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Ten
niezapomniany

STYCZEŃ

Początek roku w gminie Bestwina zawsze jest czasem przeżywania świątecznej radości.
Ten czas już za nami, ale miłe wspomnienia pozostały i warto je utrwalić.
Dlatego też w „Magazynie Gminnym” zamieszczamy liczne relacje z koncertów,
przedstawień jasełkowych oraz innych wydarzeń kulturalnych.
Zapraszamy do czytania i oglądania!

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
• Rozpoczęły się prace wokół ośrodka zdrowia w Bestwinie. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych firma weszła na plac budowy i rozpoczęła realizację inwestycji.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

• Na sesji w dniu 7.02 Rada Gminy przyjęła
uchwałę dotyczącą wysokości stawek za
obiór odpadów, która będzie obowiązywała w związku z nową „ustawą śmieciową”.
Koszt na mieszkańca wyniesie 8 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 17 zł za
odpady zbierane nieselektywnie. Podkreślić należy, że mamy podjęte już wszystkie uchwały potrzebne do wprowadzenia
nowej ustawy.

• Przygotowywane są przetargi na bieżące
utrzymanie terenu Gminy Bestwina. Jeszcze w okresie zimowym będziemy znali wykonawców remontów cząstkowych na drogach asfaltowych i remontów dróg gruntowych.
• Początek roku to czas zebrań sprawozdawczych i wyborczych w organizacjach i stowarzyszeniach działających w Gminie Bestwina. Z tego miejsca serdecznie dziękuję za poświęcenie i dotychczasową działalność ustępującym zarządom, a nowo
wybranym życzę wielu sił i zapału w społecznej pracy na rzecz i dla dobra naszych
mieszkańców.

XXV Sesja Rady Gminy Bestwina
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13 grudnia 2012 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Bestwina. Najważniejszym jej punktem była debata budżetowa i przyjęcie budżetu na rok 2013, wraz z uchwałą o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Sesja ta rozpoczęła się miłym akcentem – wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wręczyli nagrodę pani Teresie Lewczak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Nasza biblioteka zajęła w
rankingu Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” drugie
miejsce w kraju i pierwsze w województwie śląskim. Fakt ten
doceniły zatem również władze i radni gminy.
Wójt Artur Beniowski złożył obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 25 X 2012 – 13 XII 2012.
Sprawozdanie oraz wnioski z przeprowadzonych kontroli przez
Komisję Rewizyjną złożył przewodniczący tejże Komisji, radny
Łukasz Furczyk.

6. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok.
7. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
9. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
10. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina.
11. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina.
12. Poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
13. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Bestwina a Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego
z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
Wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29 listopada 2012 roku.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na tym wspólnym
posiedzeniu komisji, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielali: Wójt Gminy Artur
Beniowski, Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa, Kierownik
Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicja Grygierzec oraz Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień Bożena Jaromin.
Po przyjęciu powyższych uchwał Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrywania projektu budżetu gminy na rok 2013. Projek-

Rada Gminy podejmowała Uchwały w sprawie:
1. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
2. Zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina
z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021,
3. Zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia
01 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.
4. Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
5. Zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10
z dnia 7 października 2010 r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie Bestwina.
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Aktualności
ty uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przyjęte.
Bestwina na lata 2013 - 2020 oraz w sprawie budżetu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina odczytał informacje
Bestwina na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i informacją o sy- bieżące, zwłaszcza wnioski z zebrań wiejskich oraz zebrań rad
tuacji finansowej gminy odczytał wójt Artur Beniowski.
sołeckich.
Całość materiałów była szczegóZ kolei Wiceprzewodniczący
łowo omawiana na specjalnie temu
Rady Powiatu Bielskiego Bogupoświęconym posiedzeniu wspólsław Stolarczyk pracujący w Konym komisji, które odbyło się w dniu
misji Gospodarki i Transportu po29 listopada br., natomiast na podzielił się informacją, co Powiat
siedzeniu w dniu 11 grudnia radni
planuje wykonywać w roku 2013
otrzymali autopoprawkę do projekna terenie gminy Bestwina. Są to
tu budżetu. Zgodnie z nią po wproremonty ulic: Krzywolaków i ul.
wadzonych zmianach dochody buCzechowicka (ujęta do tzw. „schedżetu na 2013 rok zostały zaplatynówki”), Janowicka, projekt ul.
nowane w kwocie 31 470 872, 80
Krakowskiej w Bestwinie. Będą
zł., przy wydatkach wynoszących
także czynione starania o środki
29 998 123, 29 zł. Różnica pomięz MSWiA na remont ul. Szkolnej
dzy dochodami i wydatkami przew Bestwinie.
znaczona będzie na spłatę wczeNa wniosek radnego Łukasza
śniej zaciągniętych kredytów i po- P. Teresa Lewczak odbiera nagrodę z rąk Wójta
Furczyka uczczono minutą ciszy
życzek. W kwocie również zawieofiary stanu wojennego w Polsce,
ra się obligatoryjna rezerwa celowa dla budżetu.
w 21 rocznicę jego ogłoszenia.
Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
Swoje wnioski i zapytania składali poszczególni Radni, szczew Katowicach. Opinia ta została wydana pozytywnie. Również gółowo z protokołem z sesji można zapoznać się w biurze Rady
Komisje Stałe Rady Gminy Bestwina, w szczególności Komi- Gminy oraz na stronie urzędowej.
sja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt noweOpracowanie protokołu: Insp. Irena Glądys
go budżetu. Po dyskusji uchwały w sprawie budżetu gminy jak
Redakcja: Sławomir Lewczak

XXVI Sesja Rady Gminy Bestwina
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk. Radni i przedstawiciele Urzędu Gminy oraz jednostek podległych przełamali się symbolicznym opłatkiem.
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr II/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 Nr II/97/2011 Rady Gminy Bestwina
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.
3. Zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Bestwina.
Swoje wnioski i zapytania składali poszczególni Radni, szczegółowo z protokołem z sesji można zapoznać się w biurze Rady
Gminy oraz na stronie urzędowej.
Sławomir Lewczak

Noworoczne życzenia Wójta Artura Beniowskiego

Świąteczna sesja w sali widowiskowej CKSiR
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28 grudnia 2012 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady Gminy Bestwina.
Sesja ta miała uroczysty charakter, co podkreślały świąteczne
dekoracje i okolicznościowy poczęstunek. Podsumowania czasu, który upłynął, dokonał wójt Artur Beniowski - zwrócił uwagę,
że rok 2012 rozpoczął się dla mieszkańców tragicznie - śmiercią
śp. wójta Stefana Wodniaka, ale jego dzieło jest kontynuowane na różnych polach, w tym inwestycyjnym (stacja uzdatniania
i ujęcie wody pitnej, Ośrodek Sportów Wodnych, rozbudowa kanalizacji, budowana sala sportowa w Kaniowie, planowana rewitalizacja otoczenia Ośrodka Zdrowia, inwestycje drogowe). Pomimo kryzysu patrzymy zatem z nadzieją na nadchodzące dni.
W podobnym duchu wypowiedział się przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek, życzenia złożyli ponadto: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński,

Aktualności

Nie stoimy w miejscu
Wójt Artur Beniowski o inwestycjach w gminie Bestwina
Panie Wójcie, za nami pierwsze miesiące Pana pracy. Rozpoczynamy nowy rok, który jednak według wszelkich przewidywań będzie rokiem dość trudnym. Czy jednak pomimo
tego są szanse na sprawne zrealizowanie zaplanowanych
zadań? Jeśli tak, to czy można określić przybliżone terminy?

zwiększenie miejsc parkingowych wokół ośrodka, poprawę estetyki, a także przebudowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
Finansowanie tej inwestycji to środki Gminy i fundusze pochodzące z Lokalnej Grupy Rybackiej. Zadanie ma być wykonane
do końca października bieżącego roku.

Mam nadzieję, że mimo dość pesymistycznych prognoz bieżący rok nie będzie aż tak zły jak to jest zapowiadane i uda się
zrealizować te inwestycje, które są dla nas najważniejsze. Na
pewno nie ma mowy o jakimś zastoju. Przykład pierwszy z brzegu: na wiosnę planowane jest zakończenie budowy i oddanie
do użytkowania sali sportowej przy szkole podstawowej w Kaniowie. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa sala w Gminie Bestwina. Mamy nadzieję, że będzie służyła przede wszystkim dla
dzieci i młodzieży, ale również na potrzeby klubów sportowych
i wszystkich mieszkańców gminy i okolic.

Jakie jeszcze inne zadania będą kontynuowane albo rozpoczęte?
Czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim
na dalszą kanalizację naszej Gminy. Będzie obejmował on północną część sołectwa Bestwina, do wysokości ul. Krakowskiej.
Pozyskane środki na wykonanie tej inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane zakończenie
zadania to koniec przyszłego roku.
Mając na uwadze kolejny okres programowania unijnego jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie wykonania projektu termomodernizacji budynku szkoły w Bestwince gdzie mieszczą
się oddziały gimnazjalne, szkolne i przedszkolne.

Nie mogę nie zapytać o drogi i chodniki, gdyż to po nich
poruszają się mieszkańcy i to jest kwestia newralgiczna.
Czas biegnie szybko i niedługo zima się skończy. Bardzo
proszę o wskazanie odcinków, które będą wykonane od
podstaw lub też naprawione.

Problem opłat za wywóz śmieci w świetle nowej ustawy
wywołuje sporo kontrowersji na zebraniach wiejskich i nie
tylko. Skoro jestem przy głosie, mogę oficjalnie zapytać, co
wiemy na chwilę obecną i co wydarzy się w tym temacie
w najbliższych miesiącach?

Zacznijmy od Janowic. Rozstrzygnięty został przetarg i wybrany wykonawca na budowę chodnika wzdłuż ul. Janowickiej
w Janowicach. Długość chodnika to ponad 700 metrów wraz
z kanalizacją deszczową. Termin zakończenia tego zadania to
połowa roku. Środki na to zadanie to udział własny Gminy i dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania. W tym miejscu warto
dodać, że pozwolenie na budowę uzyskało zadanie dotyczące
remontu ul. Janowickiej od kościoła w Janowicach do piekarni
w Bestwinie (ponad 2 kilometry). By prace na tej drodze zostały zrealizowane Gmina Bestwina będzie musiała sfinansować
połowę tej inwestycji, drugą część dołoży Starostwo Powiatowe, które jest administratorem ul. Janowickiej.

Na chwilę obecną mamy wybraną metodę naliczania opłaty - za mieszkańca, natomiast ważne jest że naliczamy ją nie
za osobę zameldowaną, która może nie przebywać przez długi czas w miejscu zameldowania, lecz za osobą zamieszkałą faktycznie na danej posesji. Przygotowujemy ponadto przetarg na odbiór i zagospodarowanie naszych odpadów.
Na ostatniej sesji przyjęlismy także wysokości stawek opłat. Za
śmieci segregowane będziemy płacili 8 zł. miesięcznie, a za odpady zbierane nieselektywnie 17 zł.
Na koniec wspomnijmy o ofercie kulturalnej. Czy Pana
zdaniem jest ona wystarczająca? Czego możemy się spodziewać w okresie wiosennym i letnim?
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Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę odcinków następujących
chodników: Wzdłuż ul. Witosa w Bestwince (do ul. Polnej), a także w Bestwinie przy ul. Krakowskiej (do ul. Pod Magówką) oraz
brakujący odcinek na ul. Kościelnej. Na ich finansowanie będziemy składali wniosek w najbliższym naborze środków w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej.

Myślę, że wszystkie gminne instytucje kulturalne proponują
mieszkańcom wiele ciekawych form spędzenia wolnego czasu.
Można spojrzeć choćby na artykuły znajdujące się w bieżącym i
poprzednich numerach „Magazynu Gminnego” i na stronach internetowych gminy, CKSiR, Biblioteki, Muzeum Regionalnego...
Jak co roku nie zabraknie imprez rekreacyjnych. Bestwińskie
Spotkania Folklorystyczne, Dni Gminy Bestwina, Piknik Rodzinny, Rewia Orkiestr Dętych, Piknik Sportowy czy Święto Karpia to
punkty, które już na stałe wpisały się do kalendarza Gminy Bestwina. Planowane jest zorganizowanie wspólnych dla wszystkich sołectw Dożynek Gminnych. O szczegółach tych wszystkich wydarzeń będziemy informować Państwa na bieżąco i już
dzisiaj na nie serdecznie zapraszamy.

Czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim na
przebudowę ul. Krzywolaków i Czechowickiej w Kaniowie w ramach tzw. „schetynówek”. Finansowanie tego zadania to wkład
MSW, Starostwa Powiatowego i Gminy Bestwina.
Wiele mówi się o otoczeniu bestwińskiego ZOZ. Zwłaszcza
w miesiącach zimowych problemy z miejscami parkingowymi są dość dolegliwe. Czy w tym roku będzie naszym mieszkańcom wygodniej korzystać z oferty Ośrodka Zdrowia?
Wykonawca modernizacji terenu wokół Ośrodka Zdrowia
w Bestwinie jest już wybrany. Zakres prac będzie obejmował

Rozmawiał: Sławomir Lewczak
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Rok 2012 w statystykach USC
Już tradycyjnie Urząd Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotował dla naszych Czytelników statystyczne podsumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania się z tymi interesującymi danymi demograficznymi i dziękujemy kierownictwu oraz
pracownikom USC za ich udostępnienie.
Stan ludności na koniec roku:
2008 - 10605, 2009 - 10753, 2010 - 10851, 2011 - 10943,
2012 - 11074
W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:

Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej
opieki osób najbliższych.
W dniu 1 grudnia 2012 roku w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowano uroczystość, na której
udekorowano Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
ZŁOTE GODY - 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowały 20
pary z 74, które zawierały
związek małżeński w 1962
roku.
DIAMENTOWE GODY 60–cio lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodziło
5 par małżeńskich, z 55 zawierających związek małżeński w 1952 roku.
Najstarsza stażem małżeńskim para w naszej
gminie: 72 - lecie zawarcia związku małżeńskiego
świętowali Państwo Helena i Józef Kłoda z Bestwiny - związek małżeński zawarli 28 grudnia 1940 roku.
Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy
jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania
w zdrowiu i szczęściu kolejnych rocznic.
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Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w minionym roku, są: Sara, Dagmara, Amelia, Milena, Klara, Matylda, Tatiana, Maja, Lena oraz Igor, Jacek, Filip, Karol, Maksymilian, Cyprian, Tymoteusz.
Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Janowice - Famułka Antonina urodzona w 1914
roku.
Z sołectwa Bestwina - Fejdych Anna, Ślosarczyk Zofia urodzone w 1914 roku
Z sołectwa Kaniów - Stwora Stefania urodzona w 1914 roku
Z sołectwa Bestwinka - Kubik Jan urodzony w 1915 roku.

W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód
osobisty: w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 156
osób, w 2011 – 134 osoby, w 2012 – 157 osób.

Rozpoczęło edukację w klasie „zerowej”: w 2008 roku – 112
dzieci, w 2009 - 111 dzieci, w 2010 – 107 dzieci, w 2011 – 101
dzieci, w 2012 – 121 dzieci.

W tabeli przedstawiamy liczbę mieszkańców z roczników od
1914 do 1932 z gminy Bestwina:
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Opłata śmieciowa
(cykl informacyjno – edukacyjny) cz.4
Do końca zeszłego roku, zgodnie ze znowelizowaną w 2011
roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miały
być podjęte wszystkie uchwały opisujące NSGOK. Tak w większości gmin się nie stało, ponieważ z inicjatywy Senatu przygotowano projekt poprawek do noweli i „puszczono” na szybką ścieżkę legislacji. W projekcie nie przewidziano zmiany terminu wprowadzenia w życie systemu. Tak więc samorządom
będzie bardzo trudno uwzględnić ewentualne zmiany w aktach
prawa miejscowego, zrobić przetarg na wybór przedsiębiorcy,
przyjąć deklaracje a jednocześnie zdążyć na 1 lipca tego roku.
Przekazując ten artykuł do druku nie wiem czy ostatnia uchwała – dla właścicieli nieruchomości bodaj najważniejsza z opisujących NSGOK – została podjęta przez Radę Gminy a co za tym
idzie, jaka wysokość stawki została uchwalona. Ponieważ jednak projekt tej uchwały został poddany konsultacją społecznym
w grudniu, myślę że większość czytających „Magazyn Gminny”
miało okazję z projektem się zapoznać. Protokół z konsultacji
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy – zakładka: Ładna gmina Bestwina.

Przyznacie Państwo, że decyzyjność w zakresie ile i jakie
śmieci odbiera dotychczas przedsiębiorca z waszej nieruchomości pozostaje po Waszej stronie. Z reguły usługa obejmuje
odbiór odpadów raz na miesiąc, oddzielnie segregowane, oddzielnie zmieszane. Nie rozstrzygacie, co z tymi śmieciami dalej się dzieje. A już w ogóle nie ważne jest jak śmieci są zagospodarowane.
Jakie zmiany ze sobą niesie NSGOK pisałam już w poprzednich odcinkach.
W telegraficznym skrócie. Opisany uchwałami Rady NSGOK,
ustawowo organizuje gmina jako usługę ryczałtową. Usługą
obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych całej gminy
a koszty dzieli na właścicieli nieruchomości w zależności od ilości mieszkańców. Żadna analiza na bieżącym strumieniu odpadów, nawet sporej ilości gospodarstw domowych, nie da obrazu strumienia przyszłego. Dlatego do NSGOK prognozowane
są ilość odpadów, prognozowana jest również ilość mieszkańców, o ilości prognozowane oraz uwarunkowania gminy oparto
koszty transportu* i zagospodarowania*. Czyli:
usługa oparta o indywidualną umowę nie jest tożsama
z usługą NSGOK,

Tu ogromna prośba do Państwa:
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o zapoznanie się z podjętymi 13 grudnia 2012 r. uchwałami
Rady Gminy Bestwina tj.:
- w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
- w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów.
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a ponieważ ustawa dopuszcza pewne różnice w konstruowaniu systemu (ilość, sposób i częstotliwość obierania odpadów)
zaś gminy też nie są identyczne (rodzaj i intensywność zabudowy, długość dróg, odległość od ZGO) gminy, nawet sąsiednie:
nie będą realizować identycznych usług.

Działalność regulowana
przedsiębiorców *
Od 1 stycznia br. tylko przedsiębiorcy posiadający wpis do Rejestru działalności regulowanej mogą odbierać odpady komunalne. Transport nie będzie już tylko samym załadunkiem
odpadów i przewiezieniem na najtańsze składowisko. Na przedsiębiorców nałożono dodatkowe wymagania np. ważenie i prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów z każdej nieruchomości, kontrola poprawności segregowania, zawożenie odpadów na regionalne i zastępcze instalacje.

Regulamin już obowiązuje, natomiast pozostałe uchwały
z dniem 1 lipca 2013 r.
Jeśli senacki projekt zmiany ustawy zostanie przyjęty, konieczne będą zmiany części powyższych aktów.

Regionalne instalacje *
Koszty gospodarowania odpadami rosną bo ustawowe
wymogi dla instalacji również wzrosły, zakłady które nie spełniły norm nie mogą odbierać już śmieci, zaś składowanie należy ograniczyć i nie przekroczyć określonych poziomów. Regionalne i zastępcze instalacje musiały doposażyć się, aby mogły
być za takie uznane.
Zatem autorytatywne wypowiedzi co do wysokości stawki,
wygłaszane przez osoby, które chociaż raz nie przeczytały usta-

oraz niezbędna uwaga:

Aby odnieść się do stawek opłaty nie wystarczy porównać je
z dotychczas ponoszonymi kosztami za odbiór odpadów z własnego gospodarstwa domowego, czy co gorsza ze stawkami
uchwalanymi w innych gminach.
Porównywanie ma sens jeśli dotyczy identycznych lub bardzo podobnych usług.
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wy oraz przywołane na wstępie uchwały, czyli które nie poznały zakresu usługi i przedmiotu opłaty, nie powinny się zdarzać,
ponieważ wywołują niepotrzebne napięcia i niedomówienia. Jeśli nowym systemem ma zawiadywać skutecznie i świadomie
Wójt za pomocą swoich służb, to do nich należy zgłaszać propozycje czy zapytania i z nimi rozważać wątpliwości, przez co
współuczestniczyć w kształtowaniu tego systemu. Nie są to populistyczne hasła. Podam przykład:

Tym bardziej więc namawiamy do dialogu. Rozpoznając
wspólnie temat, a przyznam że NSGOK jest trudny, zwalczymy czarnowidztwo marzeniem o gminie bez dzikich wysypisk.
Wszelkie informacje, w tym wywołane pytaniami kierowanymi
wprost do Urzędu zostaną zawarte w ulotkach informacyjnych.
Ulotki będą rozprowadzane tak, aby dotarły do każdego
gospodarstwa domowego – czyli w nowej ustawowej nomenklaturze do każdej nieruchomości zamieszkałej. Zawierać będą
również zasady selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości. Podobne będą do obecnych, jednak bardziej rygorystycznie przestrzegane.
Dlatego ustawa zobowiązuje do uchwalenia dwóch stawek
opłaty. Dla selektywnie zbierających odpady – niższą.
Segregowanie odpadów jest łatwe, ale wymaga kilku chwil
i trzeba się do tego odpowiednio przygotować. O tym szczegółowo w następnym odcinku.

W ramach konsultacji w ankiecie mieszkanka napisała: „Gospodarstwo domowe to głównie problem popiołu, wywóz
raz w miesiącu to stanowczo za mało….”
Jest to bardzo cenna informacja o potrzebach mieszkańca.
Taką analizę przeprowadziliśmy już wcześniej. tj. o ile wzrosną
koszty odbioru przy dwukrotnym w miesiącu odbiorze popiołu
z nieruchomości. Niestety dyspozycyjność przedsiębiorcy podnosi koszty, które trzeba przenieść na opłatę. Być może dla tej
osoby nie jest możliwe wyposażenie nieruchomości w większy
pojemnik lub indywidualne przewożenie popiołu do PSZOK, bo
o takiej możliwości należy pamiętać.
Działania wspomagające takie osoby musimy zaplanować.
Nie wszystkie potrzeby można przewidzieć. Skuteczny jest dialog. Ustawa dopuszcza usługi dodatkowe, czyli nie objęte opłatą
a opłacane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości. Na
ten czas nie planuje się uchwały określającej rodzaj i cenę dodatkowych usług. Nie jest to jednak temat zamknięty.
Niemniej odpłatnie taką usługę przewozu popiołu do PSZOK
może wykonać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na transport odpadów w cenie uzgodnionej indywidualnie.

Zastosowane skróty:
NSGOK – nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

* oznacza rozwinięcie tematu wywołanego w tym lub w po-

przednich odcinkach.

AG

I inna wypowiedź mieszkańca: „Skąd wzięliście tak wygó-

rowane stawki, to jest 500% obecnych opłat miesięcznych
za śmieci?” dlaczego aż tak negatywna postawa?

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
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Przypomnienia:
Bieżące info:
www.bestwina.pl zakładka Ładna gmina Bestwina
Uwagi i zapytania:
pod tel. (32)2157704, 2157716 lub na adres:
referat_gb@bestwina.pl
osobiście: Urząd Gminy Bestwina pokój nr 1 i nr 13.

puje w kosztach jego obsługi, które wynoszą 8,00 zł od osoby
zakwalifikowanej do programu oraz przygotowania zaplecza do
przechowywania żywności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty transportu i zajmuje się dystrybucją artykułów żywnościowych.
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny
o niskim statusie materialnym, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium pomocy społecznej.
Z uwagi na wagę podjętego przedsięwzięcia, które od lat przyczynia się do poprawy sytuacji wielu rodzin z terenu gminy, składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wszelką pomoc dzięki której przez dziewięć lat mogliśmy sprawnie realizować to zadanie.
Kierownik GOPS
Beata Szypka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje
czytelników, że po raz kolejny i zarazem ostatni gmina Bestwina przystąpiła do programu PEAD - pomoc żywnościowa dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej, którego realizacja przypada na lata 2005 - 2013.
Dzięki życzliwości i uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bestwinie, która jako organizacja pozarządowa mogła podpisać umowę ze Śląskim Bankiem Żywności na realizację programu, ośrodek otrzymał w latach 2006 - 2012 ponad 121 ton żywności o wartości rynkowej 323.370,98 zł. takich jak : mąka, cukier,
ser żółty , masło, ser topiony, mleko, ryż, kasza, dżem, przecier
pomidorowy, olej, płatki kukurydziane i inne gotowe produkty.
Kolejna, ostatnia edycja programu rusza od marca 2013 r.
Gmina deklarując swój udział
w programie co roku partycy-
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Kolektory słoneczne – Czy warto?
Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć kolektory sło-

taką samą ilość paliwa. Bezwładność kotła węglowego powo-

neczne, prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiać, dla-

duje, że nawet jeśli kolektory wyprodukują pewną ilość ciepła,

tego zadajmy sobie pytanie „Czy opłaca mi się je instalować?”

wpłynie to nieznacznie, lub co bardziej prawdopodobne wca-

Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana i stoso-

le, na jego spalanie. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy

wana od czasów starożytnych, tak więc sam pomysł nie jest ni-

ogrzewać dom, wtedy też kolektory przejmują produkcję CWU.

czym nowym. Już wtedy istniały konstrukcje mające wykorzy-

Sytuacja może wyglądać trochę inaczej jeśli dom ogrzewamy

stywać energię słońca do ogrzewania powietrza, które następ-

gazem, prądem, olejem opałowym, czy nawet eko-groszkiem.

nie odpowiednio kierowane, wykorzystywano do ogrzewania po-

Bezwładność kotłów na ten rodzaj paliwa jest znacznie mniej-

mieszczeń. Wykonane domowym sposobem kolektory w posta-

sza, dlatego ciepła woda wyprodukowana przez kolektory na-

ci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od dawna można

wet zimą wpłynie na zapotrzebowanie naszego kotła na pali-

było spotkać tu i ówdzie w domach polskich „złotych rączek”.

wo, co równocześnie odbije się na naszym portfelu i co za tym

Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w niedługim cza-

idzie na opłacalności całej inwestycji.

sie mają zmienić dachy naszych domów? Diabeł jak zawsze

No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się opłaca? Kolek-

tkwi w szczegółach. To, co najbardziej zmieniło zastosowanie

tory należą do takich inwestycji, za które płacimy na początku

kolektorów słonecznych to ich sprawność, która powoduje, że

a następnie z nich korzystamy, więc czym więcej będziemy ko-

nowoczesny kolektor jest urządzeniem, które będzie produko-

rzystali tym bardziej się nam to opłaci i czym więcej teraz pła-

wać ciepło nie tylko w letnie słoneczne dni, lecz także w dni

cimy za wodę tym szybciej zwrócą się kolektory.

umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czynienia ze świa-

Kolektory dobrej jakości powinny nam bezproblemowo dzia-

tłem rozproszonym. Trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj światła

łać nawet 25 lat. To długo. Natomiast zwrot kosztów instalacji

to ponad 50% energii, która dociera do ziemi w naszej szero-

powinien nastąpić w okresie od 6 do 16 lat. Oczywiście jeśli taki

kości geograficznej.

zwrot będzie trwał powyżej 12 - 14 lat, wtedy opłacalność ko-

Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscyluje w oko-

lektorów jest dość wątpliwa. Dostępne na rynku dofinansowa-

licach 80%, taka część energii słonecznej padającej na kolek-

nia z NFOŚiGW wysokości 45% na pewno powodują, że kolek-

tor, zamienia jest na ciepło. Co to oznacza w praktyce? Przy

tory zwrócą nam się zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwró-

instalacjach całorocznych możemy liczyć na to, że w polskich

cą się w konkretnym domu, zależy od bardzo wielu czynników

warunkach kolektory pokryją nam zapotrzebowanie na 60 do

i na pewno warto przed podjęciem decyzji zasięgnąć informa-

70% ciepłej wody użytkowej, natomiast jeśli nastawiamy się na

cji u niezależnego specjalisty.

instalację kolektorów, które pracować będą głównie w lecie, to

Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących paliw takich jak

w naszych warunkach meteorologicznych uzyskamy ponad 90%

węgiel, gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwyżki spra-

ciepłej wody tylko ze słońca.

wiają, że instalacje takie jak kolektory słoneczne i podobne sta-

Ale jak określić czy kolektory będą efektywnie pracować tyl-

ną się standardem również na naszych dachach, dlatego warto

ko w lecie czy też w ciągu całego roku? Otóż zależy to głównie

tą technologią zainteresować się już dziś.

• Magazyn gminny styczeń 1/2013

od tego, czym dotychczas ogrzewamy naszą wodę użytkową.

www.slonecznagmina.pl

Jeśli używamy do tego celu kotła na węgiel lub drewno, to nasze kolektory nie sprawdzą się w okresie grzewczym, ponieważ

Program Słoneczna Gmina prowadzony przez fundację SOL

aby ogrzać nasz dom tak czy inaczej spalamy w naszym kotle

wspiera instalacje odnawialnych źródeł energii.

Złóż swój PIT w Urzędzie Gminy

Informujemy, że w najbliższych miesiącach w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie będzie możliwość złożenia deklaracji
podatkowej. W wypełnianiu PIT-ów będą pomagali pracownicy Urzędu Skarbowego z Czechowic-Dziedzic.
Terminy składania deklaracji:

27 II 2013 – środa, 8.00 – 14.00
13 III 2013 – środa, 8.00 – 14.00
20 III 2013 – środa, 8.00 – 14.00
24 IV 2013 – środa, 8.00 – 14.00
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Imprezy plenerowe organizowane przez
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
w roku 2013
25 maj – Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
(tereny rekreacyjne w Bestwinie)
15 czerwca – Święto Gminy Bestwina
(tereny rekreacyjne w Bestwinie)
29 czerwca – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych
(tereny rekreacyjne w Kaniowie)
27 lipca – Janowicki Piknik Rodzinny
(tereny rekreacyjne w Janowicach)
17 sierpnia – Święto Karpia Polskiego
(tereny rekreacyjne w Kaniowie)
1 września – Dożynki Gminne

Baw się razem z nami na imprezach plenerowych!

Twórcy kultury wyróżnieni w Powiecie
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W dniu 1 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Biel- „The Shivers”. Jakub brał udział w popularnym programie telesku-Białej spotkali się twórcy, animatorzy i działacze kultury. Była wizyjnym „The voice of Poland”.
Sławomir Ślósarczyk
to tradycyjna, noworoczna
– wiceprezes Regionalneuroczystość, na której obecgo Zespołu Pieśni i Tańca
ni byli m.in. Starosta Bielski
„Bestwina”, z którym zdoAndrzej Płonka, przewodbył wiele nagród i wyróżniczący Rady Powiatu Ronień. Pan Sławomir zainiman Migdał, radni powiatocjował także odtworzenie
wi, dyrektorzy instytucji kuloryginalnego stroju laskieturalnych oraz liczni samogo, w którym zespół „Berządowcy.
stwina” wystepuje.
Podczas spotkania docePonadto podziękowaniono kilka osób z gminy Benia za działalność kulturalstwina. Złotą Odznakę Honą prowadzoną we współnorową „Za Zasługi dla Wopracy z powiatem bielskim
jewództwa Śląskiego” otrzyotrzymał dyrektor CKSiR
mała pani Teresa Lewczak,
w Bestwinie, dr Grzegorz
dyrektor Gminnej Biblioteki Laureaci nagród i wyróżnień oraz delegacja z gminy Bestwina
Boboń. W maju 2012 r.
Publicznej. Biblioteka już od
wielu lat zajmuje czołowe miejsca w różnorakich rankingach, CKSiR współorganizowało Powiatowy Przegląd „Kulinarne
natomiast pani dyrektor wykazuje się wieloma ciekawymi ini- Dziedzictwo”.
Wszyscy goście wysłuchali koncertu Jacka Obstarczyka oraz
cjatywami, angażując się w działalność społeczną. Należy do
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej od jego założenia obejrzeli występ zespołu mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi. Doprzed 20 laty, natomiast od dwóch lat jest jego przewodniczą- datkowo mieli możliwość zapoznania się z wystawą ludowego
cą. Odznakę wręczał Radny Sejmiku Województwa Śląskiego stroju wilamowickiego autorstwa Jolanty Danek. Naszym laureatom gratulował osiągnięć wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
Janusz Buzek.
Pośród laureatów wyróżnień dla młodych animatorów i twór- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, radny powiatowy Józef Maziarz i radny gminy Bestwiców kultury również znaleźli się nasi mieszkańcy. Byli to:
Jakub Foltak – zdobywca wielu nagród w konkursach i prze- na Andrzej Wojtyła.			
Sławomir Lewczak
glądach wokalnych, solista chóru „Allegro” działającego przy
(fot. Beskidzka24.pl)
CKSiR w Bestwinie, a obecnie solista i kompozytor zespołu
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Podsumowanie akcji krwiodawstwa
w Janowicach

W akcji krwiodawstwa, jaka miała miejsce w niedzielę, 27 stycznia, w Janowicach udział wzięło 25 osób,
a swoją krwią podzieliło się z potrzebującymi 23 dawców, po pozytywnym przejściu badań.
Do Banku Krwi pojechało 10 350 ml tego życiodajnego
płynu, za co Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina składa serdeczne podziękowania.
Osobne podziękowania skierowane są do firm „Danone”
z Bierunia Starego oraz „Maspex” z Tychów za przekazane krwiodawcom produkty firmowe.
Jerzy Zużałek

Kaniów współgospodarzem
mistrzostw ratowników
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W dniach 22-25 stycznia odbywała się VIII edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym pod
nazwą „Szczyrk 2013”, zorganizowanych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz powiat bielski. W zawodach brały udział
43 załogi, m.in. z Niemiec, Ukrainy i Litwy. Zmagania ratowników są dla nas interesujące z tego względu, iż jedna z konkurencji, w dniu 24 stycznia miała miejsce na terenie Bielskiego
Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie. W organizację i zabezpieczenie przedsięwzięcia włączyli się druhowie z OSP Kaniów, pomagający doraźnie
także w przeprowadzeniu zawodów.

dzono symulację z udziałem pozorantów. Uczestnicy mieli dokonać wstępnego rozpoznania, ustalić liczbę ofiar, stopień
doznanych obrażeń, a następnie przystąpić do czynności ratowniczych. Komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz, komentując udział jednostki z Kaniowa, powiedział: OSP Kaniów
jest współorganizatorem tego etapu zawodów ratowniczych.
Czuwamy nad ich przebiegiem, a jeśli któraś z ekip poprosi naszych druhów o pomoc, włączamy się w symulację udzielania
pierwszej pomocy. To ważne ćwiczenie, gdyż nigdy nie można
wykluczyć, że będziemy kiedyś musieli naprawdę pomóc ofiarom katastrofy awionetki.
Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
oraz były Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.
Sławomir Lewczak

Zawody ratowników medycznych

Zadaniem załóg ratowniczych było udzielenie fachowej pomocy ofiarom wypadku lotniczego. W tym celu przeprowa-

Pamiątkowa fotografia przy awionetce
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Uczyli się ratować życie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie zorganizowała
w dniu 26 stycznia (sobota) kurs z zakresu pierwszej
pomocy dla członków OSP, ich rodzin, znajomych oraz
wszystkich chętnych. W sumie przybyło ok. 60 osób.
Wolontariusze z PCK Czechowice-Dziedzice w części teoretycznej przedstawili procedury postępowania w przypadku utraty przytomności, zawału serca, wypadku komunikacyjnego, zranienia i innych zdarzeń, a następnie
uczestników czekały ćwiczenia praktyczne. W tej części
podzielono kursantów na trzy grupy. Mieli możliwość trenowania resuscytacji dorosłych i niemowląt na fantomach,
natomiast na samych sobie uczyli się ustawiania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej czy też opatrywania ran. Wiedza ta pozwoli odpowiednio zareagować i nie
tracić cennych sekund przed przyjazdem pogotowia, gdy
komuś zagraża utrata zdrowia i życia.
Sławomir Lewczak

Instruktorzy wyjaśniają zasady udzielania pierwszej pomocy

Spotkania opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich
Bestwinka

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski uczestniczył 9 stycznia w okolicznościowym spotkaniu opłatkowym, jakie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie. Razem z Prezesem Koła, Jadwigą Oziminą życzył wszystkim paniom owocnego roku 2013 i wiele satysfakcji czerpanej z udziału w życiu
gminy. Jak powiedział, byłoby bardzo dobrze, gdyby składy
osobowe KGW w naszych czterech miejscowościach się powiększały – jeśli każda z gospodyń namówiłaby córkę, siostrę
czy synową, nie trzeba byłoby martwić się o brak następczyń.
Do życzeń dołączyli się pozostali goście. Ks. Cezary Dulka, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP poprowadził modlitwę i namówił wszystkich na wspólne śpiewanie kolęd. Ponadto obecni byli: radny powiatowy i dyrektor CKSiR Grzegorz
Boboń, radna i sołtys Bestwiny Maria Maroszek, prezes OSP
Bestwina Marceli Kraus, ks. wikariusz Bartłomiej Dziedzic. Przełamano się opłatkiem, po czym gospodynie zaprosiły na przygotowany przez nie poczęstunek
Sławomir Lewczak

Śpiewom i radości nie było końca gdy gospodynie z Bestwinki 15 stycznia zasiadły przy wspólnym stole na tradycyjnym już
spotkaniu opłatkowym.
Jak to przy wigilii bywa, nie zabrakło barszczyku i swojskich
specjałów, przygotowanych wedle najlepszych przepisów członkiń Goła Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy spotkania bawili się
przy akompaniamencie akordeonu i śpiewie Julii Markiel.
Z ust mieszkańców płynęły nie tylko kolędy, ale także wszystkim znane piosenki biesiadne. Pamiętano także o uroczystym
toaście wzniesionym za zdrowie gospodyń i gości. Ks. proboszcz Józef Baran życzył wszystkim życzliwości oraz umiejętności współpracy i korzystając z okazji zaprosił na uroczystość odpustową połączoną z poświęceniem kaplicy cmentarnej. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele władz gminnych,
strażackich, prezes klubu sportowego i dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, który zapowiedział, że jeśli powiodą się
plany, w tym roku po raz pierwszy odbędą się gminne dożynki.
Wioleta Gandor

Życzenia składa prezes KGW Bestwina, Jadwiga Ozimina

Spotkanie w Bestwince
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Dołącz do gospodyń z KGW
Czy chcesz zostać „Perfekcyjną Panią Domu?” Nie musisz się w pasję, w odkrywanie swojej historii, własnych korzeni. To
wzorować się na popularnych programach TV, które choć efek- coś oryginalnego, czego nie znajdziemy w kulturze popularnej,
towne, nie zawsze sprawdzają się w naszych realiach. Czę- jaką częstują nas media. Czy nie warto przekazać tego kolejsto najlepsze są sposoby znane od pokoleń, przekazywane nym pokoleniom?
Zapraszamy serdeczprzez nasze mamy i babnie w szeregi Kół Gocie. Koła Gospodyń Wiejspodyń Wiejskich. Oczyskich działające w Bestwiwiście nie musisz być
nie, Bestwince, Janowitypową gospodynią docach i Kaniowie proponumową, możesz być równie
ją swoim członkiniom spodobrze studentką, księtkania w życzliwym grogową, lekarką, inżynienie, gdzie można wiele
rem czy fryzjerką. Ale
się nauczyć, a przy okaz nami masz szansę rozzji pokonać nudę. Nasze
wijać swoje talenty. DoPanie uczestniczą w wiemownicy będą zaskoczelu imprezach w gminie
ni smacznymi potrawami,
Bestwina i poza jej grahaftowanymi obrazami
nicami, organizują także
i wszystkim, co poznasz
w miarę swoich możliwoi polubisz dzięki KGW.
ści wycieczki w ciekawe
miejsca.
W imieniu
Dzisiejsza gospodyni
Nasze gospodynie uczestniczą w wielu okolicznościowych imprezach, takich jak dożynki
Kół Gospodyń
to nowoczesna kobieta,
Wiejskich:
której nieobce są nowe technologie. Ale chociaż zmienia się
Jadwiga Ozimina - Bestwina
technika, pewne rzeczy pozostają uniwersalne. Nie wyobrażaHalina Lasota - Bestwinka
my sobie Wigilii bez tradycyjnych potraw czy też gminnych feKrystyna Norymberczyk - Janowice
stynów, świąt bez naszych strojów regionalnych. W przypadHelena Sowa - Kaniów
ku wielu członkiń KGW zainteresowanie tradycją przerodziło

Poświęcono kaplicę w Bestwince
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20 stycznia parafianie z Bestwinki wzięli udział w podwójnej uroczystości. Po mszy odpustowej odprawionej o 11.30 z okazji dnia
patrona parafii, św. Sebastiana, poświęcono kaplicę cmentarną.
Mszę odprawił ks. infułat Stanisław Dadak, kanclerz kurii bielsko - żywieckiej. Przy ołtarzu nie zabrakło także proboszcza Józefa Barana oraz jego poprzednika - Władysława Piekarskiego.
Obaj księża podziękowali parafianom za wkład pracy, włożony
w budowę kaplicy.

Ks. infułat Stanisław Dadak dokonuje poświęcenia kaplicy

W procesji z kościoła do kaplicy wzięły udział poczty sztandarowe górników, strażaków, Polskiego Stronnictwa Ludowego, członkinie koła gospodyń wiejskich z szefową Haliną Lasotą na czele i wielu mieszkańców.
Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Bestwinki

Wioleta Gandor
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Pasieka wzbogaca naszą radość życia
Na terenie gminy Bestwina znajduje się ok. 50 pasiek. Pszczelarze z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa mają pod opieką
540 rodzin pszczelich, średnia wieku pszczelarza to ponad 60
lat. Jeśli więc statystyczny Polak spożywa ok. 0,4 kg miodu rocznie, to mieszkańcy naszej gminy na pewno spożywają go więcej. Ten wartościowy produkt jest tutaj powszechnie dostępny.
Rodzina pszczela zużywa rocznie na własne potrzeby ok. 100
kg miodu i pyłku. Nadwyżka, jaką zbiorą pszczoły jest rekompensatą dla pszczelarza za opiekę nad rodziną. W sumie rodziny pszczele Gminnego Koła Pszczelarzy zużywają ponad 50
ton cennego pokarmu. Najważniejsza praca pszczół to zapylanie
kwiatów i ten ich ogromny wysiłek często bywa niedoceniany.
Pszczelarstwo to bardzo wdzięczne hobby. Ale tak jak w każdej profesji, tak i tutaj są do pokonania pewne trudności. Nowe,
wydajne odmiany roślin w mniejszym stopniu potrzebują do zapylenia owadów, za to wymagają wielu zabiegów związanych
z opryskami środkami ochrony roślin. Trudno jest wobec tego
pogodzić oczekiwania plantatora, sadownika i pszczelarza z tej
samej plantacji czy sadu.
Pszczelarz, prawdziwy miłośnik przyrody, wie ile jest jeszcze
do zrobienia, aby rodziny pszczele mogły być bezpieczne, spożywając nektar, pyłek z plantacji czy sadu. Pszczoły, jak wszystkie istoty żywe, chorują, są atakowane przez pasożyty, wirusy,
bakterie. Dzięki wiedzy i praktyce pszczelarzy istnieją pasie-

ki, w których owadom zapewnia się optymalne warunki. Mamy
więc możliwość pozyskania zdrowych produktów, miodu i pyłku.
Miód pszczeli zawiera antyutleniacze, witaminy, biopierwiastki,
enzymy. Natomiast pyłek kwiatowy zawiera nawet więcej makro – i mikroelementów niż miód.
Agencja Rynku Rolnego co roku pokrywa koszt kursu dla
pszczelarzy. Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej do którego należy nasze koło, pokrywa koszty dodatkowych szkoleń w kołach. Na wniosek pszczelarza Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję zezwalającą na handel produktami pszczelimi na określonych warunkach i nadaje
numer identyfikacyjny. Działania te chronią konsumenta przed
nabyciem produktu niewiadomego pochodzenia, bowiem tylko dobrej jakości miód można oferować konsumentom. Miód
wprowadzany na rynek jako towar musi mieć etykietę, a na niej
dane: adres i telefon właściciela pasieki.
Codzienne spożywanie miodu z pewnością ograniczy wizyty u lekarza i w aptece. Ks. dr Jan Dzierżon mówił: W pszczołach Boskiego ducha jest iskierka. Zapraszam zatem do pasiek, do obserwacji pracy rodziny pszczelej, do spotkania z tą
właśnie Bożą iskrą.
Kazimierz Wojtyła
Gminne Koło Pszczelarzy

21 lutego będziemy obchodzili pierwszą rocznicę
śmierci byłego Wójta Gminy Bestwina, śp. Stefana Wodniaka (12 II 1950 – 21 II 2012) – jednocześnie prezesa
Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nade wszystko wspaniałego ojca, męża, dziadka
i serdecznego Kolegi, którego przedwcześnie zabrała
nieubłagana śmierć.
Odchodząc do wieczności pozostawił kochaną rodzinę, gminę, przyjaciół i kolegów. Wierzymy, że udał się
do tronu sprawiedliwego i miłosiernego Boga, któremu
przez całe życie ufał. Mamy niezachwianą pewność, iż
cieszy się Jego chwałą.
Śp. Stefanowi jako dobremu gospodarzowi zawdzięczamy bardzo wiele. Pamiętamy jego zasługi w realizacji
inwestycji drogowych i wodno-ściekowych, w tym budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Zmarły troszczył się
o rozwój infrastruktury rekreacyjnej na naszym terenie,
modernizował obiekty użyteczności publicznej, umiejętnie współpracował ze stowarzyszeniami, grupami i organizacjami, pozyskiwał środki zewnętrzne na inwestycje.
Członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego mają
szczególny powód do uczczenia rocznicy śmierci śp. Stefana gdyż dbał on o sprawy zawsze im bliskie. Rolnictwo
i gospodarka żywnościowa to przecież gałąź niezbędna dla życia. Dzieło nieodżałowanego Wójta kontynuuje
jego następca, także wywodzący się z ruchu ludowego.

Śp. Stefan Wodniak

Póki więc starczy życia, obiecujemy pamięć i modlitwę. Wierzymy w szczęśliwe spotkanie w wieczności.
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Msza święta za śp. Stefana Wodniaka
odprawiona będzie w dniu 24 II 2013 r.
w kościele parafialnym w Bestwinie
o godz. 11.00.

Niech spoczywa w pokoju!
Danuta Kubik Gminne Koło PSL
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Chodźcie z nami kolędować... dla „Razem”!
Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się 20 stycznia 2013 r.
w bestwińskim Domu Strażaka wywoływał sporo emocji już na
długo przed jego rozpoczęciem. Po pierwsze dlatego, że gromadził w jednym miejscu zespoły znane i lubiane, ale jeszcze
nigdy nie występujące w takim zestawieniu. Po drugie, dochód
z imprezy przeznaczony był na działalność Stowarzyszenia Na

Kolędnicy ze Stowarzyszenia „Razem’’
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Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”, budującego w Bestwinie dom stałego pobytu dla swoich podopiecznym. Wreszcie jako trzeci powód można wskazać odradzanie się tradycyjnych form spędzania czasu, renesans kultury
ludowej i lokalnych zwyczajów.
Naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców wyszło więc Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
proponując połączenie przyjemnego z pożytecznym: radosną zabawę w szczytnym celu.
Zaproszenie nie przeszło bez
echa, obszerna sala wypełniła
się do ostatniego miejsca, przybyli także przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy, reprezentowani m.in. przez wójta gminy Be- Wystep chóru „Ave Maria’’

stwina Artura Beniowskiego. Na widowni zasiadł również ksiądz
proboszcz Cezary Dulka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bielskiego Bogusław Stolarczyk i wielu innych samorządowców, działaczy kultury, przedsiębiorców oraz wszystkich, którym pomoc niepełnosprawnym nie jest obojętna.
Jako pierwszy wystąpił chór „Ave Maria” działający przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, a prowadzony przez
doświadczonego chórmistrza Mariana Lubickiego. Chór wykonał kolędy, pastorałki i tradycyjne pieśni, zachwycając wysokim poziomem śpiewu i bogatym doborem repertuaru. Po tak
wspaniałej „rozgrzewce” zaprezentował się publiczności chór
„Allegro” związany z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Młodzież prowadzona przez panią Magdalenę Wodniak – Foksińską jak zawsze koncertowała bardzo żywiołowo, choć zdarzały się utwory bardziej refleksyjne. Wiele z nich można znaleźć
na płycie pt. „Na skrzydłach Anioła”.
Punktem kulminacyjnym wieczoru okazał się występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Zespół prezentuje
folklor naszej grupy etnicznej, czyli Lachów południowo – zachodnich, W zrekonstruowanych strojach przekazuje następnym pokoleniom tańce, pieśni i zwyczaje przodków. Do takich
niewątpliwie należy kolędowanie z Herodem, śmiercią, Żydem,
kozą i innymi postaciami typowymi dla polskich jasełek. Program przedstawiony w niedzielę trudno opisać słowami – tam
należało po prostu być! Psotne diabły wbiegały w publiczność,
baba wodziła kozę na postronku, śmierć ukarała złego Heroda,
zaś tancerze wywijali hołubce w takt muzyki granej przez kapelę. To musiało się podobać, wywołało wiele uśmiechów i rzęsiste oklaski.
Na sam koniec na scenie
pojawili się szczególni kolędnicy – podopieczni stowarzyszenia „Razem” przebrani w oryginalne stroje i wyposażeni w instrumenty muzyczne. Do zabawy zaprosili nawet pana Wójta
i księdza proboszcza. Śpiewając z zaangażowaniem, pokazali, że nie warto tworzyć między ludźmi sztucznych barier
i uprzedzeń, ale lepiej zjednoczyć się we wspólnym celu.
Sławomir Lewczak

Nietypowo o walce dobra ze złem

Archanioł jeżdżący na hulajnodze? Diabeł pragnący być dobrym? Rapujący Święty Mikołaj? Takie obrazki z pozoru są rzeczywiście nietypowe, ale wszystkie razem składają się na opowieść posiadającą bardzo głęboki sens. Sięgając po awangardowy scenariusz, członkowie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przy
Szczepie „Bratnie Żywioły” w Bestwinie widzieli, co robią. Prawdę o tym, że podczas Świąt Bożego Narodzenia najważniejsze
wcale nie są prezenty, jedzenie ale narodzony Jezus przedstawili w sposób jednocześnie zabawny i pouczający. Premiera
spektaklu pt. „(Nie) typowe jasełka” odbyła się dnia 5 stycznia
w sali gimnastycznej ZSP Bestwina.

Zgromadzoną publiczność przywitała komendantka szczepu zuchów i harcerzy, Kinga Czulak. Zapraszając do wspólnego oglądania, zaznaczyła, że całkowity dochód z widowiska
zostanie przeznaczony na dofinansowanie harcerskiego wypoczynku zimowego oraz na potrzeby szkoły. Po krótkim wstępie
rozpoczęło się to, na co wszyscy czekali i to bardzo mocnym
uderzeniem. Dwie czarownice – narratorki, w które wcieliły się
Panie Dyrektor Urszula Kal i Agata Rak, wywołały realizmem
swojej gry u dorosłych gromkie brawa, zaś u dzieciaków lekkie
przerażenie, jak zresztą na czarownice przystało. Dalej było jeszcze śmieszniej i jeszcze straszniej. Oto diabeł Boruta przedsta-
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wił samemu Lucyferowi swój iście szatański plan zniszczenia
idei Świąt Bożego Narodzenia. Diabły chciały wmówić dzieciakom wyższość konsoli i telefonów nad Bożym Dzieciątkiem...
Dobrze, że w porę zareagowało anielskie pogotowie, z małą pomocą Świętego Mikołaja i samej Śmierci, tym razem występującej nie z kosą, ale pilarką spalinową firmy Stihl. W rezultacie
wszystko skończyło się dobrze, a pewna całkiem zwyczajna rodzina mogła w spokoju zasiąść do wigilijnej wieczerzy.
Spektakl pełen humoru, zabawnych gagów i licznych aluzji
(także politycznych) nie mógłby odbyć się bez pomocy i udziału wielu zaangażowanych osób. Idea narodziła się już w październiku 2012 r. podczas formowania się Ruchu Przyjaciół
Harcerstwa. Niedługo później ruszyły pierwsze próby. Oprócz
niezawodnych Pań Dyrektor w jasełkach wystąpili: Diabeł Boruta - Sławomir Adamski; Lucyfer - Sylwia Stanclik; Aniołki - Dorota Mełeszko, Alicja Ślosarczyk, Dorota Surowiak, Inga Sadkowska; Rodzice - Anna Andreczko, Robert Jonkisz; Dzieci - Emilia
Wysogląd, Jakub Madejski; Św. Mikołaj- Łukasz Olma; Śmierć

Scena z przedstawienia

- Joanna Wysogląd; Diabełek - Izabela Mełeszko. Za realizację dźwięku odpowiadał Witold Stasicki, oświetlenia – Dariusz
Cieślak, a nagłośnienie – Jerzy Kijas. Dekorację wykonały panie Dorota Surowiak i Ewa Sierant. Organizatorzy dziękują również panu Krzysztofowi Byrskiemu za udostępnienie oświetlenia.
Prawdziwymi przyjaciółmi naszych aktorów okazali się sponsorzy. Wśród nich firma „Stips” – producent rękawic roboczych,
państwo Beata i Mariusz Owczarz oraz piekarnia „Tysia” z Bestwiny. Hojne datki przekazała publiczność. Warto nadmienić,
że jasełka obserwowali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
komendant Hufca ZHP w Czechowicach – Dziedzicach hm.
Marian Hankus, przedstawiciele Rady i Urzędu Gminy Bestwina oraz różnych instytucji kulturalnych i społecznych. Spektakl
został także wystawiony w sali widowiskowej przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie.
Sławomir Lewczak

Pamiątkowe zdjęcie

Z gwiazdą i turoniem w Bestwince
stycznia – już po raz siódmy. Konkurs zorganizował ksiądz proboszcz Józef Baran we współpracy z panią Wiesławą Ochman
– Szeligą, wieloletnią dyrektor szkoły. Impreza rozpoczęła się
od występów przedszkolaków, a po nich zaprezentowali się
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, z podziałem na grupy wiekowe i kategorie: zespoły, chóry oraz solo - duet. Zmagania oceniało Jury w składzie: mgr Józef Maziarz, mgr Patrycja Broda i mgr Ewa Aprias. Patronat medialny objęły „Wieści
Parafialne”, „Magazyn Gminny” i portal internetowy www.gminabestwina.info.
Oto lista zwycięzców w każdej kategorii:
Przedszkolaki, zespoły i chóry:
„Smerfy” – Przedszkole Publiczne Kaniów
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Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek stał się w Bestwince doroczną tradycją, bez której trudno sobie wyobrazić okres świąteczno – noworoczny. Dzieci i młodzież uczestniczą w konkursie
coraz chętniej, kontynuując dawne tradycje, przebierając w oryginalne stroje i angażując całe rodziny w swoje przygotowania.
W tym roku kolędnicy z gminnych szkół i przedszkoli w liczbie ok. 290 spotkali się w kościele pw. św. Sebastiana w dniu 12

Przedszkolaki, duety:
Ania Pasierbek, Natalka Góra – Przedszkole Publiczne
Bestwina
Szkoły Podstawowe, zespoły i chóry klas I-III:
Schola „Angeles” – Parafia św. Józefa Robotnika w Janowicach
Szczęśliwi laureaci wraz z księdzem proboszczem

Szkoły Podstawowe, zespoły i chóry klas IV – VI:
Zespół „Pauza” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach
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Zespół wokalno – instrumentalny „Po-Tworek” – Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Janowicach
Szkoły Podstawowe, solo, duet:
Justyna Kowalczyk, Karina
Stopka - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach
Gimnazja, zespoły i chóry:
„Bel Canto” – Gimnazjum w Bestwince
Gimnazja, solo, duet:
Mirella Kubik – Gimnazjum
w Bestwinie

Pani Wiesława Ochman – Szeliga z uznaniem dodaje, że
wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu prezentowali wysoki poziom wokalny oraz
duże zdolności instrumentalne. Organizatorzy pragną też serdecznie podziękować członkom Jury,
wszystkim uczestnikom,
nauczycielom i instruktorom za przygotowanie do
konkursu oraz rodzicom za
pomoc w organizacji transportu i stworzenie sprzyjającej atmosfery.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez głównego
sponsora, a zarazem gospodarza
Występy w kategorii gimnazjalnej
konkursu, ks. Józefa Barana.

Sławomir Lewczak

Muzyczny prezent dla chorych dzieciaków
„Stachura, Mirecki Trio” oraz Jakub Foltak w Kaniowie
tańczące pod sceną dzieci. Sami muzycy dzięki swojemu poczuciu humoru i błyskotliwym komentarzom pomogli widzom zrzucić
z siebie maskę powagi, zapomnieć o problemach, zmartwieniach.
Po zakończonych bisach przeprowadzono na cele Stowarzyszenia licytację atrakcyjnych fantów: Tortu w kształcie serca ufundowanego przez piekarnię i cukiernię „Tysia” z Bestwiny, biletów dla dwóch osób na spektakl teatralny ofiarowanych
przez Teatr Polski w Bielsku-Białej, oraz zaproszenia na romantyczną kolację dla dwojga, które podarowała „Willa Eureka” z Czechowic – Dziedzic. Licytację brawurowo poprowadził
pan Jacek Jonkisz.
Stowarzyszenie „Z Sercem na dłoni” gratuluje szczęśliwym
zwycięzcom i dziękuje hojnym sponsorom. Oczywiście kłania
się nisko mieszkańcom Kaniowa, ich rodzinom i innym gościom
przybyłym by wesprzeć nasze dzieci. Osobne podziękowania należą się Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie za udostępnienie sali i wszelką pomoc w sprawnym zorganizowaniu koncertu.
Sławomir Lewczak

Muzyka bardzo podobała się publiczności

Piotr Mirecki z synem oraz Jakub Foltak
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Było skocznie, melodyjnie i bardzo gorąco. Kiedy na scenie
pojawiają się tacy artyści jak 27 stycznia w Kaniowie, to z góry
wiadomo, że nikt z publiczności nie będzie w stanie spokojnie
usiedzieć na swoim miejscu. Udaną zabawę zapewnili w niedzielny wieczór Piotr Mirecki, Małgorzata i Jan Stachura oraz Jakub
Foltak. Są to muzycy doskonale w naszej gminie znani – Piotr
jest mieszkańcem Kaniowa, Kuba – Janowic, a wszyscy mają
już za sobą występy w telewizji (np. „Must be the music”, „Dzień
dobry TVN”, „The voice of Poland”), na festiwalach i przeglądach. W kaniowskim Domu Strażaka wystąpili na zaproszenie
Stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom „Z sercem na dłoni”. Dochód z biletów – cegiełek przeznaczono na leczenie i rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia.
Wykonawcy postarali się o to, by utwory zapadły w pamięć.
Zagrali kolędy w bardzo ciekawych aranżacjach, kompozycje
własne i covery znanych artystów, choćby Leonarda Cohena lub
Erica Claptona. Chętnie sięgali po inspiracje latynoskie albo jamajskie, od flamenco po reggae. Do wspólnego śpiewania zachęcili publiczność, chyba najbardziej dały się porwać zabawie

16

Kultura

Przedstawienie jasełkowe
w Janowicach
W niedzielę, 20 stycznia, w kościele parafialnym pw. św. Józefa Robotnika odbyło się przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Janowicach. Małymi aktorami stali się uczniowie klasy III
wraz z kolegą z klasy II. To oni wcielili się w postacie: Maryi, Józefa, pasterzy, królów, aniołów i gwiazdek. Występ wzbogacił śpiew scholi „Angeles”
oraz grupy „Pauza”, przygotowanych pod okiem Pani Elizy Szeligi -Kraus.
Przygotowania trwały już od początku grudnia pod kierunkiem Pani Elżbiety Żmij i Barbary Nycz. Cieszymy się, że tak liczna publiczność z Janowic
przybyła, aby obejrzeć efekty naszej pracy. Mamy nadzieję, że swoim występem na nowo udało nam się obudzić we wszystkich atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia.
Barbara Nycz

Jasełka w janowickim kościele

Orkiestra zagrała
na Nowy Rok
Wyjątkowy prezent muzyczny przygotowała dla wszystkich
mieszkańców Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. W dniu 13 stycznia, w niedzielne popołudnie odbył się
w kaniowskim kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca
NMP specjalny koncert noworoczny.
Muzycy pod batutą pani kapelmistrz Urszuli Szkucik – Jagiełki wykonali utwory polskie i zagraniczne, utrzymane w klimacie
bożonarodzeniowym i nie tylko. Duże pole do popisu mieli także soliści. Koncert zgromadził liczną publiczność, rozgrzewając słuchaczy w mroźny, styczniowy dzień.
Sławomir Lewczak

Koncert Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Kolędowanie ze Stowarzyszeniem
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Świąteczna atmosfera udzieW sobotę, 5 stycznia, wolonlała się wszystkim uczestnitariusze Stowarzyszenia Pomokom, a w jej utrzymaniu pomacy Dzieciom, Młodzieży i Rodzigały wspaniałe ciasta przygotonom „Z sercem na dłoni” zorgawane przez wolontariuszki Stonizowali dla mieszkańców Kawarzyszenia „Z sercem na dłoniowa popołudniowe spotkanie
ni” oraz barszczyk z krokietem
ze wspólnym śpiewaniem kolęd.
serwowany przez Panie z TowaW tę szlachetną inicjatywę włąrzystwa Charytatywnego. Każde
czyło się Towarzystwo Charydziecko otrzymało również słodtatywne przy Parafii Niepokaki i owocowy poczęstunek oraz
lanego Serca NMP, a ksiądz
mogło do woli gasić swoje praproboszcz, Janusz Tomaszek,
gnienie soczkami przekazanymi
udzielił gościny w przyparafialnej
przez firmę „Maspex” z Tychów.
auli. Spotkanie rozpoczęło się od
W przeddzień Święta Trzech
występu dzieci z Zespołu SzkolGrają i śpiewają uczniowie z Kaniowa
Króli nie mogło zabraknąć kono – Przedszkolnego, które wraz
lędy Mędrcy Świata Monarchoz zespołem fletowym Piccolo
i zespołem gitarowym zaśpiewały mniej i bardziej znane kolędy, wie, a już na samo zakończenie zaśpiewano piosenkę Sewea dyrygowała i akompaniowała Pani Urszula Szkucik – Jagiełka. ryna Krajewskiego „Jest taki dzień” oraz „Kolędę dla nieobecPo programie przygotowanym przez dzieci, wspólnemu, chóral- nych” Zbigniewa Preisnera.
Jerzy Zużałek
nemu śpiewaniu kolęd przygrywał na organach Łukasz Jonkisz.
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Bezpłatne kursy języka angielskiego w bibliotece
Angielski dla dzieci
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Kurs składa się z kilkuset gier,
piosenek karaoke, filmów, fotolekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają
z niego samodzielnie – potrzebny jest im tylko komputer z dostępem do Internetu. Wystarczy, aby dziecko uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
Kurs to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier
i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce
są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.
Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20
ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się
z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez
cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Kurs FunEnglish.pl,
a także kurs angielskiego dla dorosłych angielski123.pl oferuje
bezpłatnie wszystkim bibliotekom publicznym firma Funmedia.
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Informację na temat komputerowego kursu FunEnglish.
pl można znaleźć w GBP w Bestwinie, ul. Szkolna 8, tel. 32
2141409, e-mail: gbpbestwina@poczta.onet.pl

Komputerowy kurs języka angielskiego
dla dorosłych

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaprasza wszystkich chętnych – seniorów, osoby poszukujące prac oraz osoby
zainteresowane znajomością języka angielskiego- na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy.
Kurs angielski123.pl jest skonstruowany tak, aby jego użytkownik uczył się myśleć po angielsku. Składa się z czterech
poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. System weryfikuje poprawność ich wykonania i pozwala na bieżąco
monitorować postępy w nauce. Osoba korzystająca z kursu ma
także możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wypowiadanych słów – do obsługi wystarczy mikrofon i słuchawki.
Przejście całego kursu zajmuje rok – zakładając, że uczestnik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm
jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. W przypadku poprawnego wykonania ponad 80% poleceń dostępnych
w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.
Każdy, kto przyjdzie do biblioteki, może skorzystać z kursu
samodzielnie. Jeżeli nigdy nie uczył się angielskiego, może rozpocząć naukę od początku, od pierwszego poziomu. Jeżeli zna
podstawy, może wybrać poziom trzeci lub czwarty – dla średniozaawansowanych.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Informacji na temat komputerowego angielski123.pl udziela
GBP w Bestwinie. 		
Teresa Lewczak

Projekt „Cztery pory roku - zajęcia artystyczne”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 27 grudnia 2012 roku dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z ceramiki w ramach projektu: „Cztery pory roku - zajęcia artystyczne”. Zajęcia odbywały
się w Galerii BWA w Bielsku - Białej.
Pod kierunkiem instruktora uczestnicy oraz uczestniczki projektu mieli możliwość wykonania pracy według własnego pomysłu. W czasie warsztatów powstały naczynia o różnych kształtach: garnuszki, miseczki, wazoniki, a także świeczniki i skarbonki. Lepienie z gliny okazało się świetną zabawą i sprawiło wszystkim wiele radości. Niektórzy z uczestników ujawnili
swoje kolejne zdolności artystyczne. Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie wystawy, na której uczennice i uczniowie
mogli obejrzeć prace plastyczne wykonane różnymi technikami.
Udział w warsztatach ceramicznych oraz przejazd do galerii
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.
Ewa Sierant, Agata Karaś, Agnieszka Gutka
Uczniowie uczestniczący w warsztatach
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Powstaje Sekcja Piłki Siatkowej
I Ty możesz zostać drugim Winiarskim, Zagumnym, Bartmanem albo Dorotą Świeniewicz!
…. a może drugim Wiesławem Czają?
Tak, teraz masz szansę pójść w ich ślady!!!

Uczniowski Klub Sportowy „Set” Kaniów ogłasza nabór do
Sekcji Piłki Siatkowej.
Już niedługo w Kaniowie oddana zostanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Pozwoli to na szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce siatkowej. Aby wraz z oddaniem sali do użytku ruszyć z treningami konieczne jest rozeznanie dotyczące zainteresowania mieszkańców naszej gminy uprawianiem gry w piłkę siatkową.
W związku z powyższym prosi się wszystkich zainteresowanych podjęciem treningów w Sekcji Piłki Siatkowej UKS Set
Kaniów o przesłanie zgłoszenia na adres: danielek2002@o2.pl lub aro230@vp.pl.
Informacje udzielane będą także pod numerami telefonów: 501 309 859 i 500 253 694
Zajęcia prowadzić będzie Arkadiusz Czaja.

Adrian Formas
srebrnym medalistą
Miło nam poinformować, że uczeń Gimnazjum w Bestwince Adrian
Formas zdobył 2 miejsce i srebrny medal na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w slalomie supergiganta. Igrzyska te odbywały się w dniach 29
styczeń – 5 luty w południowokoreańskim mieście Pyeongchang. Serdecznie gratulujemy!
ZSP Bestwinka

Adrian Formas wśród uczestników Igrzysk.

W „Przełomie” kontynuacja przełomu

Głos zabiera sekretarz klubu Józef Maziarz

tkały się z pełnym uznaniem członków LKS Kaniów i wraz zarządem uzyskał jednogłośnie absolutorium, a na dodatek powierzono mu pełnienie funkcji prezesa na kolejną kadencję.
Teraz na czele klubu stać będzie dwóch młodych ludzi, bo i wiceprezes, Adrian Staniec to bardzo młody człowiek, podobnie,
jak skarbnik – Magdalena Pawłuszkiewicz.
Po blisko dwugodzinnych obradach wybrano następujący zarząd: Prezes: Grzegorz Wieczorek, Wiceprezes: Adrian Staniec,
Skarbnik: Magdalena Pawłuszkiewicz, Sekretarz: Józef Maziarz, Kierownik sekcji piłki nożnej: Czesław Tomala, pozostali członkowie: Antoni Wojsław – kierownik Klubu Kibica, Roman
Sas – kierownik Sekcji wędkarskiej, Tadeusz Bodzek, Grzegorz
Ciućka, Paweł Pawłuszkiewicz, Józef Łuczkowski.
Na sali obecni byli członkowie ustępującego zarządu, trenerzy i zawodnicy juniorów oraz seniorów. Wśród zaproszonych
gości, byli, m.in. wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, jego zastępca Stanisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek, radni powiatowi: Józef Maziarz i Grzegorz Boboń, radni
Rady Gminy: Edward Jonkisz i Grzegorz Kołodziejczyk, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Barbara Konarska-Węgrzyn, prezes OSP Grzegorz Owczarz, prezes Orkiestry Dętej
Stanisław Hamerlak. Wiele z tych osób to nie tylko goście, ale
i członkowie Klubu.
Jerzy Zużałek
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W niedzielę, 3 lutego, w LKS Przełom Kaniów odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Tytułowy przełom dokonał
się w zeszłym roku, kiedy to na czele zarządu, po kilkudziesięciu latach pełnienia funkcji prezesa przez doświadczone już osoby( z rocznym wyjątkiem, kiedy prezesem był Łukasz Furczyk),
stanął młody, 24 – letni Grzegorz Wieczorek. Jego rządy spo-
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Roman Sas ponownie na czele
Sekcji Wędkarskiej

• Magazyn gminny styczeń 1/2013

W niedzielę, 20 stycznia, odbyło się Zebranie Sprawozdaw- że wszystkie wnioski i uchwały podjęte na poprzednim zebraniu
czo – Wyborcze Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha działającej zostały wykonane w całości, co potwierdziła Komisja Rewizyjna.
przy LKS „Przełom” Kaniów. Jest to najliczniejsza organizacja Zarząd Sekcji podpisał umowę z Urzędem Gminy na kolejne
działająca w naszej gminie. Zebrani jednogłośnie udzielili ab- 10 lat. Sekcja otrzymała, po przeprowadzonej kontroli przez
solutorium ustępującemu zarządowi pracującemu pod kierow- Powiatowego Lekarza Weterynarii, numer identyfikacyjny i jej
nictwem Romana Sasa i również jednogłośnie zaproponowali, działalność rybacka znajduje się pod stałym nadzorem PLW.
aby Sekcją w nowej kadencji kierował w dalszym ciągu Roman Wykonano szereg prac poprawiających działalność Sekcji
i komfort wędkarzy: przeprowadzono rekultywację stawu nr
Sas wraz z dotychczasowym zarządem.
Zanim jednak doszło do głosowań należało po kolei realizo- 1, wyczyszczono częściowo staw nr 2, wykonano nowe stojawać porządek zebrania, a rozpoczął je kierownik Sekcji Roman ki na dozowniki pasz w stawach hodowlanych, przeprowadzono remonty dozowników, wyreSas, witając wszystkich wędmontowano przyczepy do przekarzy oraz zaproszonych gowozu ryb, dokonano remontów
ści: wójta Artura Beniowskiego,
łódek, magazynów paszowych,
radnych powiatowych: Grzegonarzędzi, kładek, tablic informarza Bobonia i Józefa Maziarza,
cyjnych, koszy na śmieci, przeprezesa LKS Przełom Kaniów
prowadzono 4 akcje sprzątania
Grzegorza Wieczorka i prześmieci, na bieżąco wykaszano
wodniczącego Rady Gminy Bewszystkie brzegi usuwano niestwina Jerzego Zużałka.
potrzebne krzewy, obcinano gaJak co roku, zebranie było
łęzie itp.
także okazją do uhonorowania
W 2012 roku przeprowadzonajlepszych wędkarzy i podzięno: Zawody Wiosenne, Zawody
kowań najbardziej aktywnym
Nocne, Zawody Drużynowe, Zaczłonkom Sekcji.
Wójt Artur Beniowski i Kierownik Sekcji Roman Sas wręczają nagrodę
wody z okazji Święta Karpia, ZaWędkarzem Roku 2012 zowody Jesienne i Zawody z okastał Sławomir Tomaszczyk, drugie miejsce w rankingu zajął Paweł Pasierbek, a trzecie Janusz zji Dnia Dziecka. W sierpniu wraz z CKSiR w Bestwinie i LKS
Niemiec. Na czwartym miejscu uplasował się Artur Niemiec i Przełom Kaniów zorganizowano kolejną edycję Święta Karpia.
Imponujące jest zestawienie ilości ryb, jakimi zarybiono
jako młodzieżowy członek Sekcji odebrał statuetkę dla Najlepszego Młodzieżowego Wędkarza Roku 2012. Pamiątkowe sta- akweny do wędkowania i tak: karp – 8495 kg, amur – 1170 kg,
tuetki i podziękowania za ofiarną działalność w Sekcji w 2012 szczupak – 520 kg, sandacz – 150 kg, tołpyga – 155 kg, leszcz/
roku otrzymali następujący wędkarze: Jerzy Kołodziejczyk, Zbi- karaś – 900 kg – łącznie 11 390 kg. Oprócz tego zarybiono takgniew Witoszek, Czesław Stryczek, Bronisław Adamski, Ma- że stawy hodowlane około 470 sztukami szczupaka palczaka
oraz drobnicą.
riusz Ochmański.
W nowej kadencji 2013 – 2014 kierować Sekcją będą: kierowZe sprawozdania z działalności Sekcji złożonego przez ustępującego kierownika, Romana Sasa, można było dowiedzieć się, nik Sekcji Roman Sas, z-ca Jan Adamiec, skarbnik – Edward
Góra, gospodarz stawów – Erwin Iwanicki, Bogdan Górka,
Tadeusz Bodzek, Jerzy Kołodziejczyk, Dominik Malinowski,
Józef Kóska, Franciszek Hamerlak, Józef Gęszka, Tomasz
Godula. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono Jerzego Zużałka, Wiesława Jaszka i Janusza Niemca. Wszyscy jednogłośnie zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej na kadencję
2013 – 2014. Zaproponowano, aby Komisję Dyscyplinarną
tworzyli dotychczasowi jej członkowie. Paweł Gawlik zaproponował, aby poszerzyć jej skład o Andrzeja Walczaka,
Arkadiusza Koźluka i Marka Kaźmierczaka. Zebrani jednogłośnie poparli złożony wniosek i zgłoszone kandydatury.
Ustalono następujące terminy przyjmowania opłat na
2013 rok: 10.02 i 24.02 oraz 10.03 i 24.03 w godz. od 9 do
12 w Pawilonie Sportowym. Opłata za kartę wynosi 400 zł.
Jerzy Zużałek

Członkowie Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha
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Sport

KS Bestwinka i UKS „The Best”
zapraszają
Uczniowski Klub Sportowy „The Best” i KS Bestwinka zapraszają chłopców z terenu Gminy Bestwina
urodzonych w roku 2004 i młodszych na zajęcia sportowe o charakterze ogólnorozwojowym z elementami techniki piłki nożnej.
Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince w poniedziałki
i piątki o godzinie 15:30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 502382698.
Zapraszamy!

Sportowcy z gminy Bestwina
u Burmistrza i Starosty
UKS Set Kaniów reprezentowany był przez Panią prezes
Halinę Błaszkiewicz, trenera Dariusza Pilarza oraz zawodników: Klaudię Sachmerda, Bartomieja Rybę i Łukasza Pilarza. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych zawodników nie mogło oczywiście, zabraknąć naszej nadziei olimpijskiej w judo,
Pawła Wawrzyczka. Obecny był także prezes UKS „The Best”
Bestwinka Waldemar Fluder, w uroczystości uczestniczyli także: wójt Artur Beniowski oraz radny powiatowy Józef Maziarz.
Mieliśmy jeszcze jeden, gminny, akcent w tej miłej uroczystości, ponieważ w części artystycznej niesamowitych wrażeń dostarczył zespół Jakuba Foltaka „The Shivers”.
Jerzy Zużałek (fot. Starostwo Powiatowe)

Nagrodzeni sportowcy z gminy Bestwina

Zaproszenie na szkolenie dla rybaków
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu dla osób związanych z branżą rybacką w dniu 18 lutego 2013 roku, w godz. 9.00 - 14.00.
Tematyka szkolenia obejmować będzie zakres: „Dobre praktyki weterynaryjne oraz higieniczne i produkcyjne, a także obowiązki sprawozdawcze
w gospodarstwach rybackich”.
Więcej na stronie internetowej LGR Bielska Kraina
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18 stycznia br. w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
sportowych na rok 2013, które Burmistrz Czechowic-Dziedzic
przyznał młodym zawodnikom i zawodniczkom z czechowickich klubów sportowych. Stypendia zostały przyznane na podstawie Uchwały nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe. Miło mi poinformować, że wśród
stypendystów są mieszkańcy naszej gminy: Paweł Wawrzyczek
(KS Judo Czechowice-Dziedzice) oraz Dagmara Chmielniak
(MKS Czechowice-Dziedzice, tenis stołowy), a wręczyli je Burmistrz Marian Błachut, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Kopeć oraz Zastępca
Burmistrza Maciej Kołoczek
Z kolei w piątek, 25 stycznia w bielskim starostwie gościł
kwiat powiatowego sportu. Starosta Andrzej Płonka uhonorował autorów najwartościowszych osiągnięć minionego roku.
Pracy przy składaniu gratulacji i podziękowań oraz wręczaniu
pucharów starosta wraz z towarzyszącym mu przewodniczącym rady powiatu Romanem Migdałem mieli sporo. Do odebrania wyróżnień zaproszono bowiem ponad pięćdziesięcioosobową grupę sportowców i trenerów. Reprezentowali oni kluby
z Bystrej, Czechowic-Dziedzic, Jaworza, Kaniowa, Kóz, Mazańcowic, Szczyrku i Zabrzega. Prestiżowe wyróżnienie - „Nadzieja olimpijska powiatu bielskiego” przyznano kajakarce czechowickiego „Górnika”, Paulinie Paszek i skoczkowi narciarskiemu
Klimczoka Bystra, Bartłomiejowi Kłuskowi.

Ogłoszenia

Kronika policyjna
Grudzień 2012

• 8 grudnia ok. godz. 23.30 w Bestwinie przy ul. Kościelnej w trakcie
biesiady doszło do awantury, podczas której jeden z uczestników został umieszczony na izbie wytrzeźwień.
• 8 grudnia ok. godz. 23.00 w Bestwinie przy ul. Kościelnej nieznany
sprawca dokonał uszkodzenia samochodu Renault Scenic – straty szacowane na 500 zł.
• 9 grudnia. godz. 21.00 nieznany sprawca kierujący samochodem nieustalonej marki wjechał w drzwi OSP w Janowicach, po czym oddalił
się z miejsca zdarzenia.
• 14 grudnia ok. 23.00 w Bestwince na ul. Młyńskiej zderzyły się dwa
samochody Daewoo Matiz, sprawca został ukarany mandatem.
• 24 grudnia o godz. 9.00 w Bestwinie na ul. Bialskiej zderzyły się dwa
samochody – Audi i Peugeot, sprawca został ukarany mandatem.
• 24 grudnia o godz. 21.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci
z komisariatu Czechowice-Dziedzice zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.
• 30 grudnia o godz. 11.00 policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali
mieszkańca Kaniowa, zgodnie z nakazem Sądu Rejonowego w Pszczynie, w celu doprowadzenia do aresztu śledczego.
• 27 grudnia policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem Audi. Wynik badania: 0,83 mg/l.
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Styczeń 2013

• 7 stycznia w Bestwinie nieznany sprawca poprzez wybicie otworu
w ścianie włamał się do pomieszczeń biurowych, skąd skradł pieniądze – straty szacowane na 3 tys. zł.
• 7 stycznia ok. godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Witosa policjanci z WRD
w Bielsku-Białej zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem.
Wynik badania: 0,13 mg/l.
• 9 stycznia ok. godz. 8.00 w Bestwince na ul. Witosa nieznany sprawca kierując nieustalonym samochodem uderzył w ogrodzenie posesji,
po czym odjechał z miejsca zdarzenia.
• 11 stycznia o godz. 15.00 w Janowicach na ul. Janowickiej kierujący
samochodem Opel Corsa z nieustalonych przyczyn wjechał do przydrożnego rowu. Został ukarany mandatem.
• 14 stycznia ok. godz. Godz. 19.00 w Kaniowie na ul. Młyńskiej zderzyły się dwa samochody – Mercedes i Suzuki Vitara.
• 18 stycznia o godz. 6.00 w Kaniowie na ul. Nad Łękawką samochód
Opel Vectra zderzył się z nieustalonym pojazdem, który oddalił się
z miejsca zdarzenia.
• 21 stycznia o godz. 5.30 w Bestwinie na ul. Witosa zderzyły się dwa
samochody: VW Golf i Opel Vectra.
• 28 stycznia poprzez portal internetowy mieszkaniec Żywca oszukał
mieszkankę Bestwiny na kwotę 190 zł.
Franciszek Owczarz

Patronat medialny: Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów”, „Mój Powiat”, „Gość Niedzielny”, „Magazyn Gminny”.
Patronat honorowy: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski.

XI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ogłasza
XI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę ”
Regulamin konkursu
Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I - dzieci do lat 13
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich
III - dorośli

Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)
2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną
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Ogoszenia

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina,tel. 32 214 14 09
3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci
otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami
4. Termin nadsyłania wierszy mija 20 lutego 2013 roku.
5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.
6. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatorów
w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich,
Alina Macher - redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, pracownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu ksią-

żek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za
swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – redaktor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor „Gościa Niedzielnego”.
7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.
9. Udział w konkursie i nadesłanie wierszy jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na publikację.
10. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
11. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród
i wyróżnień nastąpi 2 kwietnia w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie- dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu,
12. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział
w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl.
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
Nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać
krótką informację autorze.

Liczą się sekundy
Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważna,
gdyż w każdej chwili możemy spotkać się z sytuacją zagrożenia
czyjegoś zdrowia i życia. Swoje kwalifikacje w tym zakresie
nieustannie podnoszą strażacy. Jednostka OSP z Kaniowa była
współorganizatorem Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw
w Ratownictwie Medycznym, które miały miejsce m.in. na terenie
Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości
i Innowacji w Kaniowie. Ta sama jednostka kilka dni później
zorganizowała kurs pierwszej pomocy dla druhów, ich rodzin
oraz osób zainteresowanych.

reklama

