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Pospieszcie już wszyscy, weseli, radośni
O, pójdźcie, już pójdźcie do Betlejem
Króla aniołów nam narodzonego
O, pójdźmy, adorujmy!

❆

Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy
Życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Bożego Błogosławieństwa w tym szczególnym czasie
Oraz szczęśliwego Nowego Roku 2013

❆

Wójt Artur Beniowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

❆

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
l

l

l

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

l

Zakończona została jedna z najważniejszych
inwestycji dla Naszej Gminy – rozbudowa stacji
uzdatniania wody pitnej dla Gminy Bestwina.
Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie.
Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach.
Złożona do Starostwa Powiatowego, celem
uzyskania pozwolenia na budowę, została

l

l

dokumentacja dotycząca budowy chodników
wzdłuż ul. Witosa w Bestwince oraz wzdłuż ul.
Kościelnej i Krakowskiej w Bestwinie.
W trakcie konsultacji społecznych są projekty
zapisów dotyczących wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”.
Na ostatniej sesji został przyjęty budżet Gminy
Bestwina na rok 2013.

XXIV Sesja Rady Gminy Bestwina
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25 października br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Tym
razem, oprócz zwyczajnych spraw – głosowania nad uchwałami, rozpatrywania wniosków i zapytań, radni oraz pracownicy
urzędu wzięli udział w uroczystości wręczenia licznych nagród
i podziękowań.
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji, Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który poinformował, że na sesję został zaproszony
Pan Bogdan Ogrocki - ustępujący Komendant Komisariatu
Policji w Czechowicach - Dziedzicach. Zaproszenie zostało
wystosowane, by wyrazić gościowi podziękowanie za kilkuletnią
współpracę z gminą Bestwina, Radą Gminy i mieszkańcami
gminy. Była to współpraca nie tylko w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, ale również w zakresie honorowego
krwiodawstwa. Wójt poinformował też, że Pan Bogdan Ogrocki,
zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego został odwołany
z funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach Dziedzicach i przydzielony został do Komisariatu Pierwszego
Policji w Bielsku - Białej.
Zostały odczytane i wręczone specjalne podziękowania dla
Komendanta, a następnie głos zabrał sam zainteresowany,
który podziękował i wyraził nadzieję na dalszy kontakt z gminą.
W dalszej kolejności nagrody z rąk wójta odebrały uczennice gminnych szkół biorące udział w konkursie plastycznym
„Segregacja się opłaca” – Klara Gęszka (I miejsce), Zuzanna
Jonkisz, Wiktoria Lasek i Paulina Orzeł (wyróżnienia). Wójt
Artur Beniowski podziękował wszystkim uczniom za tak liczny
udział w konkursie, a przede wszystkim paniom nauczycielkom
i paniom dyrektorkom za zdopingowanie podopiecznych. Stwierdził, że obecnie o śmieciach mówi się już jakiś czas i to nie tylko
w gminie czy w powiecie, ale w całym kraju. Wyraził zadowolenie, że edukacja jest prowadzona już od najmłodszych klas.
Podał też do wiadomości, że praca konkursowa Klary Gęszki,
która zajęła I miejsce, będzie plakatem „logo”, firmującym całą

gminną akcję dotyczącą wprowadzenia tzw. ustawy śmieciowej.
Nagrody Wójta Gminy Bestwina, przyznane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej:
1. Urszula Kal, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Janowicach
2. Agata Rak, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Bestwinie
3. Agnieszka Dutka, nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie
4. Bożena Furczyk, nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwince
5. Danuta Uniwersał, nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach
6. Małgorzata Łukasik, nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kaniowie.
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawach:
1. Zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021.
2. Zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia
01 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.
3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina w 2013 roku.
4. Określenia na 2013 rok stawek podatku od środków
transportowych.
5. Określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie
i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego.
6. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013.

Nagrodę odbiera Klara Gęszka

Podziękowanie dla komendanta Bogdana Ogrockiego
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7. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
8. Nabycia nieruchomości .
9. Sprzedaży nieruchomości (ul. Podzamcze)
10. Przyjęcia darowizny nieruchomości (ul. Sosnowa)
11. Wariantowości przebiegu drogi ekspresowej S1
12. Statutu Gminy Bestwina,
13. Ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Bestwina.
Uchwały te zostały odpowiednio omówione przez wójta Artura
Beniowskiego, skarbnik Stanisławę Grzywę i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Zużałka. Oto najważniejsze kwestie
wymagające krótkiego komentarza:
Ad. 4.) Stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione
od 3,5-4%, zaś propozycja stawek od środków transportowych
nie przekracza nawet wysokości inflacji i stawki zostały podniesione tylko o ok. 2%.
Ad. 7.) Ustawodawca narzucił do wyboru trzy możliwości
naliczania opłaty przez samorządy dla mieszkańców, tj.:
l od powierzchni mieszkalnej,
l od ilości zużytej wody,
l od zadeklarowanej liczby mieszkańców.
Wójt stwierdził, że trzeci sposób naliczania opłaty, tj. od zadeklarowanej liczby mieszkańców, jest najlepszą propozycją
dla obszaru wiejskiego. Podkreślił, że opłatę nalicza się od
zadeklarowanej liczby mieszkańców fizycznie zamieszkałych,

a nie od zameldowanych.
Ad. 11.) Na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawione były
dwa projekty uchwał. Jeden projekt wyrażał pozytywną opinię
do wariantu D. Drugi projekt, wyrażał sprzeciw wobec wariantu
A, B i C. Wniosek Komisji był taki, aby połączyć te dwa projekty
uchwał w jeden projekt i tak też na sesję został on przygotowany. Wójt odczytał treść paragrafu pierwszego projektu uchwały,
gdzie w punkcie pierwszym zostało zawarte poparcie przebiegu
drogi ekspresowej S1 wg wariantu D, a w punkcie drugim został
zawarty sprzeciw odnośnie wyboru i budowy drogi ekspresowej
wg wariantów A, B i C przebiegających przez teren gminy Bestwina. Poinformował też, że uchwała zostanie przesłana radom
sołeckim, a także projektantowi, inwestorowi, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także sąsiadującym
gminom, które już podobne uchwały podjęły.
Po przyjęciu uchwał rozpoczęto odczytywanie informacji bieżących, wniosków z zebrań wiejskich i zebrań Rad Sołeckich.
Wnioski i zapytania kierowali również Radni, szczegółowy wgląd
można uzyskać w Biurze Rady Gminy.
Opracowanie protokołu: Insp. Irena Glądys
Redakcja: Sławomir Lewczak
Na sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu
13 XII 2012 r. został uchwalony budżet na rok 2013. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z kwotami dochodów
i wydatków dostępne są na oficjalnej stronie gminy Bestwina: www.bestwina.pl

Rozbudowa stacji uzdatniania zakończona
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Zakończono realizację jednego z najważniejszych dla naszej gminy projektów infrastrukturalnych to jest rozbudowę stacji uzdatniania wody w Kaniowie. Projekt był realizowany od
czerwca br.
Celem projektu była poprawa jakości życia na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich przez
zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie gminy Bestwina.
Podstawowym elementem zrealizowanego przedsięwzięcia
była budowa zbiornika o pojemności 700 m3, pozwalającego z
jednej strony na zwiększenie zdolności do magazynowania wody
na potrzeby rozbiorów na sieci wodociągowej i zapewnienia możliwości płukania sieci dla utrzymania odpowiedniej jakości wody,
a z drugiej strony zbiornik będzie stanowił dodatkową retencję
dla naturalnego zbiornika, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody, zmniejszając, w przypadku wysokich opadów, ryzyko
wystąpienia wody z brzegów i zalania okolicznych pól i posesji.
Dla naszych mieszkańców oznacza to
czystszą wodę w
kranach i jej stałą
dostępność, nawet
przy bardzo wysokim zapotrzebowaniu oraz większe
bezpieczeństwo
powodziowe.
W ramach realizacji zadania wyko-

nany został nowy zbiornik retencyjny początkowy o pojemności
czynnej 700 m3, zbiornik czerpalny z rurociągiem ssącym i koszem ssawnym, rurociągi zewnętrzne, pompownia wody uzdatnionej oraz dokonano włączenia zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej.
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Projekt
został wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” jako przyczyniający się do realizacji celów
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010 - 2015.
Wartość całkowita zrealizowanego projektu to 1,8 mln złotych,
z czego 586 tys. stanowiła kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa.
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INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG I CHODNIKÓW
W SEZONIE 2012/2013
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2012/2013 prowadzi firma:
„REZBUD” PUH Eugeniusz Rezik, tel. 32 215 74 74
Informuje się mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywać się będzie wg ustalonych standardów
(wykaz dróg wg standardów na stronie Urzędu Gminy). Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania
wszystkich dróg objętych wykazem wyniesie ok. 6 godz.
Urząd Gminy w Bestwinie prosi zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Telefon do Urzędu Gminy w Bestwinie - 32 2157700
ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina odpowiada ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ tel. 33 818 30 66
W godzinach 15.00 - 22.00 dyżurny akcji zimowej tel. 500159100, w godzinach 22.00 - 07.00
informacji udziela wykonawca zimowego utrzymania, firma REZBUD.

Ulica Szkolna – jest odpowiedź Starosty
o przyznanie na remont środków z budżetu państwa w formie
dotacji celowej. Remont ul. Szkolnej ujęty został w protokole
szkód po powodzi w 2010 r. W najbliższym czasie starostwo zleci
opracowanie dokumentacji, aby określić wielkość środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie remontu nawierzchni,
zapewnienie prawidłowego odwodnienia oraz zabezpieczenie
osuwającej się skarpy.			
S. Lewczak
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W związku z niezadowalającym stanem ulicy Szkolnej wójt
gminy oraz radny Anatol Faruga podejmowali wielokrotne działania w Starostwie Powiatowym. Reagując na pismo radnego
poparte podpisami 200 mieszkańców i dostarczone wspólnie
z sołtysem Janowic Janem Stanclikiem, starosta Andrzej Płonka
wystosował w październiku odpowiedź.
Starosta poinformował, iż w 2013 r. będą czynione starania

Miłość jest ozdobą duszy
Przytoczone w tytule słowa św. Augustyna z Hippony z całą pewnością
można odnieść do naszych mieszkańców – jubilatów obchodzących 50, 60
i 72 rocznicę swojego ślubu. 1 grudnia zgromadzili się oni w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, by wspólnie z władzami naszej gminy oraz księżmi proboszczami cieszyć się z lat szczęśliwie przeżytych razem.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, w obecności zastępcy kierownika USC, Urszuli Smalcerz oraz insp. Bożeny Jaromin. Nie zabrakło księży: Cezarego Dulki z Bestwiny, Józefa Barana z Bestwinki, Eugeniusza Stopki z Janowic i Janusza Tomaszka z Kaniowa.
Do życzeń złożonych przez wójta, księdza kanonika E. Stopkę i przedstawiciela jubilatów Eugeniusza Niemczyka dołączył się z prezentem muzycznym zespół „Allegro” kierowany przez p. Magdalenę Wodniak – Foksińską. Zachwyt wzbudziły zarówno utworu wokalne, jak i wykonywane na
Wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie’’
fletach poprzecznych.
Oto lista tegorocznych jubilatów
50 lat małżeństwa – Złote Gody:
60 lat małżeństwa – Diamentowe Gody:
Z Bestwiny: Zygfryd i Eugenia Cunitz, Jan i Emilia Figna,
Z Bestwiny: Franciszek i Emilia Gac, Jan i Helena Golik,
Wiktor i Rozalia Grygierczyk, Władysław i Ludwina Kaspe- Antoni i Helena Martyniak.
rek, Tadeusz i Janina Pasierbek, Franciszek i Genowefa
Z Bestwinki: Teofil i Genowefa Wróbel, Władysław i JózeStopka, Józef i Anna Wójtowicz, Józef i Zofia Woźniak, Jan fa Mikoda.
i Helena Kucharski, Franciszek i Anna Kozik, Tadeusz i Irena Łuszczak, Jan i Zofia Koszyk.
Najstarszą stażem małżeńskim parą w gminie są państwo
Z Bestwinki: Stanisław i Barbara Stawowczyk.
Helena i Józef Kłoda z Bestwiny, którzy obchodzą 72 roczniZ Janowic: Tadeusz i Marianna Chrząszcz, Eugeniusz i Wie- cę ślubu.
sława Niemczyk, Eugeniusz i Krystyna Handzlik.
Z Kaniowa: Karol i Danuta Kubica, Stanisław i Anna KoSerdecznie gratulujemy!
narski, Roman i Iwona Kozak.
Sławomir Lewczak
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Wyjazd sołtysów do Warszawy
W dniu 28 XI br. wraz z sołtysami powiatu bielskiego i
ziemi żywieckiej (w ramach integracji) został zorganizowany wyjazd do Warszawy. Zwiedziliśmy budynek Sejmu, salę posiedzeń i na miejscu potkaliśmy się z posłami zainteresowanymi rozwojem wsi województwa śląskiego. Następnym punktem programu było Ministerstwo Rolnictwa, gdzie wysłuchaliśmy wykładu wiceministra Zofii Szalczyk na temat możliwości pozyskania funduszy na lata 2014 - 2020. Po zwiedzeniu Muzeum Powstania Warszawskiego udaliśmy się w drogę powrotną. Z naszej gminy w wyjeździe uczestniczyli sołtysi:
Bestwiny – Maria Maroszek,
Bestwinki – Grzegorz Gawęda
i Kaniowa – Marek Pękala.
Sołtysi z gminy Bestwina w Sejmie RP

Zebranie wiejskie w Bestwince
jowy, który ma służyć wszystkim mieszkańcom. Projektowany i
budowany będzie chodnik przy ul. Witosa od posesji p. Kubik do
skrzyżowania drogi z ul. Młyńską. 27 X trzeba było interweniować
na rzece Młynówce z powodu uszkodzonych wałów - z uwagi
na to, że Młynówka nie zasila żadnych stawów, rozważane jest
puszczenie jej wzdłuż ul. Sportowej. W przyszłym roku planowane są ponadto prace naprawcze dróg zniszczonych podczas
robót związanych z kanalizacją i budową chodnika wzdłuż ul.
Witosa. Jeśli gmina otrzyma pieniądze, zamierza także postawić
lampy przy drogach tam, gdzie najbardziej są potrzebne. Wójt
wyjaśnił również szczegóły związane z ustawą śmieciową.
Kierownik robót Marian Firganek przypomniał zasady działania spółki wodnej. Następnie wybrano delegatów na zebrania
sprawozdawcze i sprawozdawczo - wyborcze Gminnej Spółki
Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie.
W wyniku dyskusji przegłosowano następujące wnioski:
Przyjąć sprawozdanie wójta dot. inwestycji w Bestwince w
2012 r. oraz plany inwestycyjne na 2013 r.
Zaproponować wykonanie progu na rzece Łękawka na granicy Bestwinki i Bestwiny.
Przewidzieć budowę chodnika wzdłuż ul. św. Floriana w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego od ul. Jarzębinowej
do granicy z Bestwiną.
Wykonać przepust wzdłuż ul. Dworkowej obok posesji p. Furczyk.
Wymienić rury wodociągowe wzdłuż ul. Młyńskiej.
Rozważyć możliwość przeniesienia skupu złomu w inne miejsce i nie zezwalać na rozbudowę obecnego skupu złomu.
Poprawić nawierzchnię ul. Ładnej.
Rozważyć możliwość wykonania parkingu przy ul. Dworkowej obok szkoły.
W zebraniu wzięło udział 37 mieszkańców.
Protokołowała Wioleta Gandor
Redakcja: Sławomir Lewczak

• Magazyn gminny listopad – grudzień 11-12/2012

28 października 2012 roku w budynku OSP Bestwinka odbyło
się ostatnie w tym roku zebranie wiejskie. Na początku minutą
ciszy uczczono zmarłego prezesa KS Bestwinka Andrzeja Cichowskiego. Sołtys Grzegorz Gawęda przywitał zaproszonych
gości, wśród których znaleźli się: wójt Artur Beniowski, jego zastępca Stanisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek, radny powiatowy Józef Maziarz, prezes
„Kombestu” Wacław Waliczek, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboń, kierownik referatu służb technicznych w Urzędzie Gminy Mariusz Szlosarczyk oraz Marian
Firganek z Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.
W swoim wystąpieniu wójt poinformował między innymi, że w
połowie listopada ukończone zastaną prace na stacji uzdatniania wody pitnej w Kaniowie. Gmina będzie także kontynuowała
prace związane z budową kanalizacji. W bieżącym roku udało
się wykonać nową nakładkę asfaltową na ulicy św. Floriana od
budynku OSP do mostka na Młynówce łącznie z placem przed
OSP Bestwinka i chodnikiem. Zakupiono także samochód bo-

Sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego
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Druga w Polsce,
pierwsza w województwie
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Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie odniosła sukces na ogólnokrajową
skalę. W rankingu bibliotek przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”
oraz Instytut Książki zajęła miejsce
drugie, na 700 notowanych placówek
z całego kraju. Wcześniej została przeprowadzona szczegółowa ankieta – wysłano ponad 2300 zapytań do wszystkich
gmin miejskich i miejsko – wiejskich oraz
miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Punkty przyznawano m.in. za
powierzchnie bibliotek i filii w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie, wielkość księgozbioru, nowe
książki zakupione po 2001 r., procent
dotacji podmiotowej z budżetu gminy,
pozyskane środki zewnętrzne, dostępne
tytuły prasowe, stronę internetową, koła
zainteresowań, działalność kulturalną itd.
O ile w roku ubiegłym placówka
z gminy Bestwina (z filiami w Bestwince,
Janowicach i Kaniowie) uplasowała się
na niezłej, 26 pozycji, tym razem weszła
do ścisłej czołówki. Jak wspomniano,
w klasyfikacji generalnej była druga,
zaś wśród bibliotek gminnych wygrała.
W województwie śląskim także nie ma

sobie równych.
Gala podsumowująca ranking miała
miejsce w dniu 19 listopada w Warszawie. Tam też zostały wręczone dyplomy.
Nagrody wręczał zastępca redaktora
naczelnego „Rzeczpospolitej” Paweł
Jabłoński i dyrektor Instytutu Książki
Grzegorz Gauden. GBP w Bestwinie reprezentowała dyrektor Teresa Lewczak.
W tym samym dniu „Rzeczpospolita”
opublikowała obszerny artykuł pt. „Coraz bardziej atrakcyjne”, gdzie znalazło
się szczegółowe omówienie rankingu.
W uzupełnieniu znalazł się tekst „Regał
na siedem półek już nam nie wystarcza”,
opisujący naszą gminną książnicę. Z artykułu dowiadujemy się, że z oferty GBP
korzysta co trzeci mieszkaniec gminy Bestwina, wybierając z blisko 70 tys. książek, 2,5 tys. nośników elektronicznych
(CD, DVD, VHS, VCD), płyt analogowych
i kaset. Doceniono kącik internetowy,
interesującą stronę www oraz to, z czego
biblioteka słynie: spotkania z ciekawymi
ludźmi, konkursy, wystawy, lekcje dla
szkół i przedszkoli, szkolenia.
Miejsce na podium to również sukces
naszego samorządu. Wójt, radni i pracownicy Urzędu
Gminy w różny sposób wspomagają
bibliotekę, nie tylko
w ramach zapisów
budżetowych, ale
też fundowanie nagród, obecność na
spotkaniach, honorowy patronat nad
konkursami.
Sławomir
Lewczak

Dyrektor GBP Bestwina (trzecia od prawej) z nagrodą (fot. Bogdan Kuc)

Patriotyzm pomimo kryzysu
Gminne obchody Święta Niepodległości
Zanim jednak odśpiewano hymn i złożono kwiaty, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie została
odprawiona koncelebrowana Msza św. Za Ojczyznę. Odprawił
ją proboszcz, ks. Cezary Dulka wraz z wikariuszem, ks. Bartłomiejem Dziedzicem, który wygłosił także homilię nawiązującą
do niezłomnej postawy proroka Eliasza. W liturgii uczestniczyły
liczne poczty sztandarowe – strażaków, pszczelarzy, górników,
Zespołu Regionalnego, Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Koła Łowieckiego „Bażant”, uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, a ponadto harcerze, przedstawiciele gminnych kół
i stowarzyszeń oraz mieszkańcy.

Bardzo łatwo kochać ojczyznę w czasach prosperity. Można
przyjść na festyn, pomachać chorągiewką, pośpiewać i potańczyć... kosztuje to niewiele. Sytuacja się komplikuje kiedy trzeba
okazać swoje przywiązanie do kraju pomimo jego słabości.
Obecnie zmagamy się z kryzysem ekonomicznym, bezrobociem, radykalnymi podziałami w polityce i życiu społecznym. Na
to nakłada się kryzys wartości takich jak rodzina albo właśnie
patriotyzm. Jak nie stracić głowy w pełnym wielu niekoniecznie
dobrych ofert świecie, zastanawiali się wszyscy, którzy w dniu
11 listopada brali udział w uroczystościach pod pomnikiem „Tym,
co życie oddali Polsce”.
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Aktualności
Po zakończonej celebracji zebrani wysłuchali koncertu laureatów XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Następnie w uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry przeszli pod pomnik
przy Urzędzie Gminy. Tam wysłuchali krótkiej refleksji na temat
uniwersalnych wartości i wreszcie przystąpili do składania

kwiatów. Najpierw uczynił to wójt Artur Beniowski, po nim radni,
przedstawiciele sołectw i wszyscy wymienieni powyżej. Wartę
honorową wystawili harcerze ze szczepu „Bratnie Żywioły”.
Sławomir Lewczak

Uroczysty pochód - poczty sztandarowe

Składanie kwiatów pod pomnikiem

Dobry rok dla gminnych OSP
a trwał około trzech godzin.
11 grudnia jednostki OSP z Kaniowa, Bestwiny i Bestwinki
włączyły się w akcję gaszenia hali produkcyjnej na terenie
lotniska w Kaniowie.
Aby skutecznie walczyć z żywiołami natury, potrzebny jest
odpowiedni sprzęt. Stąd niezbędna jest jego sukcesywna
modernizacja. Największej inwestycji w tym zakresie dokonała
OSP Bestwinka, kupując średni samochód bojowy Mercedes
Benz Atego. Zakup był możliwy dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych, gminnych, ofiarności mieszkańców i samych
druhów. Ponadto Bestwina i Janowice zakupiły małe zestawy
do ratownictwa drogowego, gdyż ilość wypadków stale wzrasta.
W celu doskonalenia swoich umiejętności strażacy organizowali ćwiczenia. Pierwsze miały miejsce już w lutym na terenie
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. Brali w nich udział strażacy z całej gminy i gościnnie z OSP Łąka. Zostały zasymulowane
sytuacje związane z ratowaniem ludzi poszkodowanych w wyniku załamania się pokrywy lodowej. Kolejną akcję ćwiczebną
przeprowadzono w maju, tym razem na terenie oczyszczalni
ścieków przy ul. Młyńskiej w Kaniowie.
Szkolenia są bardzo istotnym elementem strażackiej codzienności. Komendant Grzegorz Owczarz zapewnia: Szkolenia przeprowadzam w miarę potrzeb – w tym roku druhowie
mieli okazję zapoznać się z postępowaniem przy wypadkach
drogowych oraz lotniczych. Z uwagi na obecność lotniska na
terenie Kaniowa nasi strażacy powinni taką wiedzę posiadać.
Odrębną sprawą są kursy – kurs podstawowy odbywa się na
przełomie sierpnia i września. Zaczęło na niego uczęszczać
31 osób, a ostatecznie ukończyło 28. Kurs ten uprawnia do
brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Pierwsza
część kończy się egzaminem w formie testu, natomiast druga
sprawdzianem umiejętności praktycznych, przeprowadzanym
w specjalnej komorze dymowej.
Do tego wszystkiemu dodajmy bardziej specjalistyczne kursy organizowane przez Komendę Miejską w Bielsku – Białej.
W kursie ratownictwa technicznego brały udział cztery osoby
z naszej gminy, w kursie dowódców również cztery osoby
i w kursie naczelników dalsze cztery. W obsłudze aparatów
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Działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej
gminy staramy się przedstawiać na bieżąco, jednakże koniec
roku jest doskonałą okazją do dokonania pewnego zestawienia.
Komendant gminny, Grzegorz Owczarz zebrał najważniejsze
dane i w rozmowie z redaktorem „Magazynu Gminnego” podsumował mijający rok 2012.
Do trzydziestego listopada jednostki z Bestwiny, Bestwinki,
Janowic i Kaniowa interweniowały 76 razy. W tym samych pożarów było 28, natomiast reszta to zagrożenia miejscowe: wypadki
komunikacyjne, burze, interwencje ratunkowe. Jak stwierdził
komendant: Trudno porównywać sytuację do lat ubiegłych, gdyż
na szczęście ominęły nas problemy związane z opadami. Co
cieszy, to na pewno brak alarmów fałszywych, zgłaszanych albo
w dobrej wierze, albo – niestety – ze złośliwości.
Na wzrost ilości pożarów wpływ miał bardzo suchy rok. W lecie wzmogły się pożary traw, szczególnie w Kaniowie, przy ul.
Rybackiej i Kóski. Druhowie oprócz prowadzenia akcji gaśniczej
starali się w prasie i w internecie informować mieszkańców
o niebezpieczeństwie płynącym z wypalania trawy.
Groźny pożar wybuchł już w styczniu 2012 r. Na terenie zakładu „Nicromet” palił się pył aluminiowy, który trzeba było gasić
proszkami gaśniczymi. Pożar ten wygenerował poważne straty,

Strażacy podczas ćwiczeń
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Wiedzy Pożarniczej – tutaj wielki sukces odniósł mieszkaniec
Kaniowa Adrian Skrudlik, który wygrał ten konkurs na szczeblu
powiatu i wziął udział w etapie wojewódzkim.
Komendant podsumowując zwraca uwagę na gotowość druhów do uczestniczenia w akcji: Wszystkie nasze jednostki
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Z każdej z nich do wyjazdu przygotowanych jest około 40
druhów, co jest m.in. rezultatem ostatniego kursu. Muszę
podkreślić, iż strażacy z jednostek z gminy Bestwina jako
jedyni w powiecie nie występują o ekwiwalent pieniężny
przysługujący za akcję. W zamian kupowane jest potrzebne
wyposażenie.
Sławomir Lewczak

powietrznych szkoliło się 28 osób. Po pięciu druhów z każdej
jednostki szkoliło się w przyjmowaniu śmigłowców Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Strażacy obecni są na wszystkich gminnych uroczystościach
patriotycznych czy religijnych. Obchodzą uroczyście Dzień
Strażaka (w roku 2012 miał miejsce w Janowicach) i święta
okolicznościowe – jubileusz stulecia istnienia obchodziła OSP
Bestwinka. Szeroko udzielają się na polu kulturalnym i sportowym. Zabezpieczają trasy rajdów rowerowych, pomagają
podczas różnorakich festynów, dni radości, chętnie biorą udział
w świątecznej zbiórce produktów żywnościowych. Zorganizowali
zawody sportowo – pożarnicze, turniej piłki nożnej (gminny oraz
powiatowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych), tenisa stołowego i w „piłkarzyki”. Angażują się w przeprowadzanie Turnieju

Zadania własne gminy

W świetle Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
12) Zieleni gminnej i zadrzewień.
13) Cmentarzy gminnych.
14) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
15) Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
16) Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży
opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
17) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
18) Promocji gminy.
19) Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
20) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw.
Warto zaznaczyć, że szczególnym rodzajem zadań własnych
są zadania obowiązkowe, czyli takie, których zaniechanie lub realizacja niezgodna z obowiązującymi standardami stanowi przesłankę do zastosowania wobec samorządu środków nadzoru,
a nawet rozwiązania i wprowadzenia zarządu komisarycznego.
Zadania obowiązkowe to na przykład zapewnienie młodzieży
wypełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, dowożenie
uczniów do szkół, wykonywanie niektórych świadczeń z zakresu
pomocy społecznej. Generalnie zadania własne obowiązkowe
określone są w odpowiednich ustawach. Przykładowo: wypłacanie zasiłków okresowych i celowych jest zadaniem własnym
gminy z zakresu pomocy społecznej
O charakterze obowiązkowym, natomiast wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze jest określone jako zadanie gminy, ale nie ma charakteru obowiązkowego.
Ustawy z reguły dość dokładnie precyzują zakres działania
poszczególnych szczebli administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). W nielicznych przypadkach nieuregulowanych obowiązuje zasada domniemania kompetencji: do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy o zasięgu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów.
Sławomir Lewczak

• Magazyn gminny listopad – grudzień 11-12/2012

Pytania o zakres kompetencji gminy padają najczęściej przy
okazji zebrań wiejskich, lub też innych spotkań wójta, radnych lub
pracowników Urzędu z mieszkańcami. Są to pytania nie bezzasadne – każdego z nas interesuje zaopatrzenie w wodę, utylizacja śmieci, dostęp do służby zdrowia i edukacji. Stąd też warto,
abyśmy na łamach „Magazynu Gminnego” uważniej przyjrzeli się
temu, co gmina wykonuje w ramach zaspokajania różnorakich
potrzeb mieszkańców i zapewniania rozwoju swojego obszaru.
Zakres zadań samorządu gminnego określają Konstytucja RP i
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Zadania te podzielone są na własne i zlecone. Szczegółowo zajmiemy się zadaniami własnymi,
realizowanymi w oparciu o swoje środki finansowe (na zadania
zlecone środki zapewnia administracja rządowa).
W literaturze przedmiotu (Olejniczak-Szałowska, Korzeniowska i in.) stosuje się pewne kryteria pozwalające odróżnić zadania własne od zleconych. Wspomnieliśmy już wyżej o finansowaniu. Innymi wyróżnikami są: zasada decentralizacji, stopień i zakres samodzielności (działanie we własnym imieniu i
na własne ryzyko), charakter lokalny.
Artykuł siódmy drugiego rozdziału Ustawy o samorządzie
gminnym wymienia szczegółowo zadania własne gminy. Są to
w szczególności sprawy:
1) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
2) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.
3a) Działalności w zakresie telekomunikacji.
4) Lokalnego transportu zbiorowego.
5) Ochrony zdrowia.
6) Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.
6a) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
7) Gminnego budownictwa mieszkaniowego.
8) Edukacji publicznej.
9) Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
10) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i
urządzeń sportowych.
11) Targowisk i hal targowych.
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Ciekawa oferta LGR „Bielska Kraina”
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” zaprezentowanej na stronie internetowej
Stowarzyszenia. LGR informuje m.in.o:
l
Możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Dwa aktualne konkursy odbywają się w ramach
operacji polegających na: „Podnoszeniu wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” oraz „Restrukturyzacji lub
reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem”. Terminy składania wniosków – do 21 XII 2012 r.

l

l

l

Otrzymaniu dofinansowania na przeprowadzenie w 2013 roku
7 szkoleń branżowych dla podmiotów związanych z sektorem rybactwa w szczególności dla osób z obszaru działania
LGR Bielska Kraina tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice - Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice. Szkolenia te rozpoczną się już w styczniu i będą
one bezpłatne.
Wydaniu książki kulinarnej stawwnowiącej podsumowanie
projektu pn. „I Polsko-Czeski Jarmark Rybny”. Książka zawiera przepisy na dania rybne, popularne zarówno po polskiej
jak i czeskiej stronie granicy.
Wydaniu mapy turystycznej „Szlak Karpia” obszaru LGR
„Bielska Kraina”.
Szczegóły: www.bielskakraina.pl

Świąteczna Zbiórka Żywności
Zebrane artykuły spożywcze zostaną przekazane w formie
paczek świątecznych, za pośrednictwem pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy osobom starszym, samotnym, które nie
zawsze mogą być objęte świadczeniami pieniężnymi w systemie
pomocy społecznej z uwagi na kryteria i wytyczne ustawowe,
a które niejednokrotnie same borykają się z trudnościami dnia
codziennego.
Serdecznie dziękujemy właścicielom sklepów oraz wszystkim
wolontariuszom biorącym udział w zbiórce.
Za otrzymaną pomoc darczyńcom składamy podziękowania,
życząc z okazji zbliżających się świąt spokoju, pomyślności
i dużo rodzinnego ciepła.
Kierownik GOPS Beata Szypka

Radni z Janowic - Jan Stanclik i Stanisław Nycz

Wolontariusze Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni’’ - Kamil Gandor
i Marcin Furczyk

Opłata śmieciowa

(cykl informacyjno – edukacyjny) cz. 3
W tej części ograniczę się do krótkiej informacji.
Grudzień to miesiąc konsultacji oraz podejmowania uchwał przez Radę Gminy Bestwina, opisujących nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Projekty pięciu uchwał są dostępne na internetowej stronie Urzędu Gminy Bestwina.
Przypomnienia:
Bieżące info na stronie: www.bestwina.pl zakładka Ochrona Środowiska
Uwagi i zapytania pod tel. 322157717 lub na adres: referat_gb@bestwina.pl
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W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2012 r. została
przeprowadzona świąteczna zbiórka żywności, która od 2007
r. wpisuje się w charytatywne działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i wolontariuszy z terenu gminy Bestwina.
Koordynatorem tych działań na terenie gminy był Ośrodek
Pomocy. Przy współudziale, uprzejmości i zaangażowaniu
wielu osób - tj. Radnych Gminy Bestwina, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”, Rady Sołeckiej
w Kaniowie i KS Bestwinka zebrano 668 kg, tj. ponad pół tony
artykułów spożywczych.
Zbiórka odbyła się w dwóch sklepach na terenie gminy:
Supermarket MAX w Kaniowie.
Roll Spółka z o .o. w Bestwinie.

Kultura

Polska zapisana na pięciolinii
XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej
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Zdarza się, że przy okazji Święta Niepodległości stawiamy
polskim pieśniom patriotycznym różnorakie zarzuty – że są
„smętne”, propagują kult cierpienia, martyrologię. Zanim jednak
rozpędzimy się w krytyce, pamiętajmy, że tysiącletnia historia
naszego kraju, z racji położenia na mapie Europy i uwarunkowań politycznych była mocno skomplikowana. Przeżywaliśmy
liczne wojny, powstania narodowe, toczyliśmy za pomocą
oręża i pióra walki o zachowanie tożsamości. Pieśni są po
prostu zwierciadłem, w którym to wszystko się odbija. Owszem,
smutek i refleksja także, ale przecież i nadzieja na powrót
ukochanego z wojaczki, radość ze zwycięstw, poczucie dumy
z czynów przodków. Treści te poznali i wyśpiewali uczestnicy
XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej odbywającego się w dniu 9
listopada w Bestwinie.
Liczba około 240 uczestników ze wszystkich gminnych placówek oświatowych świadczy o poważnym podejściu do sprawy
patriotyzmu. W sytuacji, gdy dorośli często wstydzą się gestu
wywieszenia flagi, dzieci i młodzież przyczepiają sobie narodowe
kokardy i wychodzą na scenę. O należyte przygotowanie muzyczne troszczą się nauczyciele i instruktorzy, wysoki poziom
wykonania widać zresztą co roku.

„Bel Canto” - Zdobywcy Grand Prix

Przegląd otworzył przedstawiciel Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Bestwinie, pan Franciszek Owczarz. „Akcja” jest
bowiem organizatorem konkursu zarówno na etapie parafialnym
jak i diecezjalnym, w gminie Bestwina wspomagało ją także
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Prowadzący przywitał
uczestników i Jury – księdza proboszcza Cezarego Dulkę,
Mariusza Mikę – prowadzącego kapelę Zespołu Regionalnego
„Bestwina”, a także panią Annę Puczkę. Gościem Przeglądu
był wójt gminy Bestwina Artur Beniowski – fundator Grand Prix.

Grupa „Smerfy’’ z Kaniowa

Po kilku godzinach wokalnych zmagań przyznano nagrody
w następujących kategoriach:
Przedszkola: solo, duet, zespół do 10 osób:
1. „Krasnale” - Bestwina
Przedszkola: chóry:
1. „Smerfy” – Kaniów
2. „Gumisie” - Kaniów, „Mali Odkrywcy” – Bestwinka
3. „Krasnoludki” - Kaniów
Szkoła podstawowa: klasy I-III, chóry:
1. „Forte” – Bestwina
Inne placówki: chóry:
1. „Angeles” – Janowice
Szkoła podstawowa: klasy IV-VI solo, duet, zespół do 10 osób:
1. Julia Pawłowska – Bestwinka, Zuzanna Kohnke i Zofia
Tracz – Bestwina
Szkoła podstawowa: klasy IV – VI, chóry:
1. „Divertimento” – Kaniów
2. „Cantata” – Bestwina
3. „Złote nutki” – Bestwinka
4. „Po – Tworek” – Janowice
Gimnazjum: solo, duet, zespół do 10 osób:
1. „Dolce Trio” – Bestwina
2. Magdalena Góra – Bestwinka
3. Paulina Grygierzec – Bestwinka
Gimnazjum, chóry:
1. „Bel Canto” – Bestwinka
Koncert laureatów odbył się w sam dzień Święta Niepodległości, po mszy świętej za Ojczyznę. Swoje utwory zaprezentowali
zdobywcy pierwszych miejsc zakwalifikowani do etapu diecezjalnego. Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez wójta Artura
Beniowskiego zdobył chór „Bel Canto” z Bestwinki, doceniony
został zwłaszcza liczny udział chłopców.
Sławomir Lewczak

Wyniki XII Konkursu Fotograficznego
„Czyj to pomnik”

Spotkanie czytelnicze, które odbyło się w środę, 14 listopada,
w Czytelni Biblioteki w Bestwinie było okazją do podsumowania
konkursu fotograficznego „Czyj to pomnik”. Jurorzy: Paweł Rusek i Sławomir Lewczak wręczyli laureatom nagrody, a wcześniej
jeszcze Paweł Rusek omówił wszystkie prace, jakie wpłynęły
na konkurs i zasady, jakimi kierowało się jury przy ocenie zdjęć.

Pierwsze miejsce zajął Sebastian Czernek za zdjęcie „Pomnik Ludzkości” oraz „Pomnik z Narnii”, drugie miejsce - Joanna
Ćwierz za zdjęcie „Krzesło” a trzecie Janusz Hałas za zdjęcie
„Cmentarz Żydowski”. Nagrodę specjalną za zdjęcie z gminy
Bestwina odebrała Małgorzata Krywult.
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Kultura

Pracowici jak pszczoły

10 listopada w kościele parafialnym pw. św. Sebastiana w Bestwince na Mszy świętej z okazji święta swojego patrona, św.
Ambrożego, spotkali się członkowie Gminnego Koła Pszczelarzy
i zaproszeni goście. Było to podziękowanie za cały rok wytężonej
pracy w pasiekach, jak i modlitwa o dobre miodobranie w kolej-

Pszczelarze i ich goście w kościele w Bestwince

nym sezonie. Obecnie pszczoły narażone są na wiele chorób czy
też niekorzystnych czynników środowiskowych, zatem opieka
z nieba połączona z profesjonalną ochroną ze strony fachowców
może skutecznie przysłużyć się naszym pszczelarzom.
Liturgię sprawowali ks. Józef Baran, proboszcz z Bestwinki,
oraz poprzedni proboszcz z Kaniowa, ks. Jan Mamcarz. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na towarzyskie spotkanie,
gdzie dominującym tematem stało się oczywiście pszczelarstwo.
Wśród gości nie zabrakło wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół, a także ludzi
którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają pszczelarzom
w osiąganiu najlepszych rezultatów: są to m.in. p. dr Maria Zoń,
dr Wiesław Londzin oraz p. Józef Jakubiec.
Sławomir Lewczak

Kamienny świadek historii

boleść taka jest jak moja. Poniżej: Prosimy przechodzących o westchnienie do Boga za Dusze
wszystkich zmarłych.
Ks. Piotr Skarga pisał: Rozmyślanie pilne
o śmierci broni od wszystkich grzechów i pokusy
Krzyż przydrożny stojący przy ulicy św. Floriana
do nich odpędza. Żadna rzecz tak człowieka do
nad rzeką Łękawką wśród drzew, krzewów i kwiadobrego nie naprawuje, żaden stroż zbawienia natów, od ponad 150 lat wrósł w pejzaż Bestwinki.
szego nie jest pilniejszy jako rozmyślanie śmierci
Położony jest na ziemiach dawno należących do
i tego, co za nią na tym świecie następuje.
Zuzanny i Elżbiety Zmiertka. Przewijało się przed
Tą drogą my, mieszkańcy sołectwa Bestwinka
nim wiele pokoleń – i oby nadal kolejne czerpały
składamy Panu Doktorowi Franciszkowi Madze
z niego siłę i moc, pocieszenie z powodu zgonu
serdeczne i gorące podziękowania za dzieło
swoich bliskich.
odnowy i zabezpieczenia krzyża przy tak dużym
Tenże zabytkowy krzyż został w II połowie 2012 Krzyż przy ul. św. Floriana
roku kompletnie odnowiony, upiększony i zabezpieczony przed własnym nakładzie finansowym. Oby święty Sebastian i Matka
niszczącymi go warunkami atmosferycznymi. Inicjatorem i re- Boża Nieustającej Pomocy (patroni Bestwinki) zawsze mieli
stauratorem krzyża jest dr Franciszek Maga, który tak wielką ofia- Pana w opiece i pomagali w potrzebie. Życzymy, by krzyż ten
rę poniósł z miłości i pragnienia upamiętnienia swoich przodków. nadal uświęcał życie Pana – wiernego chrześcijanina i życie
Napis na krzyżu głosi: R.P. 1863 Franciszek Wyrobek wraz nasze. A z okazji urodzin życzymy także zdrowia, pogody ducha,
z Zofią małżonką na pamiątkę zmarłego syna Jana młodziana słońca wysoko świecącego w Nowym Roku i na dalsze lata.
Danuta Kubik
postawili. U samej góry: Patrzcie wszyscy ludzie, jeżeli jaka

Opowieść o bestwińskim cmentarzu

28 października w Domu Strażaka w Bestwinie mieszkańcy
i zaproszeni goście uczestniczyli w promocji książki Walerii
Owczarz „Cmentarz w Bestwinie – otwarta księga zmarłych
napisana językiem duszy”. Jest
to publikacja mająca na celu upamiętnienie spoczywających na
naszej nekropolii osób znanych
bardziej, jak np. arcyksiążę Leon
Habsburg czy też ksiądz Bronisław
Sojka - i znanych trochę mniej, ale
żyjących wciąż w sercach bliskich
i przyjaciół. W książce zawarto
życiorysy postaci, spisane świadectwa rodzin, archiwalne fotografie
oraz utwory poetyckie.
Okładka nowej publikacji

W spotkaniu z autorką udział wzięli m.in.: wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, radni
powiatowi i radni gminy Bestwina, honorowy obywatel gminy dr
Franciszek Maga, proboszcz bestwińskiej parafii Cezary Dulka,
ks. prof. Stanisław Hałas SCJ, Prezes Banku Spółdzielczego
w Bestwinie Agata Dąbrowska, dyrektor bielskiej galerii BWA
Agata Smalcerz, dyrektorzy szkół, członkowie organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Bestwiny i okolic.
Książka wydana przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bestwinie jest cegiełką na rzecz odnowy zabytkowego krzyża
z dolnego cmentarza. Można ją nabyć w budynku CKSiR, parafiach, jak i w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka.
Wydawca dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do powstania publikacji.
Sławomir Lewczak
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Kto krzyż odgadnie
Ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej...

Kultura

Mówią ikony, mówią słowa...
– wernisaż Rafała Jaworskiego

Ikona to nie tyle obraz, co modlitwa. Twórca, pisząc ikonę chce
uświadomić odbiorcę na rzeczywistość nadprzyrodzoną, oderwać od
ziemi i dać mu przedsmak nieba.
Znaczenie ma tutaj każdy użyty
kolor, sposób przedstawienia postaci, ich szaty i atrybuty. Twórcy
tacy jak Andriej Rublow doszli w tym
do absolutnego mistrzostwa, stając
się znanymi daleko poza kręgiem
kultury prawosławnej.
Rafał Jaworski i jedna z jego ikon
Z fascynującym światem ikon
zaznajomił 30 listopada bestwińską publiczność gość Muzeum
Regionalnego, Rafał Jaworski. Mieszkający w Tychach artysta
jest zarówno poetą jak i malarzem. Zdobywał nagrody i wyróżnienia w blisko stu konkursach poetyckich, eseistycznych
i prozatorskich; m.in. nagrody główne w Łódzkiej Wiośnie Poetów
(1990) i im. J. Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie (2004).
Trzykrotnie sięgnął po Laur ks. M. K. Sarbiewskiego w Płońsku.
Współpracuje z pismami polskimi i zagranicznymi – paryskim
„Recognito”, bydgoskim „Akantem”, radzyńskim „Kozimrynkiem”.
Publikuje w prasie, almanachach, antologiach, wydaje własne

tomiki poezji. Tworzeniem ikon zajmuje się od połowy lat 90,
mając na koncie 23 wystawy indywidualne.
Twórczość poetycka pana Jaworskiego to odbicie jego przeżyć
i wnikliwej obserwacji życia codziennego. Poprzez pracę inżyniera poznawał bardzo różne środowiska, zaznając niejednokrotnie
osamotnienia, odłączenia od rodziny czy też konieczności spędzenia Bożego Narodzenia poza domem. Wszystko to bardzo
celnie wyraził w słowach. Zmysłowi obserwatora nie umknęła
rzeczywistość polityczna. Zresztą sam stwierdził, iż czasy współczesne nie sprzyjają poetom, spychając pasjonatów słowa do
swoistej niszy. Nisza ta nie jest chyba jednak tak mała jak się
wydaje, skoro sala kominkowa naszego Muzeum wypełniła się
do ostatniego miejsca.
Spotkanie stało się również okazją do wręczenia nagród
w konkursie „Historia Rodzinnej Pamiątki”. Nagrody i dyplomy
wręczał laureatom dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz radny powiatu bielskiego, dr Grzegorz Boboń wraz z radnym Andrzejem Wojtyłą.
Wystawę zatytułowaną „Dotknąć sacrum w obrazie i poezji”
można oglądać do dnia 16 stycznia. Strona Rafała Jaworskiego
dostępna jest pod adresem www.ikony.tychy.pl
Sławomir Lewczak

„Historia rodzinnej pamiątki”
– konkurs rozstrzygnięty
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W konkursie literackim „Historia rodzinnej pamiątki” organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
oraz Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, Jury
w składzie: pani Wioletta Maroszek i pani Dominika Przepiórka
postanowiło przyznać następujące miejsca:
W kategorii - Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI:
I m - Julia Oślizło, kl. IV, ZSP Bestwinka,

II m - Paulina Orzeł, kl. V, ZSP Kaniów,
III m - Milena Brosz, kl. IV, ZSP Kaniów,
III m - Joanna Tomasiewicz, kl. V, ZSP Kaniów.
W kategorii - Gimnazjum:
I m - Katarzyna Wróbel, kl. III Gimnazjum w Bestwince
II m - Przemysław Ślósarczyk, kl. I, Gimnazjum w Bestwince,
III m - Karolina Klimczak, kl. II, Gimnazjum w Bestwince.

Wystawa obrazów Tadeusza Noworyty

Długie i chłodne jesienne wieczory sprzyjają spotkaniom
z ciekawymi osobami, wieczorkom literackim i wystawom sztuki.
Dlatego w listopadzie i w grudniu czytelnię Biblioteki w Kaniowie
zmieniliśmy w galerię. Odwiedzając naszą filię można zobaczyć
piękne pejzaże, martwą naturę, prace o tematyce marynistycznej, a wszystko to na obrazach Pana Tadeusza Noworyty - wiceprezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa
na Zamku” w Oświęcimiu, a także wiceprezesa Stowarzyszenia
Twórców Kultury „Pasja” w Kętach.
Do tej pory powstało około 600 obrazów, które brały udział
w wielu wystawach budząc ogromne zainteresowanie wśród
oglądających. Kolejną pasją autora jest muzyka (absolwent
Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu w klasie skrzypiec i altówki),
w wolnych chwilach jest także nauczycielem i prowadzi zajęcia
artystyczne dla dzieci oraz szkutnikiem - amatorem. Wyróżniony
został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.

Wystawa cieszy się wielkim zainteresowaniem, zarówno
wśród dorosłych jak i młodzieży, dlatego zachęcamy do jej
obejrzenia. Potrwa do 28 grudnia.
Marzena Kozak
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Kultura

Z dwururką wśród książek

w Bielsku – Białej Michał Jordan wygłosił krótką prelekcję o życiu i zwyczajach głuszców – największych ptaków grzebiących
Europy. Na głuszce dzisiaj już się nie poluje, ale obserwacja ich
zwyczajów, zwłaszcza godów, dostarcza wielu niezapomnianych
wrażeń. Łowczy wyjaśnił też znaczenie odegranych sygnałów
– przypomniał, iż sygnalistyka łowiecka ma swoje źródła w niedalekiej Pszczynie, od nazwiska książąt von Pless pochodzi
nazwa trąbki sygnałowej: plessówki.
„Łowiectwo i tradycja w Panu Tadeuszu” były tematem
prezentacji pana Macieja Gibasa. Ten doświadczony myśliwy,
a zarazem pasjonat kultury, przeanalizował epopeję Mickiewicza
pod kątem występowania w niej motywów łowieckich, zawartych
głównie w księdze: „Dyplomatyka i łowy”. Opowieść ubarwił
anegdotami przysłowiami i humorem myśliwskim.
Dodatkowymi atrakcjami wieczoru stał się konkurs na rozpoznawanie odgłosów ptaków i zwierząt oraz oczywiście degustacja bigosu. Chętni mogli zrobić sobie sesję fotograficzną
w myśliwskim rynsztunku.
Sławomir Lewczak

Goście spotkania z myśliwymi

Modelarze z gminy Bestwina mistrzami Polski!
Po raz pierwszy w historii Bestwiny młodzi modelarze stanęli na podium podczas rozgrywanych
w Skawinie Mistrzostw Polski Modeli Kartonowych.
W dniach 21-22 X 2012 ten najważniejszy konkurs
modeli kartonowych w Polsce przyciągnął wielu
pasjonatów. Ogółem zaprezentowano 314 modele
kartonowe. Poziom prac był bardzo wysoki, ale nie
ma się czemu dziwić - w końcu to Mistrzostwa Polski!
W konkursie postanowili wziąć udział modelarze
działający przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Bestwinie, w sekcji „Samuraj”. Nasze zaskoczenie Mistrz Polski Marek Bury
było bardzo duże, kiedy w niedzielny poranek za-

częliśmy odnajdywać się na listach z ogłoszonymi
wynikami tuż przed wejściem na salę widowiskową
w Skawinie.
Spośród zaprezentowanych prac Mistrzem Polski
w swojej klasie został Marek Bury, który wykonał
piękny model śmigłowca AH-64 Apache. Pierwszym
wicemistrzem Polski zostali również: Mateusz Masny, który zaprezentował Jasną Górę oraz Piotr
Niemczyk, który przedstawił rakietę Mercury. Gratulujemy zwycięzcom.
Łukasz Fuczek, instruktor

Śpiewaj z nami w chórze

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli (św. Augustyn)
Chór AVE MARIA przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa
we wspólnym śpiewaniu. Mogą być to osoby w wieku od 16 lat wzwyż. Nie jest konieczna znajomość nut, wystarczy po prostu
zamiłowanie do śpiewania.
Próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18.00-20.00 w salkach katechetycznych,
a prowadzi je doświadczony chórmistrz, pan mgr Marian Lubicki.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w działalności chóru

13

• Magazyn gminny listopad – grudzień 11-12/2012

14 listopada w godzinach wieczornych zapachniało w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Bestwinie leśnym igliwiem i myśliwskim
bigosem. Czytelnia zamieniła się w las, w którym pośród drzew
ustawiono wypchane zwierzęta – niedźwiedzia, bawołu, jelenia,
głuszca, muflona...
Okazją były obchody
dnia św. Huberta –
patrona myśliwych
oraz spotkanie czytelnicze poświęcone
tematyce łowieckiej.
Wystawę i spotkanie zorganizowano
z inicjatywy Komisji Kultury i Tradycji
Łowieckich przy BeKoncert zespołu sygnalistów „Hreczecha”
skidzkiej Okręgowej
Radzie Łowieckiej w Bielsku – Białej. Członkiem tejże komisji
jest wieloletni myśliwy z Bestwiny Zygmunt Rezik, przy różnych
okazjach współpracujący z biblioteką. Zaproszeni zostali goście:
przybył m.in. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, radny Anatol Faruga, ks.
proboszcz Cezary Dulka i instruktor z Książnicy Beskidzkiej
Łucja Gola.
Na samym początku nastąpiło podsumowanie XII edycji
konkursu fotograficznego „Czyj to pomnik” i wręczono nagrody
dla zwycięzców. Zasadnicza część spotkania rozpoczęła się
akcentem muzycznym – występem zespołu sygnalistów myśliwskich „Hreczecha”. Publiczność wysłuchała sygnałów takich
jak: „Powitanie”, „Na posiłek”, „Koniec polowania”, „Sarna na
rozkładzie”, „Dzik na rozkładzie” i innych.
W dalszej kolejności gość biblioteki, Łowczy Okręgowy PZŁ

Edukacja

Nasze bestwińskie „Szalom”

• Magazyn gminny listopad – grudzień 11-12/2012

Prawdziwy, suto zastawiony stół szabasowy stanął w sobotnie niegdyś w Polsce, także naszych sąsiadach z Bestwiny, których
popołudnie, dnia 8 grudnia w sali gimnastycznej ZSP w Bestwi- już nie ma, ale pamięć o nich przetrwała. Tymi wszystkimi donie. Rozległo się żywiołowe „Hawa nagila”, powietrze wypełniły świadczeniami dzielono się 8 grudnia zza szabasowego stołu
aromatyczne zapachy przeniesione wprost ze słynnych sklepów – w ten sposób goście poznali znaczenie słów takich jak menora,
cynamonowych. Bogaty świat kultury żydowskiej otworzył swo- macewa, cicit, Talmud, jad lub cheder. Wyrazy uznania należy
je drzwi przed gośćmi przybyłymi na jedyną w swoim rodzaju złożyć za dopracowaną choreografię i wspaniałe stroje. Całość
dopełniała wystawa żydowskich wycinanek.
uroczystość.
Panu Ireneuszowi w realizacji projektu pomagali także inni
Powody ku temu były dwojakie: Po pierwsze, uroczyste zakończenie Roku Korczakowskiego poświęconego pamięci „Sta- nauczyciele: Dorota Stasicka – Pala, Iwona Jarczyk, Ilona Wójrego Doktora”, a ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej towicz, Maria Drewniak, Agnieszka Dutka, Magdalena Mikoda,
Ewa Sierant, Dorota Surowiak, ks.
Polskiej. Po drugie, podsumowanie
Bartłomiej Dziedzic.
projektu pt. „Starsi Bracia w wierze”
Zaraz po gimnazjalistach przed
realizowanego w szkole przez półpublicznością pojawili się uczniowie
tora roku. Oczywiście oba te tematy
młodsi – z klas 4b i 5a. Przedstawili
mają wspólny mianownik – Żydów,
krótką scenkę na podstawie książki
ich losy, zwyczaje, religię oraz traJanusza Korczaka „Król Maciuś I”.
gedię Holokaustu.
Obradując w dziecięcym sejmie
Dzień podsumowania zapadnie
starali się przekazać, że dziecko
w pamięć nie tylko gimnazjalistom,
jako istota ludzka, tak samo jak
lecz także zaproszonym gościom.
dorośli posiada swoje niezbywalBył wśród nich zastępca wójta gmine prawa i obowiązki. To właśnie
ny Bestwina Stanisław Wojtczak,
przekazywał wielki pedagog Jaa także dyrektor Międzynarodowenusz Korczak (Henryk Goldszmit)
go Centrum Edukacji o Auschwitz
prowadząc swój Dom Sierot, słui Holokauście Andrzej Kocorzyk, Uczniowie biorący udział w projekcie
radni naszej gminy Jerzy Stanclik i Andrzej Wojtyła, ksiądz pro- żąc jako lekarz, praktyk i teoretyk wychowania. Świadectwo
boszcz Cezary Dulka wraz z wikariuszami, wieloletnia dyrektor wierności swoim poglądom dał do samego końca, idąc wraz
Gimnazjum Jolanta Rothkegel, reprezentanci Rady Rodziców, z podopiecznymi na śmierć do obozu zagłady w Treblince. Fakty
grona pedagogicznego oraz sami uczniowie. Wszystkich przy- te uczniowie przedstawili na starannie wykonanych gazetkach
witała dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Agata Rak. ściennych. W przygotowanie inscenizacji włączyli się nauczyProjekt „Starsi Bracia w wierze – historia i tradycja Żydów ciele: Dorota Surowiak, Maria Drewniak. Smaczne ciasta upiekli
polskich” narodził się w głowie nauczyciela języka polskiego, niezawodni rodzice.
Wzorem patrona szkoły, Jana Pawła II, który nazwał Żydów
pana Ireneusza Sikorskiego. Ponieważ ukończył on studia
podyplomowe związane z nauczaniem o Holokauście, posiada „Starszymi Braćmi w wierze”, odwiedzał ich synagogi i zapraszał
rozległą wiedzę na temat Żydów i judaizmu. Swoimi zaintere- do wspólnych rozmów, młodzi ludzie uczą się trudnej sztuki łasowaniami postanowił podzielić się z klasą 2c (obecnie 3c), mania stereotypów, patrzenia na inne narodowości jak na takich
chętnymi uczniami z klasy 2b i młodszymi, także włączającymi samych ludzi jak my. Jak bowiem powiedział G. Santayana: „Kto
się w ciekawy projekt. W czasie trwania całego przedsięwzięcia nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”.
Sławomir Lewczak
uczniowie odwiedzili m.in. Muzeum Auschwitz – Birkenau, synagogi na krakowskim Kazimierzu, uczyli się o Żydach żyjących

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów z Kaniowa

Anna Ramenda, uczennica klasy 5 Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim na podstawie książki „Podwodny Świat. Mroczny dar”, zorganizowanym
przez wydawnictwo „Nasza Księgarnia”. Zadanie konkursowe brzmiało: „Cień – przestępca
czy ofiara? Opisz historię tego bohatera”. Ania,
decyzją jury konkursu, znalazła się wśród osób
nagrodzonych zestawami książek. Opiekunem
młodej adeptki pióra była polonistka, pani Jolanta
Wojtyła – Staszek.
Z kolei 6 grudnia w Starostwie Powiatowym

w Bielsku Białej odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Jak co
roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a jury miało do ocenienia ponad 320
prac w 4 kategoriach: plastycznej, literackiej,
fotograficznej oraz prezentacji multimedialnych.
W kategorii klas IV-VI prac plastycznych II miejsce
przyznano Paulinie Orzeł z ZSP w Kaniowie. Z tej
samej szkoły wyróżniono Zuzannę Jonkisz oraz
Michała Heska.
Gratulujemy!
(źródło: ZSP Kaniów oraz www.powiat.bielsko.pl) Ania Ramenda z nagrodą
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Teatralna integracja na Mikołajki
Aby tradycji stała się zadość, podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy „Centrum” przybyli w okolicach dnia św.
Mikołaja do Gminnej Biblioteki Publicznej. Czwartego grudnia
spotkali się tam z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Bestwinie. Do tej pory to gimnazjaliści przygotowywali mikołajkowo – świąteczny spektakl teatralny, ale tym razem role
się odwróciły. Osoby niepełnosprawne z „Centrum” wystawiły
„Szopkę o tym, jak gwiazda zapomniała zaświecić” - przedstawienie w reżyserii terapeutki teatralnej Pani Marceliny Dudek,
z oprawą muzyczną pod kierunkiem Pani Oliwii Sobieskiej.
Gra aktorska, kostiumy i piosenki bardzo spodobały się
obecnej na sali młodzieży. W zamian uczniowie odwdzięczyli
się śpiewem kolęd i grą na gitarze. Duży udział we wspólnym
muzykowaniu miał zespół „Dolce Trio” znany z wielokrotnych
występów w naszej gminie. Na zakończenie wszyscy otrzymali
od świętego Mikołaja słodkie prezenty.

Przedstawienie w wykonaniu osób niepełnosprawnych

Sławomir Lewczak
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Niech w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia
serca nasze wypełnia mocne przekonanie,
że to co czynimy ma głęboki sens
i służy dobru wspólnemu.
Mieszkańcom Gminy Bestwina życzę,
aby Nowy 2013 Rok
obdarzył nas zdrowiem, pokojem i radością.

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Prawo i Sprawiedliwość
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Kajakpoliści startowali na Litwie

W dniach 17 – 18 XI 2012r. w miejscowości Alytans na Litwie
odbył się na basenach turniej kajak polo w ramach cyklu 3
edycji Pucharu Litwy. Realizując założone zadania klubu dot.
współpracy między gminą Bestwina i Alytans w turnieju tym
startował także UKS SET Kaniów, wystawiając drużyny w 3
kategoriach: open, juniorów i młodzików. Należy podkreślić, że
juniorów reprezentowały nasze dziewczęta.
W turnieju oprócz naszego klubu udział wzięły jeszcze 2 drużyny z Warszawy oraz zespoły z Litwy, Łotwy i Rosji.
Nasi zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze wygrywając
w kategorii open. Zwycięski skład tworzyli: Łukasz Pilarz (uczest-

nik Mistrzostw Świata 2012), Maciej Paszana, Piotr Bajerski,
Bartłomiej Ryba, Dawid Konopka, Dawid Wizner.
W kategorii juniorów bezapelacyjnie najlepsze były nasze
dziewczęta, a występowały w składzie: Klaudia Sachmerda,
Natalia Pacyga (uczestniczki Mistrzostw Świata 2012), Sandra
Pilarz, Katarzyna Ciupak, Monika Pacyga.
W najmłodszej kategorii zajęliśmy II miejsce. Młodzików
reprezentowali: Kacper Maj, Igor Hałas, Aleksandra Ciupak,
Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba.
Jerzy Zużałek

Nowy prezes KS Bestwinka

W czwartek, 8 listopada, na zebraniu zarządu wyłoniono nowego prezesa Klubu Sportowego Bestwinka. Przypomnijmy, że
stało się tak w wyniku przedwczesnej śmierci Andrzeja Cichowskiego, którego wszyscy pożegnali, uczestnicząc w pogrzebie 6
października br. Funkcję sternika Klubu do następnego zebrania
sprawozdawczo - wyborczego, które przypada na rok 2014 bę-

dzie pełnił Pan Tadeusz Wróbel. Nowemu prezesowi składamy
gratulacje oraz życzymy owocnej pracy. Pozostałe kluczowe
funkcje nie uległy zmianie, natomiast stanowisko wiceprezesa
obsadzone zostanie na kolejnym zebraniu zarządu.
Jerzy Zużałek

Liga Orlika – koniec pierwszej rundy
Zakończyła się pierwsza runda III edycji rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Bestwina 2012/2013 organizowanej na
Orliku w Bestwinie. Pierwsze mecze rozegrano początkiem
września, a ostatnia kolejka odbyła się 24 listopada.
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Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się rozegrać wszystkie
spotkania zgodnie z przyjętym harmonogramem rozgrywek. Po
rozegraniu jesiennej rundy na czele tabeli uplasował się beniaminek - Czarków Utd (30 pkt. w 11 meczach), który przegrał
tylko jeden mecz z drużyną TKKF Dankowice, która z kolei
zakończyła jesienną rywalizację na trzeciej pozycji. Drugie
miejsce zajmuje zespół Dobre Chłopaki i traci tylko 3 punkty
do lidera. Jest to solidna drużyna, której mocnym punktem jest
bramkarz i która już dziś zapowiada walkę o pierwsze miejsce.
Runda rewanżowa zapowiada się niezwykle ciekawie i walka
o najlepsze miejsce na podium na pewno nie będzie toczyć się
L.P.

nazwa drużyny

mecze

tylko między tą trójką. Warto dodać, że również BlackGameTeam i Ułaaa..., które w swoim dorobku punktowym mają po 20
oczek z pewnością nie złożą broni, tym bardziej że Ułaaa… jest
w posiadaniu tytułu mistrzowskiego z II edycji, natomiast BGT
z czwartego miejsca też nie będzie zadowolone, zatem pojedynki
między tymi zespołami będą bardzo zacięte i emocjonujące.
Już dziś zatem zapraszam wszystkich zawodników i kibiców
do wspólnej zabawy, jaka czeka nas na wiosnę, zwłaszcza,
że oprócz spotkań rewanżowych zostanie rozegrany jeszcze
Puchar Ligi Orlika, w którym mogą wziąć udział tylko drużyny
biorące udział w II Edycji Amatorskiej ligi Piłki Nożnej.
Składy drużyn oraz tabele i terminarze rozgrywek można
obejrzeć na stronie www.orlik.bestwina.pl oraz w Zakładce Orlik
2012 na www.gminabestwina.info
Animator Tomasz Zużałek
punkty

bramki
strzelone

stracone

różnica

1

Czarków Utd

11

30

66

21

45

2

DobreChłopaki - Bomatur

11

27

67

20

47

3

TKKF Dankowice

11

26

84

29

55

4

BlackGameTeam

11

20

55

40

15

5

Ułaaa…

11

20

44

31

13

6

MixTeam

11

18

46

51

-5

7

Mur - Beton

11

15

43

41

2

8

Red Devils

11

10

33

41

-8

9

WioślarzeWidmo

11

10

40

49

-9

10

The Blue

11

10

38

52

-14

11

Poważni Ludzie

11

4

34

63

-29

12

FC PoNalewce

11

0

7

118

-111
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Wyniki gminnych zawodów w tenisie stołowym
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
Szkoły Podstawowe:

Gimnazja:

Dziewczęta:

Chłopcy:

Dziewczęta:

Chłopcy:

1 - SP Bestwinka
2 - SP Kaniów

1 - SP Bestwinka
2 - SP Bestwina
3 - SP Janowice
4 - SP Kaniów

1 - G. Bestwinka
2 - G. Bestwina

1 - G. Bestwinka
2 - G. Bestwina

Awans do finału powiatowego, który odbędzie się w marcu
w Ligocie wywalczyły 2 pierwsze
drużyny w każdej kategorii.

Złota Julka,
brązowy Michał

Boże Narodzenie 2012
Radosnego przeżywania czasu Bożego Narodzenia,
wielu rodzinnych, głębokich i niezapomnianych przeżyć,
dobrego zdrowia i nieustannej nadziei na odkrywanie prawdziwego
sensu życia- na czas świętowania narodzenia Chrystusa
i w każdym dniu nadchodzącego - Nowego Roku 2013
życzą

Andrzej Płonka

Roman Migdał

Starosta Bielski

Przewodniczący Rady Powiatu
w Bielsku-Białej
Młodzi dżudocy i ich medale

WYKAZ DZIELNICOWYCH I PRZYDZIELONYCH REJONÓW SŁUŻBOWYCH,
DLA GMINY BESTWINA,
KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
asp. szt. Marek Biernot: telefon 32 215 32 35 i 032 215 32 36 wew. 24
Rejon nr 50 – Sołectwa Bestwina i Janowice
asp. Piotr Majcherek: telefon 32 215 32 35 wew. 19
Rejon nr 51 – Sołectwa Kaniów i Bestwinka
asp. Tomasz Chromik: telefon 32 215 32 35 wew. 28
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8 grudnia w Bytomiu rozegrano kolejny rzut Otwartych
Mistrzostw Miasta Bytomia dzieci w judo. W ostatnich tegorocznych zawodach świetnie zaprezentowali się najmłodsi reprezentanci Klubu Sportowego Judo Czechowice-Dziedzice.
Złoty medal zdobyła Julia Grygierzec (trzecia z lewej), a jej
brat Michał może się szczycić medalem brązowym. Julka
i Michał są mieszkańcami Kaniowa.
Jerzy Zużałek

Ogłoszenia

Kronika policyjna
Październik 2012
• 12 października w Bestwine na ul. Krakowskiej zderzyły się
dwa samochody – Citroen Berlingo i Audi, sprawca został
ukarany mandatem.
• 15 października w Bestwinie na ul. Janowickiej nieznany
sprawca włamał się do zamkniętego regału, skąd skradł
butle z gazem.
• 16 października w Kaniowie na ul. Łabędziej zderzyły się
dwa samochody – VW i Renault.
• 29 października w Bestwince na ul. Dworkowej zderzyły się
dwa samochody – Seat Ibiza i Fiat 126p. Sprawca został
ukarany mandatem.

sprawca wjechał samochodem na posesję uszkadzając
budynek.
• 28 listopada w Bestwince na ul. Dworkowej zderzyły się dwa
samochody – Audi i Ford Transit. Sprawca został ukarany
mandatem.
• 30 listopada w Bestwinie na ul. Witosa zderzyły się dwa
samochody – Fiat Seicento i Opel Corsa, sprawca został
ukarany mandatem.

Grudzień 2012

• 20 listopada w Bestwinie na ul. Krakowskiej zderzyły się
dwa samochody – Fiat Cinquecento i Citroen. Sprawca został
ukarany mandatem.
• 29 listopada na ul. Krzywolaków w Kaniowie policjanci
z SPPP Bielsko – Biała zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę
– wynik badania: 0,57 mg/l.
• 28 listopada w Janowicach na ul. Janowickiej nieznany

W dniu 19 listopada br. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej powołał na stanowisko Komendanta Policji
w Czechowicach-Dziedzicach nadkom. mgr Jarosława
Kwaśny. W przekazaniu jednostki uczestniczyli zaproszeni
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.
Franciszek Owczarz
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Listopad 2012

• 3 grudnia w Janowicach na ul. Granicznej nieznany sprawca
włamał się do budynku będącego w trakcie budowy.
• 4 grudnia policjanci z Komisariatu w Czechowicach-Dziedzicach zatrzymali osobę poszukiwaną przez Sąd Rejonowy
w Pszczynie.
• 4 grudnia w Janowicach na ul. Górskiej zderzyły się dwa
samochody – Daewoo Matiz z nieustalonym pojazdem, który
oddalił się z miejsca zdarzenia.
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Fot. A. Tokarczyk - „Afekt Studio”

Złote i Diamentowe Gody
w gminie

reklama

Bestwina

Zapraszamy Na Sylwestra

