæ radnych
Jerzego Stanclika, Edwarda Jonkisza, so³tysa Marka Pêkalê.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Pilarz, a spikerem Jerzy Zu¿a³ek.
Po raz dziesi¹ty odby³ siê tak¿e Mini Triathlon o Puchar Starosty Bielskiego (19 VI). Dziesiêæ lat temu tej bardzo trudnej
konkurencji patronowa³ Jacek Falfus, obecnie fundatorem
pucharu jest Andrzej P³onka. W dniu zawodów jednak¿e goœciliœmy w Kaniowie wicestarostê Miros³awa Szemlê, który
nie tylko wrêcza³ puchary i medale, ale równie¿ pe³ni³ rolê startera do poszczególnych biegów mini triathlonu, a odby³y siê
trzy biegi: open (rocznik 1995 i starsi), m³odsi (1996 – 1998)
oraz najm³odsi (1999 i m³odsi).W grupie open pierwszy liniê
mety min¹³ zawodnik Gwarka Czechowice - Dziedzice Tobiasz
Gola, za nim uplasowa³ siê Arkadiusz Pilarz, trzeci Dawid Konopka – obaj UKS Set Kaniów.W drugiej grupie wszystkich
pokona³a zawodniczka Gwarka Czechowice – Dziedzice Justyna Iskrzycka. O ile mnie pamiêæ nie myli jest to jej trzecie z
rzêdu zwyciêstwo w tej konkurencji. Na drugim miejscu przyp³yn¹³ Amadeusz Czy¿, na trzecim Kamil Klimca, obaj równie¿
reprezentuj¹ barwy Gwarka Czechowice – Dziedzice.W grupie
najm³odszych i najbardziej dopingowanych zawodników zwyciê¿y³a Monika Pacyga – UKS Set Kaniów, drugi by³ Konrad
Oleksy – Górnik Czechowice- Dziedzice, trzeci Igor Ha³as –
UKS Set Kaniów. Najm³odszymi uczestnikami mini triathlonu
byli: Filip Ha³as i Wojciech Pilarz – obaj rocznik 2002 oraz
Sandra Wilczek – rocznik 2001. Wszyscy ukoñczyli mini triathlon a sk³ada³ on siê z p³ywania ( w kapokach, co utrudnia

Sport
poruszanie siê w wodzie) na dystansie 200 metrów, biegu na
500 metrów i p³ywania kajakiem na dystansie 1000 metrów.
Oprócz mini triathlonu odby³ siê równie¿ Czekoladowy Turniej Kajak Polo. W kategorii dzieci rocznik 1999 i m³odsi zwyciê¿y³ UKS Set w sk³adzie: Monika Pacyga, Igor Ha³as,
Aleksandra Ciupak, Aneta Antonik, Sandra Wilczek, Mateusz
Jonkisz, Julia Sachmerda, Filip Ha³as.W kategorii m³odzików
równie¿ zwyciê¿y³ UKS Set w sk³adzie: Filip Cwetler, Sandra
Pilarz, Natalia Pacyga, Paulina Feruga, Dawid Wizner. Drugie
miejsce zajê³a druga dru¿yna UKS Set: Monika Pacyga, Bart³omiej Ryba, Klaudia Sachmerda, Konrad Wilczek, Katarzyna
Ciupak. W bezpoœrednim meczu pomiêdzy tymi dru¿ynami pad³
wynik 8:3, a bramki dla zwyciêzców zdobyli: Natalia Pacyga –
3, Dawid Wizner – 3 i Filip Cwetler – 2. Dla przegranych Monika Pacyga i Katarzyna Ciupak – 2. Oprócz wspomnianego
wy¿ej wicestarosty bielskiego Miros³awa Szemli w dekoracji
zawodników uczestniczy³ Grzegorz Kotowicz, by³y zawodnik
Górnika Czechowice – Dziedzice, olimpijczyk, obecnie dyrektor COS w Szczyrku, zawody kajak polo obserwowali Wójt Stefan Wodniak i Zastêpca Wójta Artur Beniowski.
Jerzy Zu¿a³ek

Dekoracja kajakpolistów

Puczka, czwarte: Donocik Seweryn, Wojciech Adrian (GP Bestwina), pi¹te: Micha³ O¿óg, Mateusz Misiek ( GP
Bestwinka). Dru¿ynowo zwyciê¿y³o i Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Jerzego Zu¿a³ka za I miejsce odebra³o
Gimnazjum Publiczne w Bestwince, II
miejsce zajê³o GP Bestwina.
Jerzy Zu¿a³ek

Na jednym boisku graj¹ dziewczêta,
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a na drugim ch³opcy, prowadzona jest klasyfikacja na najlepsz¹ parê, a na podstawie
tego rankingu dokonuje siê podsumowania, które gimnazjum jest lepsze dru¿ynowo. Ze wzglêdów technicznych,
koniecznoœæ rozegrania 15 meczów na
ka¿dym z boisk, mecz trwa tylko dwa sety

Medaliœci i ich opiekunowie

do 15 punktów i przy podsumowaniu
wa¿ny jest ka¿dy zdobyty punkt.
W 2010 roku w kategorii dziewcz¹t
zwyciê¿y³a para Krawczyk Katarzyna, Stasicka Kinga z Gimnazjum Publicznego
w Bestwinie, drugie miejsce zajê³a para
Góra Monika, Knapczyk Joanna z GP
Bestwinka, trzecie Ewa Grygierzec, Sabuda Weronika z GP Bestwina, IV Justyna Mamica, Paulina Kobiela z GP
Bestwinka, pi¹te Adamaszek Anna, Justyna Jarosz – GP Bestwinka, szóste
Patrycja Szczypka, Paulina Gajda – GP
Bestwina. Wœród ch³opców pierwsze
miejsca zajêli gimnazjaliœci z Bestwinki: Rafa³ Dawidek i Micha³ Wójtowicz.
Drugie miejsce przypad³o parze: Fio³ek
Damian, Puczka Patryk, trzecie parze z
GP Bestwina: Jakub Grygierzec, Krystian

Koniec rundy
wiosennej
Zakoñczy³y siê rozgrywki ligi okrêgowej oraz pi³karskiej klasy „A”, w
których bra³y udzia³ dru¿yny z naszej gminy. W ostatnich meczach
LKS „Prze³om” Kaniów pokona³
MRKS II Czechowice – Dziedzice
3:1, w spotkaniu KS Bestwinka i
Soko³a Hecznarowice pad³ remis
1:1, zaœ LKS Bestwina zosta³ rozgromiony przez Morcinka Kaczyce
0:7. Kaniów i Bestwinka zajê³y w
klasie „A” odpowiednio miejsca 6
i 8, a Bestwina w okrêgówce 12 i
utrzyma³a siê w lidze.
S.L.
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nades³anych a niezamówionych materia³ów, a tak¿e do publikacji materia³ów
w dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci oraz niepublikowania materia³ów bez podania przyczyny.
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Od kilku lat, w ostatnich dniach
roku szkolnego, na boiskach nad
Przystani¹ ¯wirownia w Kaniowie
odbywaj¹ siê Mistrzostwa Gimnazjalistów w Siatkówkê Pla¿ow¹ o
Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Bestwina. Oba gimnazja wystawiaj¹ po trzy dru¿yny dziewczêce i trzy ch³opiêce.

•

Mistrzostwa
Gimnazjalistów
w plażową piłkę
siatkową

Przegląd imprez plenerowych
Czerwcowe weekendy obfitowa³y w wiele ciekawych wydarzeñ, zdarza³o siê, ¿e w jednym dniu trwa³y równoczeœnie dwie a nawet trzy imprezy.
Oto wybrane przez redakcjê fotografie, bêd¹ce ilustracj¹ wydarzeñ opisywanych wewn¹trz numeru.
Autorzy zdjêæ: S. Lewczak, J. Zu¿a³ek, K. ¯urowska, K. Czana

V Janowicki Rodzinny
Rajd Rowerowy
Jeden z zaciêtych meczów Turnieju
Kajak - Polo

Dni Gminy Bestwina - ¿yczenia od goœci
z Kraju Basków

Maszeruje Orkiestra Dêta
Gminy Bestwina

Zespó³ ''Œl¹sk'' - najwiêksza gwiazda Dni Gminy Bestwina

reklama

Rewia Orkiestr - wystêp
muzyków z Tarnowskich Gór

M³odzi triathloniœci na podium

