
Ukończenie i oddanie do 
użytku grupowego domu 
stałego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych pro-
wadzonego przez Sto-
warzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym „Razem” to 
wielkie i ważne wydarze-
nie dla całej gminy. Może 
służyć wszystkim miesz-
kańcom za przykład speł-
niającego się marzenia. 
Nie zrealizowało się ono 
bez trudności, bez cięż-
kiej pracy, ale tylko dzię-
ki wysiłkowi i determi-
nacji osób zaangażowa-
nych w to dzieło. Sym-
bolicznym wyrazem do-
cenienia starań o god-
ne życie podopiecznych 
Stowarzyszenia jest na-
groda Perły Podbeski-
dzia przyznana pani 
prezes „Razem” – Marii  
Sysak – Łyp.

Zbudowali dom na całe życie
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•	 Została	wybrana	firma	wykonująca	budowę	kanalizacji	w	so-
łectwie	Bestwina	–	od	granic	z	Bestwinką	do	wysokości	ul.	
Krakowskiej.	Termin	realizacji	tego	zadania	to	trzeci	kwar-
tał	2014	roku.	

•	 Zakończono	prace	związane	remontem	ul.	Janowickiej.	Do	
wykonania	zostaje	jeszcze	odcinek	tej	drogi	od	ul.	Pszcze-
larskiej	do	ul.	Krakowskiej.	

•	 Starostwo	powiatowe	złożyło	wniosek	na	dofinansowanie	
przebudowy	ul.	Krakowskiej,	w	Bestwinie,	do	tzw.	„Schety-
nówek”,	prawdopodobny	termin	rozstrzygnięć	konkursu	to	
początek	grudnia	bieżącego	roku.	Jeśli	zadanie	to	zostanie	
wybrane	do	realizacji	Gmina	Bestwina	będzie	partycypowa-
ła	w	50%	kosztów	poniesionych	przez	Powiat.

•	 Trwa	przebudowa	ul.	Krzywolaków	i	Czechowickiej		w	so-
łectwie	Kaniów.	

•	 Za	nami	cykl	 zebrań	wiejskich,	na	których	przedstawicie-
le	Urzędu	Gminy	mogli	przekazać	najważniejsze	informa-
cje	dotyczące	wykonanych	inwestycji,	a	także	przedstawio-

no	 założenia	 na	 rok	 przy-
szły	 i	 kolejne	 lata.	Chciał-
bym	podziękować	za	obec-
ność	mieszkańców	na	tych	
spotkaniach,	wysoki	poziom	
dyskusji,	choć	nie	ukrywam,	
że	z	małymi	wyjątkami	i	zro-
zumienie	polityki	finansowej	
Urzędu	Gminy.

•	 Trwają	 prace	 nad	 budże-
tem	na	2014	rok.	Do	15	XI	
projekt	budżetu	musi	zostać	
przedstawiony	Radnym,	 a	
następnie	przeanalizowany	
na	poszczególnych	komisjach	i	zatwierdzony	do	realizacji.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Bestwina

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Na	pierwszej	po	wakacyjnej	przerwie	sesji	Rady	Gminy	Be-
stwina	radni	w	dniu	26	września	nie	tylko	podejmowali	uchwa-
ły,	lecz	także	mieli	okazję	wysłuchać	szeregu	sprawozdań.	Była	
to	informacja	wójta	o	przebiegu	wykonania	budżetu	gminy	za	
I	półrocze	2013	r.,	jak	i	kształtowaniu	się	wieloletniej	prognozy	
finansowej	za	to	samo	półrocze.	Ponadto	dyrektor	Gminnego	
Zespołu	Obsługi	Szkół	i	Przedszkoli	oraz	przewodniczący	Ko-
misji	Edukacji,	Kultury,	Zdrowia	i	Bezpieczeństwa	Publicznego	
złożyli	sprawozdanie	z	funkcjonowania	placówek	oświatowych.

Przed	realizacją	porządku	obrad	Przewodniczący	Jerzy Zuża-
łek	oddał	głos	Wójtowi	Arturowi Beniowskiemu,	który	powie-
dział,	że	na	sesję	zostały	zaproszone	cztery	panie	nauczyciel-
ki,	które	uzyskały	tytuł	nauczyciela	mianowanego.	Zaznaczył,	
że	 jest	 to	najwyższy	awans	na	szczeblu	gminnym.	W	związ-
ku	z	 tym	złożył	wszystkim	paniom	serdeczne	gratulacje	 i	ży-
czenia,	a	następnie	wręczył	akty	nadania	stopnia	awansu	za-
wodu	nauczyciela	mianowanego.	Więcej	na	ten	temat	piszemy	 
w	osobnym	artykule.
W	sprawozdaniu	z	przebiegu	wykonania	budżetu	wójt	Artur 

Beniowski	podał	do	wiadomości,	że	budżet	na	2013	rok	został	
uchwalony	w	dniu	13	grudnia	2012	roku,	gdzie	pierwotnie	docho-
dy	przewidywane	były	w	wysokości	31	470	872,80	zł.,	zaś	wy-
datki	w	wysokości	29	998	123,29	zł.	W	trakcie	I	półrocza	2013	
roku,	tj.	okresu	sprawozdawczego,	Rada	Gminy	Bestwina	pod-
jęła	pięć	uchwał	zmieniających	pierwotną	uchwałę	budżetową.	

Poprzez	te	zmiany	budżetu,	dochody	na	koniec	czerwca	2013	
roku	zostały	dostosowane	do	wysokości	29	723	535,33	zł.,	zaś	
wydatki	do	wysokości	30	323	535,33	zł.	Realizacja	wykonania	
dochodów	za	I	półrocze	2013	roku	wynosi	49,15%,	zaś	realiza-
cja	wykonania	wydatków	wynosi	43,42%.	Zarówno	informacja	
o	wykonaniu	budżetu,	 jak	i	kształtowaniu	wieloletniej	progno-
zy	finansowej	zostały	przez	Radę	Gminy	jednogłośnie	przyjęte.
Szersze	informacje	z	gminnych	szkół	i	przedszkoli	znajdują	

się	w	poprzednim	i	bieżącym	numerze	„Magazynu	Gminnego”	
i	w	dużej	części	pokrywają	się	z	tym,	co	na	sesji	Rady	Gminy	
referowali	 dyrektor	GZOSiP	Arkadiusz Maj	 oraz	przewodni-
czący	Komisji	Edukacji,	Kultury,	Zdrowia	i	Bezpieczeństwa	Pu-
blicznego	Benedykt Kohut.	Dyrektor	Maj	zauważył	 iż	gmina	
Bestwina	jest	jedną	z	nielicznych	gmin,	która	zapewniła	stupro-
centowe	pokrycie	zapotrzebowania	na	wychowanie	przedszkol-
ne.	Dodał	też,	że	od	1	września	w	Janowicach	został	otwarty	
dodatkowo	jeden	oddział	przedszkolny,	który	zapewnił	miejsce	
dla	3	-	latków.	W	okresie	wakacyjnym,	przy	usilnych	staraniach	
Wójta	i	Skarbnika	Gminy,	udało	się	w	Kaniowie	otworzyć	dwa	
oddziały	klasy	pierwszej,	gdzie	wcześniej	planowany	był	jeden	
oddział.	Korzystając	z	okazji,	dyrektor	podziękował	Kierowni-
kowi	Referatu	Służb	Technicznych	Mariuszowi Szlosarczyko-
wi,	za	zaangażowanie	i	wsparcie	przy	wykonywaniu	prac,	które	
były	niezbędne	i	konieczne.	W	okresie	wakacyjnym,	placówki	
oświatowe	organizowały	wypoczynek	letni	dla	dzieci,	który	po-
zwolił	dzieciom	bezpiecznie	i	w	sposób	ciekawy	spędzić	waka-
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We	wszystkich	czterech	sołectwach	jesienną	porą	odbywają	
się	zebrania	wiejskie.	Jest	to	okazja	do	spotkania	mieszkańców	
z	władzami	naszej	gminy,	wysłuchania	sprawozdania	z	działal-
ności	Urzędu,	a	także	złożenia	swoich	postulatów.	Spotkania	
tradycyjnie	odbywają	się	w	salach	OSP,	a	uczestniczy	w	nich	
wójt	gminy	Artur	Beniowski,	jego	zastępca	Stanisław	Wojtczak,	
wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu	Bielskiego	Bogusław	Sto-
larczyk	oraz	radni	powiatowi	Józef	Maziarz	i	Grzegorz	Boboń,	
Przewodniczący	Rady	Gminy	Bestwina	 Jerzy	Zużałek,	 radni	
gminy	Bestwina,	pracownicy	Urzędu	Gminy,	sołtysi	i	członko-
wie	Rad	Sołeckich,	przedstawiciele	jednostek	samorządowych,	

oświatowych,	Straży	Pożarnych,	Kół	Gospodyń	Wiejskich,	or-
ganizacji,	kół	 i	stowarzyszeń.	Zapraszamy	do	zapoznania	się	
z	krótkimi	sprawozdaniami	z	zebrań,	które	miały	miejsce	do	tej	
pory,	czyli	do	zamknięcia	numeru:

Bestwina
Z	zaproszenia	na	zebranie	wiejskie	w	Bestwinie	w	dniu	29	

września	skorzystała	poseł	na	Sejm	RP	Małgorzata	Pępek.	Jej	
obecność	 była	 efektem	wniosku	 o	 systematyczne	 spotkania	
mieszkańców	z	posłami	i	senatorami.	Parlamentarzystka	odpo-

Aktualności

cje.	Były	to:	zajęcia	sportowe,	tematyczne	spotkania	z	nauczy-
cielami,	obozy	i	półkolonie.	Na	zakończenie	swojego	wystąpie-
nia	podał,	że	wyniki	egzaminów	po	szkole	podstawowej	i	gim-
nazjum	są	powyżej	średniej	powiatowej,	a	nawet	niektóre	po-
wyżej	średniej	krajowej.	
Radny	Benedykt Kohut	wypowiedział	się	w	podobnym	tonie,	

podając	też	informację	o	liczebności	uczniów	w	klasach.	średnia	
liczebność	oddziałów	wynosi	w	gimnazjach		-	23,21;	w	klasach	
I	–	III	–	19,47,	a	w	klasach	IV	–	VI	–	20,56.	Tak	umiarkowana	
ilość	uczniów	w	klasach	wynika	z	wielkości	sal,	a	także	dobra	
dzieci	i	czynnika	ludzkiego.	Stąd	też	praktycznie	nie	ma	zwol-
nień	kadry	pedagogicznej,	ale	nie	ma	również	pełnej	odpowie-
dzi	na	problem	urealnienia	i	pomniejszenia	kosztów	gminnych	
wydatków	budżetowych	na	 cele	oświatowe.	Wynika	 to	 także	
ze	stałego	podnoszenia	kwalifikacji	kadry	pedagogicznej,	gdyż	
od	1	września	br.	tytuł	dyplomowanego	nauczyciela	otrzymało	
9	osób,	a	nauczyciela	mianowanego	4	osoby.	Na	uwagę	zasłu-
gują	wysokie	wyniki	sprawdzianów	i	egzaminów,	które	zostały	
opublikowane	także	w	„Magazynie	Gminnym”.

Projekty	Uchwał	omówił	wójt	gminy	Bestwina	Artur Beniow-
ski.	W	kwestii	pierwszej	z	nich	wyjaśnił,	iż	obligacje	komunal-
ne,	pomimo	że	spełniają	również	formę	kredytu,	to	są	korzyst-
niejsze	niż	komercyjny	kredyt	bankowy.	Wynika	to	z	elastycz-
ności	emisji	obligacji	w	zakresie	ustalania	terminu	spłaty,	termi-
nu	odsetek	i	ich	wykupu.	Zapewniają	także	pełne		zasady	bez-
pieczeństwa	finansowego	gminy.
Jeśli	chodzi	o	Uchwały	nr	4	i	5,	wójt	przypomniał,	że	wcześniej	

podjęta	uchwała,	przy	wprowadzaniu	ustawy	„śmieciowej”,	mó-
wiła	o	tym,	że	opłaty	mieszkańców	za	wywóz	śmieci	odbywać	
się	będą	kwartalnie	na	zasadach	tzw.	„z	góry”.	W	trakcie	funk-
cjonowania	systemu,	wpłynęły	do	Urzędu	Gminy	 liczne	proś-
by	mieszkańców,	którzy	zwracali	się	o	możliwość	rozłożenia	tej	
opłaty,	czy	też	wprowadzenia	opłaty	miesięcznej.	W	między	cza-
sie	wpłynął	także	wniosek	grupy	radnych	sformułowany	w	po-
dobny	sposób.	W	związku	z	powyższym	rozpoznano	sprawę	i	
stwierdzono,	że	taki	sposób	płatności	jest	dopuszczony	przez		
ustawodawcę.	Przedstawiony	projekt	uchwały	został	tak	skon-
struowany,	aby	mieszkańcy	mogli	uiszczać	opłatę	do	ostatnie-

go	dnia	miesiąca,	którego	opłata	dotyczy.	Również		możliwe	bę-
dzie	uiszczanie	opłaty	„z	góry”	za	kwartał,	pół	roku	lub	za	cały	
rok.	Jednak	egzekucja	opłat	odbywać	się	będzie	kwartalnie.
W	trakcie	rozmów	z	prezesem	Regionalnej	Izby	Obrachun-

kowej	na	temat	wcześniej	podjętej	uchwały,	pojawił	się	temat	
dotyczący	formy	deklaracji	„śmieciowej”,	którą	składali	miesz-
kańcy.	Podnoszony	był	fakt,	że	deklaracja	zawiera	zbyt	wiele	 
danych	osobowych.	Stąd	też	przedstawiony	projekt	uchwały	za-
wiera	zmodyfikowany	wzór	deklaracji,	w	taki	sposób,	że	w	pozy-
cji,	gdzie	kiedyś	była	wyszczególniana	liczba	osób	mieszkają-
cych	w	danej	posesji,	podawać	się	będzie	wyłącznie	jej	liczbę.	
Wójt	zaznaczył,	że	deklaracji	już	złożonych	zmieniać	nie	trze-
ba,	bo	dotyczy	to	deklaracji	nowych.

Oto	wszystkie	Uchwały	podjęte	przez	Radę	Gminy:
1) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu.
2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020.

3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 
Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grud-
nia 2012 roku.

4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) zmiany Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właściciela nieruchomości, na któ-
rej zamieszkują mieszkańcy.

6) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina.

7) wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, nadanego 
uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XXI/154/2012 z dnia 19 
lipca 2012 r. 

Protokół sporządziła insp. Irena Glądys
Redakcja i skróty – Sławomir Lewczak

Zebrania wiejskie w gminie Bestwina
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wiadała	na	pytania	z	zakresu	gospodarki,	edukacji	i	polityki	spo-
łecznej.	Między	innymi	wysłuchała	spostrzeżeń	bestwinian	na	
temat	funkcjonowania	ustawy	o	gospodarce	odpadami	komu-
nalnymi	czy	też	systemu	emerytalnego.	Kolejni	goście	to	przed-
stawiciele	Komisariatu	Policji	w	Czechowicach	–	Dziedzicach:	
Komendant	Komisariatu	podinsp.	Zbigniew	Gacek	i	Kierownik	
rewiru	Dzielnicowych	asp.	Szt.	Marek	Biernot.	Mieszkańców	in-
teresowały	szczególnie	kwestie	ograniczeń	prędkości	na	dro-
gach,	rozstawienie	znaków	drogowych	oraz	szeroko	pojęte	bez-
pieczeństwo,	toteż	policjanci	odpowiadali	na	te	uwagi	na	miej-
scu,	bądź	obiecali	przekazać	je	Wydziałowi	Ruchu	Drogowego.
Sprawozdanie	z	działalności	sołtysa	i	Rady	Sołeckiej	złoży-

ła	sołtys	Bestwiny	Maria	Maroszek.	Natomiast	wójt	Artur	Be-
niowski	w	swojej	wypowiedzi	podzielił	się	informacjami	z	zakre-
su	funkcjonowania	gminy	i	założeń	budżetowych	na	rok	2014	 
z	uwzględnieniem	sołectwa	Bestwina.	Wójt	przypomniał,	iż	naj-
większą	–	jeszcze	trwającą	-		inwestycją	jest	budowa	parkingu	
i	zagospodarowanie	otoczenia	wokół	SP	ZOZ	w	Bestwinie.	Po-
nadto	przyległa	ulica	Szkolna	została	naprawiona	i	wyasfalto-
wana	od	skrzyżowania	w	lesie	aż	do	wysokości	szkoły.	Zosta-
ło	to	wykonane	ze	środków	powodziowych	Starostwa	Powiato-
wego,	co	świadczy	o	dobrej	współpracy	gminy	i	powiatu.	Z	kolei	
już	8	października	rozpocznie	się	przetarg	na	kanalizację	pół-
nocnej	części	Bestwiny.	Urząd	Gminy	czeka	też	na	podpisanie	
umowy	na	budowę	trzech	chodników	w	sołectwie	Bestwina.	Wie-
le	ulic	doczekało	się	remontów	cząstkowych	w	postaci	napra-
wy	nawierzchni,	położenia	nakładki	asfaltowej	czy	też	odwod-
nienia.	Niektóre,	jak	ul.	Sosnowa	wciąż	czekają	na	swoją	kolej.
Wiele	miejsca	wójt	poświęcił	na	omówienie	wniosku	na	re-

mont	ul.	Krakowskiej,	złożonego	w	dniu	27	września.	Zadanie	
będzie	realizowane	w	ramach	Narodowego	Programu	Przebu-
dowy	Dróg	Lokalnych,	czyli	tzw.	„Schetynówek”.	Połowę	z	pię-
ciomilionowej	kwoty	zapewni	ministerstwo	poprzez	Urząd	Wo-
jewódzki,	zaś	drugą	połowę	dołoży	gmina	wspólnie	ze	staro-
stwem	powiatowym.	Ulica	będzie	remontowana	od	tartaku,	aż	
do	skrzyżowania	z	ulicą	Janowicką.	Odcinek	między	stawami	
zostanie	sfinansowany	z	tzw.	„powodziówek”	(od	przejścia	nad	
torem	kolejowym	w	Czechowicach	–	Dziedzicach	do	tartaku).

W	toku	dość	ożywionej	dyskusji	Komisja	Uchwał	i	Wniosków	
zanotowała	następujące	wnioski	złożone	przez	mieszkańców:	
1.	Wrócić	do	koncepcji	 rond	na	ul.	Krakowskiej;	 2.	Stworzyć	

dodatkowe	miejsca	parkingowe	przy	ul.	Podzamcze	obok	bo-
iska	sportowego;	3.	Odnowić	i	rozbudować	plac	zabaw	na	te-
renach	rekreacyjnych;	4.	Wprowadzić	opłatę	za	faktycznie	od-
dane	 śmieci	 (istnieje	 brak	 zróżnicowania	wysokości	 opłat);	 
5.	Wykonać	 remont	 drogi	 od.	 ul.	Krakowskiej	 do	dworu	 i	 do	
mostku	na	Pasieczance.	Położyć	asfalt;	6.	Wybudować	chod-
nik	przy	ul.	Krakowskiej	w	granicach,	dokonać	remontu	ul.	Kra-
kowskiej	w	granicach;	7.	Naprawić	rów	przy	ul.	Dolnej	–	zbyt	
mały	przepust	niszczy	pobocze	drogi;	8.	Odwodnić	ul.	Zaułek	
i	ul.	Gospodarską.	Teren	dodatkowo	zalewają	wody	z	nowego	
osiedla	przy	ul.	Widokowej.	9.	Odbudować	przepust	wzdłuż	ul.	
Witosa	na	skrzyżowaniu	z	ul.	Gospodarską;	10.	Nasilić	 infor-
mację	o	szkodliwości	palenia	śmieci	i	nadzorowania	przepisów	
przy	udziale	dzielnicowego;	11.	Zlikwidować	muldy	i	zapadliska	
na	ul.	Leśnej;	12.	Uruchomić	drugi	kort	tenisowy	w	Kaniowie;	 
13.	Wybudować	 ekrany	 dźwiękochłonne	 wokół	 strażnicy;	 
14.	Zmienić	sposób	naprawy	nawierzchni	na	ul.	Polnej;	15.	Utrzymać	 
w	 należytym	 stanie	 technicznym	 chodnik	 przy	 ul.	 Krakow-
skiej	na	Magówkę;	Zwiększyć	nadzór	Policji	na	ul.	Krakowskiej	 
w	granicach;	17.	Wykonać	progi	spowalniające	na	ul.	Granicznej;	 
18.	Wybudować	zadaszenie	nad	gminnym	punktem	odbioru	od-
padów;	19.	Budować	ścieżki	rowerowe;	20.	Uporządkować	od-
wodnienie	ul.	Cyprysowej	i	wykonać	remont	kapitalny;	21.	Wy-
konać	remont	cząstkowy	ul.	Cyprysowej;	22.	Przedłużyć	linię	
energetyczną	wzdłuż	ul.	Cyprysowej;	23.	Wykonać	chodnik	na	
ul.	Krakowskiej	od	Tartaku	do	Białki;	24.	Uporządkować	Wró-
blówkę;	25.	Naprawić	osuwisko	pomiędzy	ul.	Bialską	a	ul.	Cha-
brową;	26.	Ograniczyć	transport	ciężki	na	ul.	Buczyna;	27.	Wy-
ciąć	drzew	na	ul.	Buczyna;	28.	Uwzględnić	konieczność	remon-
tu	ul.	Janowickiej	i	budowy	chodnika	w	Bestwinie;	29.	Uporząd-
kować	ruch	samochodowy	w	rejonie	piekarni	i	przystanku	auto-
busowego;	30.	Nadzorować	przez	Policję	ruch	drogowy	na	ul.	
Krakowskiej	 i	ul.	Witosa;	31.	Wzmocnić	kontrolę	Policji	–	wy-
jazd	z	ul.	Godynia	na	ul.	Witosa.	Przestrzegać	zakazu	posto-
ju	przy	sklepie	„Wiesław”.	32.	Zarezerwować	środki	finansowe	
w	budżecie	na	2014	r.	na	wykonanie	nawierzchni	asfaltowej	na	
ul.	Witosa	bocznej	do	państwa	Harężów.

Bestwinka
Głównymi	problemami	poruszanymi	w	dniu	13	września	na	

zebraniu	w	Bestwince	stał	się	stan	dróg	gminnych	 i	powiato-
wych,	ale	nie	zapomniano	również	o	planach	termomoderniza-
cji	budynków	–	w	szczególności	Zespołu	Szkolno	–	Przedszkol-
nego	 i	Domu	Strażaka,	o	co	zabiegają	dyrektor	ZSP	Danuta	 
Tekieli	–	Herman	i	prezes	OSP	Józef	Distel.	Mieszkańców	in-
teresowały	również	tematy	odbioru	śmieci,	działalności	Policji,	
odwodnień	terenu	i	inne.
Po	przywitaniu	sołtys	Grzegorz	Gawęda	oddał	głos	wójtowi	

Arturowi	Beniowskiemu,	który	podobnie	jak	w	Bestwinie	rozpo-
czął	od	spraw	ogólnych.	Przypomniał,	że	założenia	finansowe	
i	inwestycje	oparte	są	o	przyjęty	budżet.	Niestety,	w	ubiegłym	
roku	w	budżecie	gminy	Bestwina,	podobnie	jak	w	innych	gmi-
nach,	znalazło	się	mniej	pieniędzy,	niż	było	to	prognozowane.	
Chodzi	zwłaszcza	o	wpływy	z	podatków	dochodowych.		Poinfor-
mował	także,	że	od	lipca	funkcjonuje	ustawa	o	gospodarce	od-

Aktualności

Bestwina - przemawia wójt Artur Beniowski
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Aktualności

padami.	Poprosił		mieszkańców	o	współpracę	z	Urzędem	Gmi-
ny	w	przypadku	nieprawidłowości		związanych	z	nieodbieraniem	
śmieci	na	czas,	bądź	niedostarczeniem	worków.	Wyraził	radość,	
że	w	skali	całej	gminy	wpłynęło	ponad	99%	deklaracji.	Gorzej	
jest	natomiast	z	płatnościami	-	wpływa	ok.	85-87%	z	nich.	Przy-
pomniał,	że	zgodnie	z	inicjatywą	grupy	radnych,	za	odbiór	śmie-
ci	można	płacić	co	miesiąc,	a	nie	jak	dotychczas	–	co	kwartał.
W	sprawach	dotyczących	bezpośrednio	Bestwinki	wójt	wy-

mienił	zrealizowane	już	remonty	dróg	gruntowych	i	asfaltowych,	
przypomniał,	że	umocniono	Młynówkę	(zakończenie	prac	na-
stąpi	w	następnym	roku),	odbudowano	odcinki	rowów	w	rejo-
nie	ul.	Pastwiskowej	i	Olchowej,	nastąpiła	również	konserwa-
cja	rowu	przy	ul.	Młyńskiej	i	trwa	regulacja	rzeki	Łękawka.	Po-
kreślił	korzyści,	jaki	płyną	z	budowy	kanalizacji,	wskazując,	że	
ścieki	nie	zalegają	w	rowach,	a	napraw	po	powodzi	jest	mniej,	
niż	w	 innych	sołectwach.	Zapowiedział,	że	w	przyszłym	roku	
kolejny	duży	obszar	gminy	Bestwina	zostanie	skanalizowany.	 
W	dalszej	części	wypowiedzi	podzielił	się	informacją,	że	złożo-
no	wniosek	do	Urzędu	Wojewódzkiego	w	sprawie	przyznania	
środków	na	remont	dróg	i	do	remontów	ze	środków	powodzio-
wych	zostały	zakwalifikowane	także	ulice	z	terenu	Bestwinki.	Do-
dał,	że	gmina	stara	się	o	środki	na	oświetlenie	ul.	Pastwiskowej,	 
a	w	przyszłym	roku	zostanie	wykonany	chodnik	wzdłuż	ul.	Wi-
tosa	w	Bestwince	(do	granicy	z	Bestwiną).	Jest	możliwość	re-
montu	dróg	powiatowych,	jednakże	należy	zachować	świado-
mość,	że	będą	one	realizowane,	o	ile	gmina	będzie	partycypo-
wać	w	50%	kosztów.	Podkreślił,	że	w	najgorszym	stanie	na	te-
renie	sołectwa	jest	ul.	Olchowa	i	o	jej	remont	gmina	będzie	się	
starała	w	pierwszej	kolejności.	Dodał,	że	remontu	wymaga	dru-
ga	część	ul.	św.	Floriana.	Wójt	podziękował	wszystkim,	którzy	
pomogli	w	organizacji	dożynek	gminnych,	a	szczególnie	księ-
dzu	proboszczowi,	klubowi	sportowemu,	prezes	KGW,	straża-
kom,	starostom	dożynek	i	CKSiR.

Zanotowane	wnioski	mieszkańców	sołectwa:	1.	Przyjąć	spra-
wozdanie	wójta	gminy	z	zadań	wykonanych	w	2013	roku	i	plan	
prac	na	rok	2014;	2.	Zaplanować	modernizację	i	docieplenie	Ze-
społu	Szkolno	–	Przedszkolnego	w	Bestwince,	a	w	przyszłości	
także	budynku	Ochotniczej	Straży	Pożarnej;	3.	Zlecić	czyszcze-
nie	studzienek	na	ul.	Witosa;	4.	Przedłużyć	chodnik	wzdłuż	ul.	

Olchowej	wzdłuż	ul.	Witosa	w	stronę	ul.	Adamaszka;	5.	Zaru-
rować	rów	przy	ul.	Dworkowej	od	ul.	Sportowej	do	ul.	św.	Flo-
riana	i	zaasfaltować	w	celu	poszerzenia	ulicy.

Janowice
W	Janowicach	 jak	 zwykle	 pozytywnym	akcentem	okazała	

się	 frekwencja	mieszkańców,	 autentycznie	 zaangażowanych	
w	sprawy	swego	sołectwa.	Sołtys	Jan	Stanclik	miał	zatem	oka-
zję	przedstawić	sprawozdanie	z	ostatniego	półrocza	szerszemu	
audytorium.	Z	zaproszenia	skorzystał	poseł	na	Sejm	RP	Stani-
sław	Szwed,	odpowiadający	praktycznie	przez	cały	czas	trwa-
nia	zebrania	na	zadawane	pytania.	Na	salę	OSP	przybył	po-
nadto	nowy	proboszcz	parafii	św.	Józefa	Robotnika,	ks.	Józef	
Walusiak.	Duszpasterz	podziękował	za	ciepłe	przyjęcie,	wyra-
ził	wdzięczność	poprzedniemu	proboszczowi,	ks.	Eugeniuszo-
wi	Stopce	i	poprosił	o	zaufanie	oraz	współpracę.

Wójt	Artur	Beniowski	 podkreślił,	 iż	w	 jednym	 roku	wydano	 
w	Janowicach	2,5	mln	zł.	na	różnorakie	inwestycje.	Najbardziej	
znacząca	to	przebudowa	ul.	Janowickiej	(do	połowy),	współfi-
nansowana	przez	gminę	Bestwina	w	50%.	Przy	tej	ulicy	wybu-
dowano	również	chodnik,	a	ten	już	istniejący,	czyli	od	starego	
przedszkola	do	kościoła	–	wyremontowano.	Wymagającą	na-
prawy	ulicę	Szkolną	wyremontowano	ze	środków	powodziowych	
Starostwa	–	to,	że	powiat	skierował	te	środki	akurat	do	nas,	jest	
także	zasługą	radnych,	sołtysa	i	Urzędu	Gminy.	Natomiast	wy-
remontowany	budynek	przedszkola,	pozostały	po	przedszkolu	
społecznym	„Tęczowy	Zakątek”	przekazano	Zespołowi	Szkol-
no	–	Przedszkolnego	w	Janowicach.	W	znaczącym	stopniu	dofi-
nansowano	Ochotnicze	Straże	Pożarne	(40	tys.	zł.	w	skali	gmi-
ny).	Na	bieżąco	wykonywano	remonty	cząstkowe	w	zakresie	in-
frastruktury	drogowej	i	wodno	–	melioracyjnej.	Jeszcze	w	tym	
roku	remontowane	będą	rowy	i	wyrwy.	Być	może	przed	zimą	
odbędzie	się	koszenie	poboczy.	Wybrano	ponadto	firmę,	która	
zajmie	się	naprawą	ulicy	Pisarzowickiej.	Na	ulicy	Górskiej	zo-
staną	wycięte	samosiejki.
Wójt	wystąpił	o	środki	powodziowe	od	wojewody	na	ulice	Tar-

ganicką,	Łanową,	Pisarzowicką	i	Okrężną.	Na	te	zadania	prze-
znaczono	ok.	350	000	zł.	Urząd	Gminy	starać	się	będzie	poza	

Mieszkańcy sołectwa Bestwinka

W Janowicach gościł poseł Stanisław Szwed
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Komunikat
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

położonych na terenie gminy Bestwina
Informacja		bieżąca
Skutkiem	podjętych	w	dniu	26	września	br.	Uchwał	Rady	

Gminy	Bestwina:	
1. Od 1 października  br. opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie 
bez wezwania, do ostatniego dnia miesiąca, którego 
opłata dotyczy (możliwe	jest	wnoszenie	opłaty	kwartal-
nie,	półrocznie	lub	rocznie	jednak	z	zachowaniem	termi-
nu	jw.	–	wówczas	pozostałe	miesiące	płacone	będą	przez	
właściciela	nieruchomości	dobrowolnie		„z	góry”	).	

2. Od 17 października br. obowiązuje zmieniony wzór 
deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 
Druk	Deklaracji	jest	do	pobrania	na	stronie	internetowej	

lub	w	pokoju	nr	1	Urzędu	Gminy.
Obowiązuje	przy	zmianie	danych	oraz	zamieszkaniu	no-

wych	budynków.

Przypomnienie
1.	Przy	zmianie	danych	stanowiących	podstawę	nalicze-

nia	opłaty	(ilość	mieszkańców,	sposób	segregacji)	na	
właścicielu	nieruchomości	spoczywa	obowiązek	złoże-
nia	deklaracji	korygującej	w	terminie	14	dni	od	dnia	za-
istnienia	zmiany.	

					W	przypadku	niezłożenia	deklaracji	Wójt	w	drodze	de-
cyzji	określi	wysokość	opłaty.

2.  Płatność	-	opłatę	uiszczać	należy:
					Przelewem	na		konto	Gminy	Bestwina:	78	8453	0002	

0000	1717	2000	0010	

					z	opisem:	
	 	 	 	Opłata	za	odpady	komunalne	za	okres	………,		 imię	

i	nazwisko	………		(właściciela	nieruchomości),	adres	
nieruchomości	………		(wpisać	adres	nieruchomości,	
której	opłata	dotyczy)

					lub	gotówką	w	kasie	Urzędu		od	poniedziałku	do	piątku		
w	godz.		7:30	–	15:00,	przerwa	w	godz.	10:30	–	11:00

3. W	przypadku	wytwarzania	 popiołu,	 zgodnie	 z	Regu-
laminem	utrzymania	czystości	 i	porządku,	gromadzo-
ny	powinien	być	w	oddzielnym	pojemniku	o	wielkości	
dostosowanej	do	ilości	wytwarzanego	popiołu.	W	uza-
sadnionych	przypadkach	można	stosować	worki	o	od-
powiedniej	grubości	 zakupione	we	własnym	zakresie	
np.	w	PSZOK	–	Kaniów,	ul.	Młyńska.	Obecnie	czynny:		 
w	każdy	piątek	w	godzinach	10:00	–	17:00	i	drugą	so-
botę	miesiąca	w	godzinach	10:00	–	15:00.

4.		Odpady	komunalne	są	odbierane	w	godz.	7:00	–	19:00,	
dlatego	odpowiednio	gromadzone	w	pojemnikach	lub	
workach	 należy	wystawić	 przed	 godz.	 7:00	w	 dniu	
wskazanym	w	harmonogramie,	 odpowiednim	dla	da-
nego	sektora.

5.		Nowy	harmonogram	odbioru	obowiązujący	od	1	paź-
dziernika	 jest	dostępny	na	stronie	 internetowej	Urzę-
du	–	zakładka	Ładna	Gmina	Bestwina.

Wójt Gminy Bestwina
mgr Artur Beniowski

Aktualności

tym	o	 dokończenie	 remontu	 ul.	 Janowickiej	 aż	 do	 piekarni	 i	
oświetlenie	ul.	Janowickiej	wraz	z	ul.	Górską.	W	projekcie	bu-
dżetu	na	rok	2014	znajdzie	się	wniosek	o	budowę	sali	gimna-
stycznej	przy	Zespole	Szkolno	–	Przedszkolnym.

Zanotowane	wnioski	z	zebrania:	1.	Naprawa	dziur	na	ul.	Ja-
nowickiej;	2.	Wystąpienie	z	prośbą	do	ks.	Proboszcza	o	rozwa-
żenie	budowy	kaplicy	cmentarnej;	3.	Odnowa	rowów	przydroż-
nych	od	p.	Dziergas	do	p.	Kubika	na	ul.	Pszczelarskiej	pod	p.	
Tetla;	4.	Odśnieżanie	z	 rana	chodników	przy	ul.	Janowickiej;	 
5.	Remont	 ul.	 Borowej;	 6.	Remont	 sieci	wodociągowej	 przy	
tej	samej	ulicy;	7.	Prośba	o	wywóz	popiołów	dwa	razy	w	mie-
siącu;	8.	Prośba	o	przepłukiwanie	sieci	wodociągowej;	9.	Po-
prawa	koryt	betonowych	przy	ul.	Szkolnej;	10.	Budowa	nowej	
sali	gimnastycznej;	11.	Remont	dalszej	części	ul.	Janowickiej;	 

12.	Budowa	parkingu	przy	szkole	w	Janowicach;	13.	Budowa	
chodnika	przy	ul.	Janowickiej	od	posesji	p.	Wróbla	do	Niklów-
ki;	14.	Remont	ul.	Górskiej	(ok.	200	m.);	15.	Regulacja	czaso-
okresu	oświetlenia	ulicznego;	16.	Remont	rowów	przy	ul.	Szkol-
nej;	17.	Odwodnienie	skrzyżowania	ul.	Brzozowej	 i	Szkolnej;	 
18.	Naprawa	dojazdów	przy	ul.	Szkolnej	(do	posesji	po	remon-
cie	tej	ulicy);	19.	Położenie	nakładki	asfaltowej	na	ul.	Pisarzo-
wickiej;	20.	Remont	ul.	Targanickiej	i	Łanowej	z	udrożnieniem	ro-
wów;	21.	Remont	cząstkowy	ul.	Miodowej;	22.	Remont	ul.	Pod-
lesie;	23.	Remont	chodnika	od	ul.	Pszczelarskiej	do	Piekarni.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Redakcja	dziękuje	za	pomoc	również	protokolantom	i	człon-
kom	Komisji	Uchwał	i	Wniosków.
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach Europa inwestująca w obszary wiejskie

Drugi etap kanalizacji gminy Bestwina
Już	początkiem	 listopada	 rozpoczyna	 się	drugi	 etap	 kana-

lizacji	 naszej	Gminy.	Na	plac	budowy	projektu	 „Budowa	sie-
ci	kanalizacji	sanitarnej	w	Gminie	Bestwina	–	etap	II	–	Bestwi-
na”	wejdzie	wyłonione	w	postępowaniu	przetargowym	konsor-
cjum	firm	KAN-EKO	Sp.	z	o.o.	i	PUH	Witold	Ryszka	z	Ustronia.	 
W	ramach	projektu	wykonana	zostanie	kompletna	sieć	kanali-
zacji	grawitacyjnej	i	ciśnieniowej,	wraz	z	pompowniami	ścieków	 
i	przyłączami	do	budynków,	obejmująca	obszar	północny	Bestwi-
ny	od	granicy	z	Bestwinką	do	ulicy	Krakowskiej	(ulice	Kościel-
na,	Ludowa,	Plebańska,	Gen.Hallera,	Polna,	Gen.Sikorskiego,	
Godynia,	Zacisze,	Zaułek,	Dolna,	Gospodarska,	Rzeczna,	Wi-

tosa)	o	łącznej	długości	ponad	20	km.	Do	sieci	podłączone	zo-
stanie	około	255	budynków	mieszkalnych.	Zadanie	będzie	re-
alizowane	do	końca	przyszłego	roku,	a	podłączenia	budynków	
planowane	są	na	IV	kw.	2014	roku.
Wartość	całego	projektu	przekracza	6	mln	złotych,	z	czego	

3,7	mln	będzie	finansowane	ze	środków	Europejskiego	Fundu-
szu	Rolnego	na	Rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	w	ramach	
Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007-2013,	a	kolejny	
milion	dołoży	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Go-
spodarki	Wodnej	w	Katowicach.

Aktualności

Na	 terenie	Bielskiego	Parku	Technologicznego	 Lotnictwa,	
Przedsiębiorczości	 i	 Innowacji	 w	 Kaniowie	 powstało	 Cen-
trum	Transferu	Technologii	Kompozytowych.	Obiekt	składa	się	 
z	dwukondygnacyjnej	części	biurowej	o	pow.	1200	metrów	sze-
ściennych	oraz	hali	produkcyjno	–	doświadczalnej	o	pow.	1550	
metrów	 sześciennych	 przeznaczo-
nej	do	wynajmu.	W	ramach	CTTK	
do	wynajmu	 przewidziano	 także	
salę	konferencyjno	–	szkoleniową	
dla	100	osób,	pracownie	projekto-
we,	część	laboratoryjno	–	badaw-
czą,	 bufet	 i	 szatnie.	Nowy	obiekt	
wyposażony	jest	w	sprzęt	specjali-
styczny	niezbędny	do	projektowa-
nia	i	wykonania	wzorów	przemysło-
wych	ze	struktur	kompozytowych.
Na	uroczystość	otwarcia	przybyli	

m.in.	starosta	bielski	Andrzej	Płon-
ka,	wicestarosta	Grzegorz	Szetyń-
ski,	członek	zarządu	powiatu	Sta-
nisław	Pięta,	radni	powiatowi:	Ka-
tarzyna	Juraszek	–	Żydek,	Józef	Herzyk,	Józef	Maziarz,	sekre-
tarz	powiatu	Halina	Kopeć,	przedstawicielka	Urzędu	Marszał-
kowskiego	Anita	Szymańda,	burmistrz	Czechowic	–	Dziedzic	
Marian	Błachut,	wójt	 gminy	Bestwina	Artur	Beniowski,	 prze-
wodniczący	Rady	Nadzorczej	Bielskiego	Parku	Technologicz-
nego	Michał	Holeksa	oraz	przedstawiciele	Izby	Gospodarczej	
i	przemysłu	lotniczego.
Starosta	Bielski	Andrzej	Płonka	w	swojej	wypowiedzi	w	trak-

cie	 otwarcia	 nowego	obiektu	 podkreślając	wagę	 tego	wyda-

rzenia	 powiedział	m.in.	Powstanie Centrum Transferu Tech-
nologii Kompozytowych to świetny przykład współpracy samo-
rządu powiatowego, gminnego i prywatnego biznesu. To in-
westycja perspektywiczna, stwarzająca nowe miejsca pracy.  
Dodam, że od siedmiu lat, gdy powstawał Bielski Park Techno-

logiczny zatrudnienie znalazło tu-
taj trzysta osób, głównie z powia-
tu bielskiego. Otwierany dzisiaj 
obiekt CTTK będzie podmiotem 
wspierającym przedsiębiorców  
w szczególności zainteresowa-
nych uruchomieniem bądź po-
szerzeniem produkcji kompo-
zytowej, odnawialnych źródeł 
energii lub innych innowacyj-
nych przedsięwzięć. Dzięki tej 
inwestycji powiat bielski moc-
no wpisuje się na mapę gospo-
darczą Polski jako obszar inno-
wacyjnych produkcji w dziedzi-
nie motoryzacji, lotnictwa i pro-

dukcji maszyn. 
Dodajmy,	że	teren,	na	którym	funkcjonuje	Bielski	Park	Tech-

nologiczny	to	pięć	hal	produkcyjnych,	700	metrowy	pas	starto-
wy,	budynek	kontroli	lotów	-	to	tereny	pokopalniane	które	jesz-
cze	dziesięć	lat	temu	pełne	były	górniczych	hałd	niczym	w	fil-
mach	Kazimierza	Kutza.

za:	www.powiat.bielsko.pl
Tekst: Jarosław Jesionka, 

fot.: Artur Grabski

Samorządowcy przecinają wstęgę

Ważna inwestycja w Parku Lotniczym
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Dzień	19	września	2013	roku	był	dla	Stowarzyszenia	na	Rzecz	
Osób	z	Upośledzeniem	Umysłowym	„Razem”	chyba	najważniej-
szy	od	czasu	jego	powstania.	Grupowy	dom	stałego	pobytu	dla	
osób	niepełnosprawnych	intelektualnie	został	nareszcie	uroczy-
ście	oddany	do	użytku	i	poświęcony.	Budowa	trwała	pięć	dłu-
gich	lat,	lecz	dzięki	pomocy	wielu	instytucji	samorządowych,	firm	
i	osób	prywatnych,	pod	dach	budynku	wprowadzi	się	22	pod-
opiecznych.	Pełna,	bardzo	imponująca	lista	darczyńców	i	wy-
konawców	znajduje	się	na	stronie	internetowej	http://www.sto-
warzyszenierazem.org.	
Skąd	wzięła	się	idea	budowy?	Nie	jest	to	przecież	ośrodek,	

który	ma	 służyć	 korzyściom	materialnym,	wręcz	 przeciwnie,	 
generuje	koszty	utrzymania.	Decyzję	podjęto	w	trosce	o	tych	naj-
bardziej	bezbronnych,	którzy	–	gdy	rodziców	na	świecie	zabrak-
nie	–	sami	nie	poradzą	sobie	w	życiu.	Rodziny	pragnęły	zapew-
nić	im	bezpieczne	życie	i	co	najważniejsze	stały	rozwój	wspo-
magany	przez	terapię	i	rehabilitację.	Dlatego	też	wewnątrz	zna-
lazło	się	miejsce	dla	sal	warsztatowych,	kuchni	czy	też	estrady,	
gdzie	grupa	teatralna	wystawi	swoje	spektakle.	
Wyjątkowe	uroczystości,	na	które	zaprosiło	swoich	dobroczyń-

ców	stowarzyszenie	„Razem”	rozpoczęły	się	od	Mszy	świętej	
sprawowanej	w	bestwińskim	kościele	przez	ordynariusza	diece-
zji	bielsko	–	żywieckiej,	biskupa	Tadeusza	Rakoczego	oraz	licz-
nych	kapłanów	–	m.in.	proboszcza	katedry	lwowskiej	ks.	prałata	
Jana	Nikla,	dziekana	wilamowickiego	ks.	prałata	Michała	Bogu-
ty,	ks.	Tadeusza	Isakowicza	–	Zaleskiego,	proboszcza	z	Bestwi-
ny	ks.	Cezarego	Dulkę	i	innych.	Homilia	księdza	biskupa	zosta-
ła	poświęcona	roli	ludzi	chorych	w	społeczeństwie	i	naszej	re-
lacji	z	nimi.	Hierarcha	podzielił	się	także	wspomnieniami	z	roku	
2009	i	ówczesnej	swojej	wizyty	w	Bestwinie,	gdy	dane	było	mu	
poświęcać	plac	budowy	pod	dom	stałego	pobytu.	Rangę	cele-

bracji	podniosło	sprowadzenie	do	Bestwiny	relikwii	św.	abpa	Jó-
zefa	Bilczewskiego	–	jego	osobę	stowarzyszenie	„Razem”	wy-
brało	na	patrona	domu.
Po	przejeździe	na	teren	budynku	ksiądz	biskup	Rakoczy,	ks.	

Jan	Nikiel,	wójt	gminy	Bestwina	Artur	Beniowski,	starosta	bielski	

Andrzej	Płonka,	prezydent	Bielska	–	Białej	Jacek	Krywult	i	pre-
zes	Stowarzyszenia	Maria	Sysak	-	Łyp	przecięli	wspólnie	wstę-
gę	przed	wejściem.	Następnie	pasterz	naszej	diecezji	poświęcił	
dom,	witraż	św.	abpa	J.	Bilczewskiego	w	sali	widowiskowej	oraz	
krzyże,	które	zawisną	w	pokojach	podopiecznych.

W	części	 oficjalnej	 pani	 prezes	 krótko	 przedstawiła	 histo-
rię	 stowarzyszenia	 i	 budowy	 domu,	 zaś	 członek	 zarządu	 
Tadeusz	Sowiński	wyjaśnił,	dlaczego	zdecydowano	się	obrać	
patronem	właśnie	abpa	Bilczewskiego,	pochodzącego	z	nieda-
lekich	Wilamowic.
Przemówienia	wobec	licznie	zgromadzonej	publiczności	skie-

rowali	 do	 stowarzyszenia	 samorządowcy	 i	 parlamentarzyści:	
starosta	bielski	Andrzej	Płonka,	posłowie	na	Sejm	RP	Stani-
sław	Szwed,	Mirosława	Nykiel	i	Małgorzata	Pępek,	wójt	gminy	
Bestwina	Artur	Beniowski.	Podkreślano,	iż	działanie	stowarzy-
szenia	i	ośrodka	leży	na	sercu	państwu	i	władzom	samorządo-
wym,	choć	obecny	system	prawny	stwarza	trudności	w	finan-
sowaniu	tego	typu	inwestycji.	Odczytano	poza	tym	list	gratula-
cyjny	od	małżonki	prezydenta	RP	Anny	Komorowskiej,	sprawu-
jącej	honorowy	patronat	nad	przedsięwzięciem.	
W	uroczystości	wzięła	również	udział	zaprzyjaźniona	ze	sto-

warzyszeniem	piosenkarka	Maria	Koterbska,	była	poseł	na	Sejm	
RP,	poseł	do	PE	i	senator	Grażyna	Staniszewska,	ponadto	wi-
cestarosta	bielski	Grzegorz	Szetyński,	przewodniczący	Rady	
Powiatu	Bielskiego	Roman	Migdał	i	wiceprzewodniczący	Bogu-
sław	Stolarczyk,	burmistrz	Wilamowic	Marian	Trela,	radni	powia-
tu	bielskiego	i	gminy	Bestwina,	księża,	przedstawiciele	rozma-
itych	kół	i	stowarzyszeń,	szkół,	sponsorzy,	darczyńcy,	prezesi	 
i	członkowie	rad	nadzorczych	poszczególnych	firm.
Część	artystyczną	przygotowało	koło	teatralne	podopiecznych	

stowarzyszenia	„Razem”,	wystawiając	wzruszające	przedstawie-
nie	pt.	„Życie”.	Muzyczny	prezent	ofiarował	także	zespół	„Bel	
Canto”	z	gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Bestwinie	działający	
pod	kierunkiem	Magdaleny	Wodniak	–	Foksińskiej.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Msza święta pod przewodnictwem biskupa ordynariusza  
Tadeusza Rakoczego

Wymarzony dom już gotowy

Występ zespołu „Bel Canto”
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21	września	w	Wyższej	Szkole	Administra-
cji	w	Bielsku	–	Białej	miał	miejsce	IV	Regio-
nalny	Kongres	Kobiet	Podbeskidzia	zorga-
nizowany	 przez	Stowarzyszenie	Ewa-Ma-
ja-Krystyna	„Kobiety	dla	Kobiet”	i	Beskidzką	
Inicjatywę	Lokalną.	Kongres	gościł	 kobiety	 
z	 całego	 regionu,	 a	 o	 jego	 randze	może	
świadczyć	 obecność	 ambasadora	 USA	 
w	Polsce	Stephena	Mulla	czy	też	przedsta-
wicieli	rządu,	parlamentu	oraz	władz	samo-
rządowych	różnych	szczebli.
Najważniejszym	momentem	 spotkania	

stało	się	wręczenie	nagrody	„Perła	Podbe-
skidzia”	 przyznawanej	 osobie	 szczególnie	
zasłużonej	na	polu	działalności	społecznej.	
Miło	nam	poinformować,	że	tę	prestiżową	na-
grodę	otrzymała	w	tym	roku	pani	Maria	Sy-
sak	 –	 Łyp,	 przewodnicząca	Stowarzysze-
nia	na	Rzecz	Osób	z	Upośledzeniem	Umy-
słowym	„Razem”.	Stowarzyszenie	prowadzi	 

w	Bestwinie	przy	ul.	gen.	Sikorskiego	ośro-
dek	 rehabilitacyjno	 –	 szkoleniowy	wraz	 
z	niedawno	otwartym	domem	stałego	po-
bytu.	Pani	Maria	jako	kobieta	posiadająca		 
talent	 organizacyjny	 i	 serce	 okazywane	
podopiecznym,	z	pewnością	zasłużyła	na	
statuetkę	wręczoną	jej	przez	przewodniczą-
cą	kapituły	Grażynę	Staniszewską	i	poseł	
Mirosławę	Nykiel.
Uznając	zasługi	laureatki,	gmina	Bestwi-

na	 nominowała	 ją	 do	Nagrody	Starosty	
Bielskiego	im.	ks.	Józefa	Londzina.	Niech	
otrzymane	wyróżnienia	będą	dla	pani	Marii	 
podziękowaniem	 i	 zachętą	 do	 dalszego	
działania	i	pozostawania	przykładem	spo-
łecznika	 zaangażowanego	w	pomoc	naj-
bardziej	potrzebującym.

Sławomir Lewczak
(fot.beskidzka24.pl)

Aktualności

Maria Sysak – Łyp Perłą Podbeskidzia!

Maria Sysak - Łyp - laureatka „Perły  
Podbeskidzia”

Uniwersytecka debata w bestwińskim 
Centrum Kultury -  

VI Bestwińskie Spotkania Socjologiczne
Transformacja	ustrojowa,	która	rozpoczęła	się	w	1989	roku,	

dokonała	 głębokich	 zmian	nie	 tylko	w	 życiu	 politycznym,	 ale	
i	społecznym.	Po	dość	siermiężnym	okresie	PRL	–	u	nagle	zwięk-
szył	się	znacznie	dostęp	do	towarów	i	usług,	co	wytworzyło	po-
stawy	konsumpcyjne.	Równocześnie	praca	nie	była	już	tym,	co	
należało	się	każdemu,	ale	stała	się	dobrem	pożądanym,	nie	dla	
wszystkich	osiągalnym.	Oczywiście	wszystko	to	dokonało	głę-
bokich	przeobrażeń	w	mentalności	mieszkańców	naszego	kraju.	 
A	jak	zagadnienia	pracy	i	konsumpcjonizmu	postrzegane	są	dzi-
siaj?	Zastanawiali	się	nad	tym	uczestnicy	VI	Bestwińskich	Spo-
tkań	Socjologicznych	zorganizowanych	przez	Bestwińskie	Koło	
Socjologów	w	dniu	22	października	w	Centrum	Kultury,	Sportu	
i	Rekreacji	w	Bestwinie.
Po	krótkim	wstępie	przedstawiciel	organizatorów	Andrzej	Woj-

tyła	poprosił	o	głos	prof.	ATH	dr	hab.	Ewę	Jurczyńską	–	McC-
luskey	z	Katedry	Socjologii	ATH	w	Bielsku	–	Białej,	moderato-
ra	tegorocznej	konferencji.	Dokonała	ona	wprowadzenia	do	za-
gadnień	noszących	zbiorczy	tytuł:	„Konsumpcjonizm	i	praca		we	
współczesnym	społeczeństwie	polskim”.
Kolejno	 głos	 zabrali	 zaproszeni	 wykładowcy,	 specjaliści	 

w	swoich	dziedzinach.	Zgodnie	z	kolejnością	prezentacji	byli	to:
prof.	UŚ	dr	hab.	Adam	Bartoszek	(Instytut	Socjologii	Uniwer-

sytetu	Śląskiego	w	Katowicach)	 -	 „Mimetyczna	 konsumpcja	 
a	alienacja	elit	i	dehumanizacja	stosunków	pracy”	
dr	Iwona	Kłóska	(Katedra	Socjologii	Akademii	Techniczno-Hu-

manistycznej	w	Bielsku-Białej)	-		„Być,	albo	nie	być...	na	współ-
czesnym	rynku	pracy”	
mgr	Agnieszka	Kleszcz	 (Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Biel-

sku-Białej	–	filia	Czechowice-Dziedzice)	 -	 „Sytuacja	na	 lokal-
nym	rynku	pracy”	
I	tym	razem,	podobnie	zresztą	jak	w	latach	ubiegłych	wykła-

dy	stały	na	wysokim	poziomie	merytorycznym,	a	jednocześnie	
odbiegały	 od	 sztywnych,	 akademickich	 reguł.	 	 Prowokowa-
ły	za	to	do	dyskusji	na	tematy	ważne,	obecne	w	dyskursie	pu-
blicznym.	Chyba	najbardziej	„gorącym”	zagadnieniem	stał	się	 
problem	przystosowania	 systemu	edukacji	 –	 tak	 średniej	 jak	 
i	wyższej	–	do	potrzeb	rynku.	Głosy	z	publiczności	zwróciły	uwa-
gę,	że	bolączką	jest	likwidacja	szkół	zawodowych	i	kształcenie	
przez	licea	ogólnokształcące	ludzi,	którzy	nie	powinni	w	nich	się	
znaleźć,	co	z	kolei	obniża	poziom	tych	szkół.	Inną	kwestią	jest	też	
praca	poniżej	kwalifikacji,	głównie	u	ludzi	z	wyższym	wykształ-
ceniem	humanistyczno	–	społecznym.	Prowadzący,	zwłaszcza	
prof.	Bartoszek	i	dr	Kłóska	starali	się	jednak	pokazać,	ze	każdy	
medal	ma	dwie	strony,	że	winny	zaniedbań	jest	nie	tylko	sys-
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tem	ale	 i	sam	rynek,	pracodawcy	prowadzący	rekrutację	we-
dług	błędnego	klucza,	często	nawet	towarzysko	–	rodzinnego.	
Bardzo	 ciekawy	wątek	 poruszył	 prof.	 Bartoszek,	mówiąc	 

o	niezrozumieniu,	które	często	pojawia	się	w	relacjach	pomię-
dzy	podwładnymi	a	ich	przełożonymi,	pomiędzy	elitami	w	pań-
stwie	a	obywatelami.	Kierując	się	badaniami	przeprowadzany-
mi	w	województwie	śląskim	wykładowca	zauważył,	że	zamiast	
zauważania	realnych	oczekiwań	społeczeństwa,	decydenci	in-
teresują	się		często	jedynie	słupkami	popularności,	cedując	obo-
wiązki	na	coraz	to	nowych	zastępców.	Wciąż	jeszcze	daje	się	
zauważyć	pewnego	rodzaju	paternalizm.	Firmy	czy	korporacje	

pragną	z	kolei	zajmować	się	„wszystkim”,	wyciskając	ze	swo-
ich	pracowników	wszystkie	siły,	ale	nie	robiąc	tego	efektywnie,	
zgodnie	z	rzeczywistymi	kompetencjami	danej	osoby.

Dr	Iwona	Kłóska	zaprezentowała	podejście	pracodawców	do	
realiów	 rynku,	 dochodząc	do	wniosku,	 że	współcześnie	 bar-
dzo	ceniona	jest	postawa	„homo	hubris”	–	człowieka	będące-
go	kreatorem	własnego	losu,	własnej	kariery,	dążącego	do	sa-
morozwoju	i	ciągle	poszerzającego	wiedzę	i	horyzonty	myślo-
we.	Człowiek	 taki	 jest	mobilny,	 podejmuje	 częstokroć	 pracę	 
w	różnych	miejscach	naraz.	Minusem	bywa	tu	niestety	brak	cza-
su,	stąd	obserwujemy	współcześnie	wiele	indywidualnych	form	
spędzania	chwil	wolnych	od	pracy.	
Tematem	prezentacji	mgr	Agnieszki	Kleszcz	był	 lokalny	ry-

nek	pracy.	Pracownica	PUP	poinformowała	o	stopie	bezrobocia	 
w	kraju	 (13%),	w	województwie	śląskim	(11,1%),	w	powiecie	
bielskim	(10,3%)	oraz	w	samym	mieście	Bielsko	–	Biała	(6,6%).	
Oprócz	innych	danych	statystycznych	szczególnie	interesują-
ce	 okazały	 się	 te	 pokazujące	 trudności	w	 znalezieniu	 pracy	 
u	poszczególnych	grup	wiekowych	czy	zawodowych.	Czynni-
kami	determinującymi	ten	problem	w	największym	stopniu	jest	
długotrwałe	pozostawanie	na	bezrobociu	 (głównie	wśród	 ko-
biet),	brak	doświadczenia,	wykształcenia	i	odpowiednich	kwa-
lifikacji,	a	także	wiek.
Podsumowując	całość,	należy	wyrazić	radość,	że	zaintereso-

wanie	naukami	społecznymi	takimi	jak	socjologia	jest	żywe	tak-
że	w	środowisku	wiejskim.	Pokazała	to	spora	frekwencja	na	spo-
tkaniu.	Nie	zabrakło	radnych	gminnych	i	powiatowych,	urzędni-
ków	czy	przedstawicieli	mediów.	Patronat	honorowy	objął	Staro-
sta	Bielski	Andrzej	Płonka	(reprezentowany	przez	wicestarostę	
Grzegorza	Szetyńskiego),	Wójt	Gminy	Bestwina	Artur	Beniowski,	
zaś	patronat	medialny	pisma	„Mój	Powiat”	i	„Magazyn	Gminny”.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wykładowcy zaproszeni na konferencję

Pierwsze takie dożynki
Dożynki	gminne,	wspólne	dla	wszystkich	naszych	czterech	

sołectw	były	niewątpliwie	wyzwaniem	logistycznym,	ale	równo-
cześnie	dobrą	szkołą	integracji,	współpracy	mieszkańców	Be-
stwiny,	Bestwinki,	Janowic	 i	Kaniowa.	Po	raz	pierwszy	w	no-
wej	formule	rolnicy,	sadownicy,	ogrodnicy,	pszczelarze	i	myśli-
wi	dziękowali	za	„owoce	ziemi	 i	pracy	rąk	 ludzkich”,	zebrane	 
w	swoich	gospodarstwach,	lasach,	pasiekach...	
Palma	pierwszeństwa	w	organizowaniu	gminnych	dożynek	

przypadła	 sołectwu	Bestwinka.	 Zadanie	 to	 zostało	 potrakto-
wane	bardzo	poważnie	i	pomimo	tego,	że	wieś	nie	jest	duża,	
działo	się	wiele	–	zatem	uroczystość	z	dnia	1	września	będzie	
wspominać	się	latami.	
Jak	każe	obyczaj,	dożynki	rozpoczęły	się	barwnym	korowo-

dem.	Spod	Zespołu	Szkolno	–	Przedszkolnego	ulicą	Sportową	
w	stronę	kościoła	przejechały	w	nim	bryczki,	wozy	drabiniaste,	
pojedynczy	jeźdźcy	na	koniach	z	janowickiej	stadniny	(niektó-
rzy	ubrani	w	historyczne	stroje),	przystrojone	na	tę	okazję	trak-
tory	i	maszyny	rolnicze.	Widząc	je,	można	było	stwierdzić	jak	
bardzo	modernizują	się	nasze	gospodarstwa,	bowiem	zapre-
zentowano	sprzęt	naprawdę	wysokiej	 klasy.	Na	przyczepach	

jechały	 reprezentacje	 so-
łectw	 i	Regionalny	Zespół	
Pieśni	 i	Tańca	 „Bestwina”	
ubarwiający	 dożynki	 śpie-
wem	 tradycyjnych	 pieśni.	
Honorowe	miejsce	z	przo-
du	 kolumny	 zajął	 gospo-
darz	gminy	–	wójt	Artur	Be-
niowski	wraz	z	dożynkowy-
mi	starostami	–	Tadeuszem	
i	Małgorzatą	Maga.
Pod	 kościołem	 pw.	 św.	

Sebastiana	 na	 korowód	
czekał	już	ks.	proboszcz	Jó-
zef	Baran.	Kapłan	odebrał	z	
rąk	starostów	chleb,	poświęcił	go	i	procesyjnie	wniósł	do	świąty-
ni.	Rozpoczęła	się	uroczysta	dziękczynna	Msza	święta,	konce-
lebrowana	przez	wszystkich	czterech	proboszczów.	Z	Bestwiny	
przybył	ks.	Cezary	Dulka,	z	Janowic	–	ks.	Józef	Walusiak,	na-
tomiast	z	Kaniowa	–	ks.	Janusz	Tomaszek.	W	homilii	ks.	kano-

Przemawia Danuta Kubik  
z Gminnego Koła PSL
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nik	Walusiak	nawiązał	do	polskiej	tradycji	i	obrzędowości	zwią-
zanej	z	pracą	rolnika,	wskazując	zarazem	na	chleb	jako	dar	od	
Boga.	Przypomniał	o	szacunku,	który	temu	pokarmowi	jest	na-
leżny	i	życzył,	by	nigdy	nam	go	nie	zabrakło.
Po	liturgii	wszyscy	wyruszyli	pod	Dom	Strażaka,	gdzie	miała	

miejsce	część	oficjalna.	Poprowadził	ją	znawca	ludowych	tra-
dycji	Sławomir	Ślósarczyk	–	wiceprezes	 zespołu	 „Bestwina”.	
Opowiedział	o	genezie	dożynek	 (na	naszym	 terenie	określa-
nych	jako	„wyżynki”),	świętowaniu	dworskim	i	chłopskim,	wień-
cu	i	innych	elementach	składających	się	na	święto	plonów.	Na-
stępnie	starostowie	przekazali	chleb	wójtowi	Arturowi	Beniow-
skiemu,	 zaś	wieniec	ofiarowała	 im	pani	Halina	Lasota,	 prze-
wodnicząca	Koła	Gospodyń	Wiejskich	 z	Bestwinki,	współor-
ganizującego	dożynki.	Zarówno	wójt,	jak	i	pani	przewodniczą-
ca	dziękowali	rolnikom	za	ich	trud,	a	wszystkim	życzyli	dobrej	
zabawy.	W	podobnym	duchu	wypowiedział	się	sołtys	Bestwin-
ki	Grzegorz	Gawęda.
Nadeszła	kolej	na	przemówienia	zaproszonych	gości	–	na	es-

tradzie	kolejno	pojawili	się	posłowie	na	Sejm	RP	Jacek	Falfus	i	
Małgorzata	Pępek,	wiceprzewodniczący	Wojewódzkiego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Katowicach	
a	zarazem	prezes	oddziału	powiatowego	PSL	Mirosław	Szemla,	
przedstawiciele	posłów	i	europarlamentarzystów,	a	także	prze-
wodnicząca	gminnego	koła	PSL,	Danuta	Kubik,	która	między	in-
nymi	podzieliła	się	faktami	i	legendami	z	kart	historii	Bestwinki.
Wśród	 zaproszonych	obecni	 byli	 również:	 poseł	Stanisław	

Pięta,	wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu	Bielskiego	Bogusław	
Stolarczyk,	radni	powiatowi	Grzegorz	Boboń	 i	Józef	Maziarz,	

zastępca	wójta	gminy	Bestwiny	Stanisław	Wojtczak,	honorowy	
obywatel	gminy	dr	n.	med.	Franciszek	Maga,	radni	gminy	Be-
stwina,	sołtysi,	prezes	Zarządu	Gminnego	ZOSP	RP	Herbert	
Szeliga,	 komendant	gminny	Grzegorz	Owczarz,	prezes	OSP	
Bestwinka	 Józef	Distel,	 prezes	KS	Bestwinka	Tadeusz	Wró-
bel,	dyrektorzy	szkół	–	Danuta	Tekieli	–	Herman,	Agata	Rak,	
Krystyna	Bryksa,	Urszula	Kal,	prezesi	KGW	–	Jadwiga	Ozimi-
na,	Krystyna	Norymberczyk,	Helena	Sowa,	strażacy	z	naszych	
jednostek,	poczty	sztandarowe	i	członkowie	Koła	Łowieckiego	
„Bażant”,	Gminnego	Koła	Pszczelarzy,	Polskiego	Stronnictwa	 
Ludowego,	placówek	oświatowych	i	przedstawiciele	innych	or-
ganizacji	czy	stowarzyszeń.
Po	obiedzie,	 podczas	 którego	wymieniono	 się	wrażeniami	 

z	uroczystości	 i	 rozmawiano	głównie	o	problemach	 rolników,	
goście	bawili	się	przy	muzyce	grupy„Servoos”	a	następnie	gru-
py	„Tu	i	Teraz”.	Obok	estrady	można	było	podziwiać	wystawę	
kwiatów	i	roślin	ozdobnych	wyhodowanych	przez	szkółkę	„Greń”	
oraz	„Ogrodnictwo	Jonkisz”.
Organizator	–	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	bardzo	dzię-

kuję	za	włączenie	się	w	przygotowania	Kołu	Gospodyń	Wiej-
skich	w	Bestwince,	Klubowi	Sportowemu	„Bestwinka”,	Ochotni-
czej	Straży	Pożarnej	w	Bestwince,	prezesowi	przedsiębiorstwa	
„Kombest”	Wacławowi	Waliczkowi	i	jego	pracownikom	za	udo-
stępnienie	sprzętu	i	pomoc,	oraz	wszystkim	nie	wymienionym	
tutaj,	a	czuwającym,	by	całość	była	„dopięta	na	ostatni	guzik”.

Sławomir Lewczak

Kultura

Podsumowanie akcji krwiodawstwa 
w Bestwince

W	akcji	honorowego	krwiodawstwa,	która	odbyła	się	22	
września	w	Bestwince	przy	kościele	pw.	św.	Sebastiana	
zarejestrowały	się	32	osoby,	a	krew	oddało	26	krwiodaw-
ców,	dzięki	 czemu	do	Banku	Krwi	pojechało	11	700	ml.	
tego	bezcennego	leku.
Gminny	Klub	Honorowych	Dawców	Krwi	 przy	Urzę-

dzie	Gminy	w	Bestwinie	składa	serdeczne	podziękowania	
wszystkim	osobom,	które	wzięły	udział	w	akcji,	firmie	Da-
none	za	przekazane	dawcom	produkty	oraz	OSP	Bestwi-
na	za	zabezpieczenie	miejsca	postoju	ambulansu.

Jerzy Zużałek

Przedstawiciele Sejmu RP oraz Rady Powiatu Bielskiego

Bardzo licznie dopisali goście - mieszkańcy gminy
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Kultura

Strachy oswojone – spotkanie  
z Florianem Kohutem

Renoma	artysty	malarza	 Floriana	Kohuta	wykracza	 dale-
ko	poza	rodzinną	Rudzicę.	Organizował	wystawy	swoich	prac	 
w	całej	Polsce,	Europie	 i	za	granicą,	znajdując	uznanie	 rów-
nież	u	licznych	kolekcjonerów.	Mówiąc	słowami	poety	Juliusza	
Wątroby	–	Kohut	to	artysta	spełniony	–	charakterystyczna	kre-
ska	i	tematyka	obrazów	wciąż	przysparzają	mu	popularności.
W	piątek,	czwartego	października	Florian	Kohut	opowiadał	 

o	swoim	życiu	i	twórczości	w	Muzeum	Regionalnym	im.	ks.	Zyg-
munta	Bubaka.	Prowadzący	spotkanie	Andrzej	Wojtyła	przywi-
tał	artystę	i	wielu	przybyłych	gości,	po	czym	oddał	głos	same-

mu	Mistrzowi.	Kohut	rozpoczął	opowieść,	w	której	w	gawędziar-
skim	tonie	poprowadził	obecnych	przez	meandry	swoich	poszu-
kiwań.	Maluje	już	przecież	od	ponad	35	lat	i	jest	to	jego	zawód,	
pasja,	sposób	na	życie...
„Znakiem	firmowym”	Floriana	Kohuta	jest	strach	polny.	Zwy-

czajny,	polski,	tradycyjny	strach	na	wróble.	Żaden	nowomodny,	
ulepszany	folią	i	plastikiem.	Artysta	poszukuje	strachów	po	ca-
łej	Polsce	i	potrafi	docenić	ich	oryginalność.	Niektóre	mają	ka-
pelusze,	inne	spódnice,	apaszki,	dzwoneczki,	jeszcze	inne	sto-
ją	w	grupach	po	kilka.	Każdy	strach	ma	indywidualny	rys	nada-
ny	mu	przez	twórcę	i	to	Kohuta	inspiruje.	Na	spotkaniu	malarz	
opowiadał	 o	 spotkaniu	 ze	 strachem	stojącym	w	polu	 truska-
wek	–	opowieści	towarzyszyło	malowanie	go	w	technice	pasteli.	 
W	kilka	chwil	powstał	obraz	wręcz	kapiący	kolorami.	Na	pamiąt-
kę	Florian	Kohut	podarował	go	Muzeum.
Oczywiście	w	rudzickiej	galerii	„Pod	strachem	polnym”	można	

spotkać	nie	tylko	pastelowe	dzieła.	Kohut	używa	z	równym	po-
wodzeniem	akwareli	i	farb	olejnych.	Co	ciekawe,	maluje	zawsze	
z	natury,	czego	nie	spotyka	się	już	często.	Kilka	interesujących	
obrazów	powstało	w	Kalwarii	Zebrzydowskiej,	kiedy	to	artysta	
siedząc	na	Moście	Aniołów	bądź	w	okolicy	innych	obiektów	na	
Dróżkach	Kalwaryjskich	stworzył	chwytające	za	serce	dzieła.
Miłośnicy	talentu	Floriana	Kohuta	tłumnie	ściągają	na	rudzic-

kie	„Święto	Stracha	Polnego”.	Tam	biorą	udział	w	korowodach	
strachów,	występach	artystycznych	i	 imprezach	plenerowych.	
Mieszkańców	Bestwiny	artysta	zachęcił	do	przyjazdu	dwuwier-
szem:	„Do	Kohuta	przyjdźcie	zgrają,	tam	atrakcje	was	czekają”.

Sławomir Lewczak

Florian Kohut nie tylko opowiadał, ale i malował na żywo!

Wesoły wieczór z Michałem Ogórkiem
Właściwie	już	od	momentu	swoich	narodzin	Michał	Ogórek,	

gość	Gminnej	Biblioteki	 Publicznej	w	Bestwinie,	 znalazł	 się	 
w	swoim	żywiole,	czyli	w	oparach	absurdu.	Urodził	się	wszakże	
w	Stalinogrodzie	-	mieście	znanym	wcześniej	i	później	jako	Ka-
towice.	Na	studiach	starano	się	zrobić	z	niego	„janczara	socjali-
zmu”	–	ale	na	przekór	wszystkiemu	został	satyrykiem	i	felietoni-
stą.	Swoje	talenty	zaprezentował	naszym	mieszkańcom	–	czy-
telnikom	GBP	w	dniu	18	października.
Ogórek	 szerzej	 znany	 jest	 ze	 swoich	 felietonów	w	 „Gaze-

cie	Wyborczej”,	a	ostatnio	w	„Angorze”.	Współpracował	z	tele-
wizją,	gdzie	m.in.	komentował	kroniki	filmowe	z	czasów	PRL,	
ale	zdarzało	mu	się	również...	występować	w	programach	ku-
linarnych,	gdzie	piekł	gęś	z	Maciejem	Kuroniem.	Jest	to	„czło-
wiek	–	orkiestra”	swoją	energią	zarażający	audytorium,	do	któ-
rego	się	zwraca.
Podczas	wizyty	w	Bibliotece	Michał	Ogórek	opowiadał	o	swo-

ich	książkach.	Wspólnie	z	profesorem	Jerzym	Bralczykiem	wy-
dał	publikację	„Kiełbasa	i	sznurek”,	będącą	zapisem	dialogów	
na	bardziej	lub	mniej	poważne	tematy.	Z	Zenonem	Żyburtowi-
czem	stworzył	album	„Z	prądem	i	pod	prąd.	Ostatnia	dekada	
PRL-u”	w	prześmiewczy	sposób	opisujący	rzeczywistość	minio-
nej	epoki.	Te	i	inne	książki	były	do	nabycia	w	Bibliotece	podczas	
spotkania.	Gość	chętnie	rozdawał	autografy	i	pozował	do	zdjęć.	

Jak	wyznał,	lubi	powracać	z	Warszawy	na	południe,	a	Bestwinę	
od	tej	pory	będzie	wspominał	z	sentymentem.	Spodobał	mu	się	
zwłaszcza	zamek	Habsburgów,	chętnie	przysłuchiwał	się	także	
pytaniom	czytelników	komentujących	współczesne	wydarzenia	
z	życia	społecznego,	politycznego	i	kulturalnego.

Sławomir Lewczak

Znany dziennikarz  Michał Ogórek opowiada o swoich książkach
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Edukacja

W	dniach	18	–	20	X	2013	odbyły	się	w	Skawi-
nie	XX	 Jubileuszowe	Mistrzostwa	Polski	Modeli	 
Kartonowych.	Tegoroczna	edycja	konkursu	przycią-
gnęła	rekordową	ilość	modelarzy	i	modeli.	Nie	za-
brakło	również	modelarzy	z	sekcji	„Samuraj”,	dzia-
łających	przy	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	 
w	Bestwinie.	Naszą	grupę	reprezentowali:	Sylwe-
ster	Kluczy,	Maksymilian	Moś,	Dariusz	Ochman,	
Klaudiusz	Wojtuszek	oraz	Marek	Bury.	
Spośród	prac	prezentowanych	przez	naszą	sek-

cję	zostało	wyróżnionych	dwóch	modelarzy.	
-	Maksymilian	Moś	(jeden	z	najmłodszych	mode-
larzy)	-	

		I	miejsce	za	model	„Me	109F”
-	Dariusz	Ochman	-	I	miejsce	za	model	„Ulrich	
von	Jungingen”
Obaj	 zdobyli	 tytuł	Mistrza	Polski!	Dodatkowo	 

Puchar	Prezesa	LOK	w	Warszawie	otrzymał	Mak-
symilian	Moś	 za	model	Me-109F.	Uczestnikom	 
i	zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy!

Łukasz Fuczek Mistrz Polski Maksymilian Moś

Modelarze  z „Samuraja” Mistrzami Polski

Mistrz Polski Dariusz Ochman

Kolejna	grupa	nauczycieli	z	gminy	Bestwina	uzyskała	awans	
na	dalszy	szczebel	rozwoju	zawodowego.	Tym	razem	chodzi-
ło	o	tytuł	nauczyciela	mianowanego,	który	po	zdaniu	egzami-
nu	otrzymały	Panie:
Dorota Surowiak -	Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Bestwinie
Anna Gwóźdź -		Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Bestwinie								

Barbara Głąbek -	Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Bestwince
Dorota Pollak  - Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Janowicach
Na	sesji	Rady	Gminy,	która	odbyła	się	w	dniu	26	września	

dyrektor	Gminnego	Zespołu	Obsługi	Szkół	i	Przedszkoli	Arka-
diusz	Maj	stwierdził:	Miałem okazję być obecnym podczas na-
uczycielskich egzaminów oraz samemu egzaminować kandyda-

tów na dalsze stopnie. Z całą odpowiedzialnością muszę przy-
znać, że nauczyciele z gminy Bestwina prezentują zawsze naj-
wyższy poziom merytoryczny i już od dłuższego czasu komi-
sje z dużą przyjemnością przyznają im awanse.	Dyrektor	dodał	
jeszcze,	że	w	całej	gminie	Bestwina	pracuje	149	nauczycieli,	
a	stopniem	nauczyciela	mianowanego	i	dyplomowanego	może	
się	pochwalić	aż	74%	z	nich.
Akty	nadania	tytułu	paniom	nauczycielkom	wręczył	wójt	gmi-

ny	Bestwina	Artur	Beniowski,	życząc	im,	by	kariera	pedagogicz-
na	nie	zakończyła	się	na	tym	etapie.	Przed	nimi	jeszcze	droga	
do	„nauczyciela	dyplomowanego”,	a	może	nawet	i	honorowe-
go	profesora	oświaty.
Nie	tylko	nauczyciele	mianowani	cieszyli	się	ze	swoich	awan-

sów.	Kuratorium	oświaty	nadało	tytuły	nauczyciela	dyplomowa-

Akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego wręczał wójt Artur Beniowski

Nasi nauczyciele podnoszą kwalifikacje

Nagrody Wójta 2013 - Nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych
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Edukacja

Występy uczniów z Bestwinki

Powrót do szkolnej ławy
Upalne	i	pełne	wrażeń	wakacje	już	

za	nami.	Dla	uczniów	zawsze	mijają	

one	zbyt	szyb-
ko,	 ale	 rozpo-
częcie	 nowe-
go	 roku	szkol-
nego	wcale	nie	
musi	być	trud-
nym	doświad-
czeniem.	Cze-
kają	 przecież	
koleżanki	i	ko-
ledzy,	ciekawe	
zajęcia	 i	 życz-

liwe	grono	pedagogiczne.	Przynaj-
mniej	tak	jest	w	placówkach	oświa-
towych	gminy	Bestwina.
W	przedszkolach,	szkołach	pod-

stawowych	 i	gimnazjach	drugiego	
września	zabrzmiał	pierwszy	dzwo-
nek.	Dla	pierwszaków	–	pierwszy	 
w	życiu.	Przejęci	odbierali	 legity-
macje	i	przeżywali	uroczystość	pa-
sowania	na	ucznia.	Wszystkiemu	
przyglądali	się	pękający	z	dumy	ro-
dzice	i	przedstawiciele	władz	samo-

rządowych	z	wójtem	Arturem	Beniowskim	na	czele.
Szczególnie	ciekawie	wyglądało	rozpoczęcie	roku	szkolnego	

w	Kaniowie.	W	roli	dyrektora	szkoły	zadebiutowała	pani	Krystyna	
Bryksa,	której	życzymy	wielu	sukcesów	zawodowych,	wdzięcz-
ności	uczniów	i	pomocy	ze	strony	nauczycieli.	
Z	kolei	w	Janowicach	został	uruchomiony	nowy	oddział	przed-

szkolny,	mieszczący	się	w	budynku	po	byłym	„Tęczowym	Zakąt-
ku”.	Jest	to	oddział	dla	trzylatków,	dzieci	starsze	pozostają	jak	
dotychczas	w	Zespole	Szkolno	-	Przedszkolnym.
Ogółem	w	gminnych	szkołach	i	przedszkolach	uczyć	się	bę-

dzie	w	roku	szkolnym	2013/2014	1390	uczniów	i	przedszkola-
ków.	Według	danych	GZOSiP	na	dzień	10	września	w	rozbiciu	
na	poszczególne	placówki	wygląda	to	następująco:

Janowickie pierwszaki

Pasowanie pierwszoklasistów w Bestwinie

Nowa dyrektor ZSP Kaniów - Krystyna Bryksa

nego	następującym	osobom:
Magdalena Wodniak – Foksińska	–	ZSP	Bestwina
Monika Krężelok	–	ZSP	Janowice
Barbara Nycz	–	ZSP	Janowice
Marlena Niemczyk – Handzlik	–	ZSP	Janowice
Arkadiusz Czaja	–	ZSP	Kaniów
Mariola Płachno	–	ZSP	Kaniów
We	wtorek,	w	dniu	15	października	z	okazji	Dnia	Edukacji	Na-

rodowej	Wójt	Gminy	Bestwina	Artur	Beniowski	wraz	z	dyrekto-
rem	GZOSiP	Arkadiuszem	Majem	przyznali	Nagrody	Wójta	dy-
rektorom	oraz	pracownikom	szkół	za	wybitne	osiągnięcia	w	pra-
cy	dydaktyczno	–	wychowawczej	i	wzorową	organizację	pracy	

w	kierowanej	przez	siebie	placówce	(w	przypadku	dyrektorów).	
Nauczyciele	stosowali	nowatorskie	metody	nauczania,	organi-
zowali	konkursy,	ciekawe	wyjazdy,	a	 ich	podopieczni	osiąga-
li	wysokie	wyniki	w	nauce	i	miejsca	na	podium	w	olimpiadach	
przedmiotowych.	Wyróżnieni	nauczyciele	to:

Urszula Kal	–	dyrektor	ZSP	Janowice
Agata Rak	–	dyrektor	ZSP	Bestwina
Dorota Surowiak	–	ZSP	Bestwina
Anna Tomaszczyk	–	ZSP	Bestwinka
Marlena Niemczyk – Handzlik	–	ZSP	Janowice
Alicja Skrudlik	–	ZSP	Kaniów

Sławomir Lewczak
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Szkoła	podstawowa	i	gimnazjum	w	Bestwinie	nie	mogły	so-
bie	wymarzyć	lepszych	patronów.	Św.	Jan	Kanty	i	bł.	Jan	Pa-
weł	II	są	przykładami	do	naśladowania	nie	tylko	ze	względów	
religijnych,	ale	także	z	powodu	życiowej	postawy	i	wyznawa-
nych	wartości,	uniwersal-
nych	w	każdym	miejscu	i	
czasie.	Obie	 osoby,	 bę-
dące	przecież	uznanymi	
w	świecie	nauki	profeso-
rami	 cechowało	 umiło-
wanie	wiedzy,	ciekawość	
świata,	stawianie	pytań	i	
przekraczanie	granic.	Byli	
ludźmi	dialogu.	Wzorowy	
uczeń	i	dobry	nauczyciel	
również	 powinien	posia-
dać	podobne	przymioty.
14	października	w	Ze-

spole	Szkolno	 –	Przed-
szkolnym	Dzień	 Patro-
nów	 Szkoły	 połączono	
z	 obchodzonym	 w	 ca-
łej	Polsce	Dniem	Eduka-
cji	Narodowej.	Uroczysta	akademia	zgromadziła	całą	społecz-
ność	szkolną	–	grono	pedagogiczne,	uczniów,	przedstawicie-
li	rodziców	i	zaproszonych	gości.	Dyrektor	Agata	Rak	powita-
ła	m.in.	przewodniczącego	Komisji	Edukacji,	Kultury,	Zdrowia	
i	Bezpieczeństwa	Publicznego	Benedykta	Kohuta,	sołtys	Be-
stwiny	i	radną	Marię	Maroszek,	radnego	Andrzeja	Wojtyłę	oraz	
księdza	proboszcza	z	Janowic	Józefa	Walusiaka.	Sama	nawią-
zała	do	postaci	św.	Jana	Kantego	i	bł.	Jana	Pawła	II,	mając	na	
uwadze	bliską	kanonizację	polskiego	papieża.
Zanim	rozpoczęła	się	część	artystyczna,	pani	dyrektor	wrę-

czyła	nagrody	wyróżniającym	się	pracownikom	szkoły.	W	tym	
roku	 zostali	 nimi	 uhonorowani:	 p.	Eleonora	Ochman,	 p.	Ur-
szula	Kraus,	 p.	 Jadwiga	Kijas,	 p.	 Ireneusz	Sikorski,	 p.	Artur	 
Ścisłowski,	p.	Małgorzata	Zawiła,	p.	Lilla	Czernek,	p.	Agniesz-
ka	Gutka,	 p.	Agata	Karaś,	 p.	Katarzyna	Krywult,	 p.	Barbara	
Sabuda	-	Pietrasik,	p.	Ewa	Sierant,	p.	Dorota	Międzybrodzka,	 
p.	Anna	Gwóźdź.	Nagrodę	Śląskiego	Kuratora	Oświaty	otrzy-
mała	p.	Maria	Drewniak,	zaś	Nagrodę	Wójta	–	p.	Agata	Rak	i	

p.	Dorota	Surowiak.	W	dalszej	kolejności	zaprzysiężono	nowy	
poczet	sztandarowy	dla	gimnazjum.	Ślubowanie	złożyli	ponad-
to	uczniowie	klas	pierwszych.
Na	występ	uczniów	składały	się	popisy	wokalno	–	instrumen-

talne	 oraz	 przestawie-
nie	 teatralne	 –	 scenki	 
z	życia	św.	Jana	Kante-
go.	W	żywot	 sławnego	
profesora	 rodem	z	Kęt	
wprowadzili	widzów	na-
ukowcy	z	„laboratorium	
wiary”.	 Badając	 spo-
tkanie	człowieka	z	rze-
czywistością	 grzechu,	
dowiedli,	 że	modlitwa	
jest	 „tarczą”	 chronią-
cą	od	zła	i	pomagającą	 
w	różnych	trudnych	sy-
tuacjach.	Spektakl	opra-
cowała	 od	 strony	me-
rytorycznej	 pani	Doro-
ta	 Surowiak,	 zaś	 chór	 
i	muzyków	przygotowa-

ła	pani	Magdalena	Wodniak	–	Foksińska.	Nauczyciele	włączy-
li	się	licznie	również	w	wykonanie	dekoracji.

Sławomir Lewczak

Edukacja

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum

„Ludzie dialogu” - program teatralno - muzyczny

„Biorą przykład od ludzi dialogu” –  
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

i Święta Patronów Szkół w Bestwinie

Gimnazjum	Bestwina	–	174
Gimnazjum	Bestwinka	–	151
Razem	gimnazja	–	325

SP	Bestwina	–	229
SP	Bestwinka	–	164
SP	Janowice	–	94
SP	Kaniów	–	175

Razem	szkoły	podstawowe	–	662

Przedszkole	Bestwina	–	144
Przedszkole	Bestwinka	–	79
Przedszkole	Janowice	–	60
Przedszkole	Kaniów	–	120
Razem	przedszkola	-	403

Sławomir Lewczak
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W	dniach	od	30	września	do	4	października	Bestwina	stała	
się	prawdziwą	europejską	stolicą.	A	to	wszystko	za	sprawą	nie-
zwykłych	gości	-	nauczycieli	i	uczniów	ze	szkół	partnerskich	re-
alizowanego	od	ubiegłego	roku	szkolnego	międzynarodowego	
projektu	”UrUnique”	w	ramach	programu	„Comenius	–	Uczenie	
się	przez	całe	życie”.	Partnerami	projektu	są	szkoły:	z	Polski	–	
Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Bestwinie,	z	Wielkiej	Brytanii	
-	Bill	Quay	Primary	School	-	Bill	Quay	-	Gateshead,	-	Northum-
berland	and	Tyne	and	Wear,	z	Finlandii	-Ylöjärven	Yhtenäisko-
ulu	–	Ylöjärvi,	Länsi-Suomi	z	Turcji	-	Balıkesir	Muharrem	Hasbi	
Anadolu	Lisesi	–	Balikesİr,	Bati	Marmara	oraz	z	Włoch	-	Institu-
to	comprensivo	„a.	manzoni”-	Priolo	Gargallo,	Sicilia.	Koordyna-
torem	całego	projektu	jest	nauczycielka	z	Włoch	–	Gillian	Gro-
om.	Natomiast	Gimnazjum	w	Bestwinie	realizację	tego	przed-
sięwzięcia	zawdzięcza	staraniom	pani	Urszuli	Kraus.
Celem	projektu	jest	wspieranie	europejskiego	wymiaru	edu-

kacji	 poprzez	promowanie	współpracy	międzynarodowej.	Ma	
on	wzmocnić	wiarę	uczniów	we	własne	możliwości,	motywację	
i	szacunek	dla	 innych	poprzez	zbadanie	 ich	codziennego	ży-
cia	(stylu,	nawyków	żywieniowych,	wzajemnych	relacji).	Z	pro-
jektem	wiążą	się	również	wyjazdy	do	krajów	partnerskich.	I	tak		
byliśmy	już	w:	Newcastle	w	Wielkiej	Brytanii,	w		Ylöjärvi	w	Fin-
landii	oraz	w	Balikesir	w	Turcji.	Warto	zaznaczyć,	że	wszelkie	
koszty	podróży	i	pobytu,	zarówno	nauczycieli	jak	i	uczniów,	fi-
nansowane	są	z	pozyskanych	przez	szkolnego	koordynatora	
środków	unijnych.		Minimalna	
ilość	mobilności	dla	naszego	
Gimnazjum	wynosi	24	(dwu-
nastu	nauczycieli	i	dwunastu	
uczniów).	W	praktyce	ozna-
cza	to,	że	z	unijnych	pienię-
dzy	mamy	środki	na	zorgani-
zowanie	właśnie	tych	24	wy-
jazdów.	 Biorąc	 pod	 uwagę	
gościnność	naszych	partne-
rów,	przy	niewielkim	wspar-
ciu	ze	strony	naszej	Gminy,	
w	wymianach	mogło	wziąć	
udział	więcej	uczniów.		
Niewymiernym	 zyskiem	

dla	uczniów	jest	obcowanie	z	
żywym	językiem,	w	tym	przy-
padku	angielskim.	Codzien-
ne	sytuacje	wymuszają	niejako	stałą	komunikację.	Znika	u	nich	
zatem	bariera	lęku	przed	mówieniem.	Uczniowie	nabierają	pew-
ności	siebie	i	budują	motywację	do	dalszej	nauki.	Będąc	za	gra-
nicą	gimnazjaliści	poszerzają	również	swoje	horyzonty.	Pozna-
ją	kulturę	danego	kraju	i	ich	zwyczaje.		Dla	wielu	jest	to	jedy-
na	szansa	wyjazdu	za	granicę.	Dla	nauczycieli	i	dyrektorów	to	
świetna	okazja	do	porównania	systemów	edukacyjnych,	często	
podpatrzenia	istotnych	dla	każdej	szkoły	rozwiązań.	Doskona-
łą	lekcją	była	wizyta	w	Finlandii	–	kraju,	gdzie	edukacja	plasu-
je	się	na	pierwszym	miejscu	na	świecie.
Zarówno	w	trakcie	wizyt	studyjnych	jak	i	w	kraju	projekt	wy-

maga	wielkiego	 zaangażowania	 sporej	 grupy	osób.	Nauczy-

ciele	 i	młodzież	 zobligowani	 są	 do	 realizacji	 założonych	 ce-
lów,	wyznaczonych	zadań.	To	wszystko	wymaga	ogromnego	
wysiłku	i	czasu,	gdyż	większość	działań	realizowana	jest	poza	 
lekcjami.	Ponadto	 każde	przedsięwzięcie	musi	 zostać	 ukoń-
czone	w	określonym	terminie	i	być	rozliczone	z	Agencją	Naro-
dową	danego	kraju.
Właściwe	wykonanie	tych	zadań,	a	co	za	tym	idzie	osiągnię-

cie	założonych	celów,	owocuje	w	dalszym	życiu	tych	młodych	
ludzi.	Zdobywają	nowe	doświadczenia,	przekonują	się,	że	nie	
mogą	mieć	żadnych	kompleksów,	że	mogą	w	wielu	dziedzinach	
współzawodniczyć	ze	swoimi	 rówieśnikami	z	krajów	europej-
skich.	Zdecydowanie	jest	więcej	korzyści	płynących	z	realizacji	
projektu	dla	wszystkich,	a	nagrodą	dla	nauczycieli	są	łzy	wyjeż-
dżających	uczniów	i	przyjaźnie	trwające	często	przez	całe	życie.
Wizyta	w	Polsce	trwała	zaledwie	kilka	dni,	zatem	staraliśmy	

się	wykorzystać	każdą	chwilę,	by	zaangażować	młodych	gości	
w	szereg	zajęć	i	pokazać	im	choć	fragment	naszej	Małej	Ojczy-
zny.		Uczniowie	ze	szkół	partnerskich	uczestniczyli	w	zajęciach	
artystycznych,	plastycznych,	tanecznych	i	sportowych.	Zwiedzili	
naszą	Szkołę,	podziwiali	gazetki	na	korytarzach	szkolnych	wy-
konanych	specjalnie	na	te	okazję.	Dzięki	uczennicom	z	klasy	3a	
nasi	goście	zapoznali	się	z	polskim	systemem	edukacyjnym.	Nie	
pominęliśmy	także	przedszkola,	gdzie	dorośli	chętnie	brali	udział	
w	zabawach	z	dziećmi.	Razem	byliśmy	z	wizytą	u	Wójta	Gminy	
Bestwina,	w	Regionalnym	Muzeum	im.	Z.	Bubaka	i	w	Gminnej	

Bibliotece	Publicznej.	Nie	mo-
gliśmy	 oczywiście	 pominąć	
Krakowa	oraz	Państwowego	
Muzeum	Auschwitz	 -	Birke-
nau.	Wiele	czasu	poświęcili-
śmy	na	omówienie	i	ustalenie	
dalszych	działań	w	projekcie.	
Przed	nami	więc	przeprowa-
dzenie	 ankiety	 dotyczącej	 
samopoczucia	 uczniów	 
w	szkole	 i	 analiza	 jej	wyni-
ków,	 lekcji	 na	 temat	 poten-
cjalnych	problemów	występu-
jących	w	szkole.	Z	pewnością	
dużo	 satysfakcji	 uczniowie	
nasi	czerpać	będą	z	przygo-
towania	i	organizacji	specjal-
nego	dnia	w	szkole	pt.	„Talent	

Show”.		W	maju	jedziemy	na	Sycylię,	a	pod	koniec	roku	szkol-
nego	już	teraz	mamy	zaszczyt	zaprosić	wszystkich	na	uroczyste	
podsumowanie	projektu	„UrUnique”,	czyli	„	Jesteś	wyjątkowy”.
Będąc	gospodarzami	czuliśmy	ogromną	dumę	słysząc	od	go-

ści,	że	podziwiają	nasze	przywiązanie	do	tradycji,	historii	regio-
nu	oraz	kraju.	Miło	było	także	usłyszeć,	że	nasi	uczniowie	na-
prawdę	dobrze	mówią	po	angielsku.	Z	niecierpliwością	oczeku-
jemy	finałowego	spotkania	na	Sycylii.
Na	koniec	pragniemy	gorąco	podziękować	wszystkim	rodzi-

com,	którzy	włączyli	się	w	realizację	projektu.	Bez	ich	pomocy	
trudno	byłoby	zorganizować	tę	wizytę.

Urszula Kraus

Edukacja

Nasi goście przed Urzędem Gminy

Bestwina ugościła Europę!
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Edukacja

Sukces trzecioklasisty  
Szymona Korczyka

Uczeń	klasy	3b	Szkoły	Podstawowej	w	Be-
stwinie	zdobył	wyróżnienie	w	Wojewódzkim	
Konkursie	plastycznym	„Moja	wieś	w	Euro-
pie”.	W	maju	tego	roku	Zarząd	Wojewódz-
twa	ogłosił	konkurs	pt.	„Moja	wieś	w	Euro-
pie”.	Konkurs	ten	skierowany	był	do	uczniów	
szkół	podstawowych	z	terenów	wiejskich	na-
szego	województwa	i	odbywał	się	w	dwóch	
kategoriach:	I	-		klasy	I	-	III	oraz	II	-	klasy	IV	
-	VI.	Na	konkurs	w	sumie	wpłynęło	390	prac	
z	ponad	70	szkół	naszego	regionu	(I	katego-
ria:	201	prac,	II	kategoria:	189).	Celem	było	
rozpowszechnianie	wśród	dzieci	i	młodzie-
ży	wiedzy	o	funduszach	unijnych	na	obsza-
rach	wiejskich,	 przede	wszystkim	o	Euro-

pejskim	Funduszu	Rolnym	na	rzecz	Rozwo-
ju	Obszarów	Wiejskich.		Komisja	Konkurso-
wa	nagrodziła	autorów	6	prac	oraz	wyróżni-
ła	10	młodych	artystów,	a	wśród	nich	ucznia	
naszej	 szkoły.	Szymon	wykazał	 się	 talen-
tem,	wyobraźnią	i		wrażliwością	artystyczną.	 
W	swojej	 pracy	 pokazał	 przykłady	 zmian,	
które	 dzięki	wykorzystaniu	 funduszy	 unij-
nych	zaszły	na	terenie	naszej	wsi.	Naryso-
wał	plan	Bestwiny	z	oznaczeniem	głównych	
budynków	użyteczności	publicznej.	Gratulu-
jemy	naszemu	uczniowi	i	życzymy	powodze-
nia	w	kolejnych	konkursach.

Wychowawczyni Magdalena Zarzyka Szymon Korczyk i wychowawczyni  
Magdalena Zarzyka

Harcerze i przyjaciele zdobyli Czantorię
Zachęceni	 sukcesem	zeszłorocznej	 edycji,	 harcerze	 z	 be-

stwińskiego	szczepu	„Bratnie	Żywioły”	po	raz	drugi	zorganizo-
wali	Górski	Rajd	Rodzinny.	Jest	 to	 impreza	 integrująca	dzie-
ci,	młodzież	i	dorosłych	–	łączy	aktywność	ruchową	z	pozna-
waniem	miejsc	ciekawych	zwłaszcza	pod	kątem	walorów	przy-
rodniczych.	21	września	uczestnicy	rajdu	udali	się	do	Ustronia.	
Celem	była	Czantoria,	a	następnie	Leśny	Park	Niespodzianek.
Pogoda	w	dniu	wyjazdu	nie	napawała	optymizmem.	Zachmu-

rzone	niebo	i	mżawka	zapowiada-
ły	dość	trudne	warunki	na	trasie	 
i	z	początku	rzeczywiście	tak	było.	
Szczególnie	 początkowy	 odci-
nek	 podejścia	 prowadzący	 żół-
tym	szlakiem	odbywał	się	w	stru-
gach	deszczu.	 Im	 jednak	wyżej,	
tym	 robiło	 się	 pogodniej,	 choć	 
w	dalszym	ciągu	mglisto.	Dopie-
ro	po	dłuższym	pobycie	w	kawia-
rence	przy	stacji	kolei	linowej	wiatr	
rozpędził	 chmury,	 a	 oczom	wę-
drowników	ukazała	się	wspania-
ła	 panorama	Beskidów.	 Idealne	
tło	do	zdjęcia	grupowego.
Prawdziwy	harcerz	zawsze	ma	

oczy	i	uszy	otwarte	na	piękno	ota-

czającego	go	świata.	Kierując	się	 tym	hasłem,	komendantka	
szczepu	„Bratnie	Żywioły”	Kinga	Czulak	wyznaczyła	dla	uczest-
ników	zadanie	polegające	na	stworzeniu	kroniki	–	dzienniczka	
rajdowego,	którego	forma	zależała	od	inwencji	danej	osoby.	Ko-
lejna	próba	sił	to	po	prostu	wyścig	–	liczyło	się	jak	najszybsze	
osiągnięcie	mety.	Łączna	klasyfikacja	konkurencji	przedstawia	
się	następująco:	I	miejsce:	Łukasz	Olma,	Jakub	Madejski,	II	–	 
p.	Adamscy,	 III	 –	 p.	Cieślak.	Szczęśliwi	 zwycięzcy	otrzymali	

atrakcyjne	nagrody.
Po	 zjeździe	 kolejką	 krzesełko-

wą	 i	podziwianiu	widoków,	grupa	
udała	się	do	ustrońskiego	Leśnego	
Parku	Niespodzianek.	Jest	to	po-
łączenie	ZOO	z	parkiem	rozrywki,	
w	którym	główny	nacisk	położono	
na	edukację.	Niektórzy	czworonoż-
ni	mieszkańcy	Parku	–	jelenie,	da-
niele	czy	muflony	chodzą	po	ścież-
kach	luzem	i	odwiedzający	mogą	
karmić	je	z	ręki!	Nie	trzeba	doda-
wać,	 że	 zachwycone	 są	 przede	
wszystkim	dzieci.	Młodszym	i	bar-
dzo	podobały	się	ponadto	pokazy	
ptaków	drapieżnych	 i	 sów.	Kiedy	
nad	głowami	obserwatorów	nisko	
przelatywał	bielik	amerykański	lub	 

raróg	 górski,	widzowie	 z	mieszanką	 lekkiego	 strachu	 i	 fa-
scynacji	 podziwiali	 te	majestatyczne	 stworzenia.	W	parku	
znajdują	się	 także	ścieżka	edukacyjna,	muzeum	myślistwa	
i	łowiectwa,	alejka	bajek,	karuzele	i	trampoliny.	Każdy	może	 
znaleźć	coś	dla	siebie.
Do	Bestwiny	wszyscy	wracali	z	uśmiechem	na	ustach,	po	

pierwsze	z	powodu	wielu	wrażeń,	a	po	drugie	z	racji	sprawdze-
nia	się	powiedzenia	„Z	dużej	chmury	–	mały	deszcz”.	Pamiątką	
rajdu	są	otrzymane	koszulki	i	gadżety	przypominające	o	chwi-
lach	spędzonych	w	przyjacielskiej	atmosferze.	Harcerze	dzię-
kują	wszystkim,	dzięki	którym	rajd	doszedł	do	skutku,	zwłasz-
cza	Urzędowi	Gminy	Bestwina	dofinansowującemu	wyjazd.

Sławomir LewczakNa szczycie Czantorii

Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek
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Edukacja

14	października	w	dzień	wolny	od	zajęć	dydaktycznych	50	-	
osobowa	grupa	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Kaniowie	
wraz	 z	opiekunami:	Katarzyną	Hesek,	Barbarą	Wisłą,	 	Alicją	
Skrudlik	i	Eweliną	Furczyk	wybrała	się	na	wycieczkę	do	,,Ogro-
dów	Doświadczeń	im.	Stanisła-
wa	Lema”	w	Krakowie.	Pogoda	
sprzyjała	 aktywnemu	 spędza-
niu	 czasu	 na	 świeżym	powie-
trzu.	 Podczas	warsztatów	 ,,W	
poszukiwaniu	 zaginionej	 szka-
tułki”	 	 uczniowie	 	 nauczyli	 się	
orientacji	w	 terenie	na	podsta-
wie	kompasu	i	mapy.	Następnie	
wykorzystując	zdobyte	umiejęt-
ności	odnajdywali	szereg	przy-
gotowanych	 dla	 nich	 zadań.	
Poprawne	 rozwiązania	 dopro-
wadziły	 ich	do	ukrytej	w	Ogro-

dzie	 niespodzianki.	Następnie	 przeprowadzane	eksperymen-
ty	na	licznych	przyrządach	pozwoliły	w	łatwy	i	przystępny	spo-
sób	poznać	podstawowe	prawa	rządzące	przyrodą.	To,	że	każ-
de	dziecko	mogło	samodzielnie	przeprowadzać	próby,	spraw-

dzać,	dotykać		-	zwiększało	ich	
zaangażowanie	 i	 zaintereso-
wanie	wystawionymi	 ekspona-
tami.	Poprzez	 zabawę	ucznio-
wie	 zdobywali	 wiedzę.	 Pobyt	 
w	,,Ogrodzie	Doświadczeń”	bę-
dzie	 niezapomnianym	przeży-
ciem	dla	wszystkich	 uczestni-
ków	wycieczki,	ponieważ	pobu-
dził	ich	do	twórczego	myślenia	i	
rozwinął	logiczne	rozumowanie.

ZSP Kaniów

W	sobotę,	5	października,	spod	Szkoły	Podstawowej	w	Ka-
niowie	wyruszyła	w	 stronę	 gór	 27	 –	 osobowa	 grupa,	 której	 
celem	było	 zdobycie	Błatniej,	 jednego	 ze	 szczytów	górskich	 
w	grupie	Klimczoka	w	paśmie	Beskidu	Śląskiego.	Wspinaczka	
rozpoczęła	się	w	Brennej	zielonym	szlakiem,	a	następnie,	już	
blisko	 schroniska,	 kontynuowana	była	 szlakiem	czerwonym.	
Wraz	 ze	wzrostem	wysokości	 n.p.m.	wzrastała	 temperatura,	
a	co	za	tym	idzie,	ale	odwrotnie	proporcjonalnie,	malała	ilość	
warstw	odzieży	na	uczestnikach	wyprawy.	Trzeba	przyznać,	że	
pogoda	była	wyśmienita,	co	przełożyło	się	na	znakomite	humo-
ry	dzieci	i	chęć	do	zabawy.	
Po	zdobyciu	szczytu	i	krótkim	odpoczynku	każdy	z	uczestni-

ków	mógł	sobie	usmażyć	na	ognisku	kiełbaskę,	napić	się	go-
rącej	herbaty,	pograć	w	piłkę,	spróbować	swoich	sił	w	przecią-
ganiu	liny,	korzystać	z	kąpieli	słonecznych,	a	także	podziwiać	
roztaczającą	się	z	Błatniej	panoramę.	A	jest	co	oglądać,	ponie-
waż	jest	ona	doskonałym	punktem	widokowym.	Oferuje	jedną	
z	nielicznych	w	Beskidzie	Śląskim	pełną,	dookolną	panoramę,	
obejmującą	wszystkie	najciekawsze	szczyty	tej	grupy	górskiej.	
Powrót	nastąpił	szlakiem	żółtym,	do	Jaworza,	a	stamtąd	już	do	
Kaniowa.	Na	szlaku	również	 jest	wiele	punktów	widokowych,	 
z	których,	dzięki	wspomnianej	wspaniałej	pogodzie,	można	było	
podziwiać	bliższą	i	dalszą	panoramę	aż	po	Libiąż.
Trasę	wyprawy	opracowała	Pani	Marzena	Kozak	z	Biblioteki	

Publicznej	w	Kaniowie,	a	autobus	dofinansowała	Rada	Rodzi-
ców,	którą	w	czasie	wycieczki	czynnie	reprezentowała	Pani	Jo-
lanta	Kopeć.	Zorganizowany	przez	Panie:	Barbarę	Wisła,	Ali-
cję	Skrudlik	I	Ewelinę	Furczyk	wyjazd	był	także	okazją	do	po-
rozmawiania	z	uczniami	o	najbliższych	imprezach	i	kolejnych	 
wyprawach	w	góry	i	nie	tylko	-	np.	o	Halloween,	wyjeździe	do	Kra-
kowa,	o	Olimpiadzie	Przedszkolaków,	Olimpiadzie	Szkól	Pod-
stawowych	i	Gimnazjadzie.	Zrodziło	się	wiele	świetnych	pomy-
słów,	a	zbliżające	się	długie	jesienne	wieczory	pewno	poświę-
cone	zostaną	dopracowaniu	szczegółów,	tak	by	można	je	było	
w	najbliższym	czasie	przedstawić	przedszkolakom	 i	uczniom	
nie	tylko	z	Kaniowa,	ale	i	z	całej	gminy.
I	ja	tam	byłem,	zelówki	butów	zdarłem,	dwie	bramki	dla	mo-

jej	drużyny	zdobyłem,	a	co	widziałem	i	usłyszałem	to	na	papier	
przelałem	i	obiektywem	aparatu	utrwaliłem.

Jerzy Zużałek

Szkolny wypad na Błatnią

Uczniowie i nauczyciele na górskim szlaku

Kaniowscy uczniowie  
w Ogrodach Doświadczeń

Na uczniów czekało mnóstwo ciekawych eksperymentów
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Sport

Akrobacje rowerowe w Bestwinie
28	września	za	sprawą	zawodów	„23TRIX”	na	skocznie	rowe-

rowe	przy	ulicy	Szkolnej	zjechała	się	Polska	czołówka	rowero-
wego	dirt	jumpingu.	Do	Bestwiny	zawitali	reprezentanci	Warsza-
wy,	Wrocławia,	Rzeszowa,	Katowic,	Tychów,	Strzegomia,	Mila-
nówka,	Opola	jak	również	z	najdalszych	krańców	Polski,	jak	Olsz-
tyn	czy	Białystok.
Coroczna	 impreza	 to	 swojego	 rodzaju	 zakończenie	 sezonu	

polskich	zawodów	rowerowych	w	tej	dyscyplinie.	Zawody	zostały	
przeprowadzone	w	formie	luźnej	3	godzinnej	sesji,	podczas	której	
wyłoniono	dwa	pięciomiejscowe	podium,	w	dwóch	kategoriach: 
1.	DIRT	-	zawodnicy	rywalizowali	skoczniach	ziemnych,	na	których	

sędziowie	brali	pod	uwagę	styl	przejazdu	po	dwóch	skoczniach.
2.	BEST	TRICK	 -	 tutaj	 zawodnicy	mieli	 do	 dyspozycji	 spe-

cjalnie	 przygotowane	miękkie	 gumowe	 lądowanie,	 ułatwiające	 
naukę	nowych	ewolucji	–sprawia	to,	że	ta	cześć	imprezy	jest	jesz-
cze	bardziej	widowiskowa.	Przebieg	zawodów	można	było	zaob-
serwować	w	oficjalnej	relacji	filmowej.		
DIRT: 

1.	Dawid	Godziek	(Suszec) 
2.	Piotr	Krajewski	(Warszawa) 
3.	Adam	Glosowic	(Opole) 
4.	Marcn	Rot	(Wroclaw) 
5.	Daniel	Zawistowski	(Małkinia) 
 
BEST	TRICK 
1.	Dawid	Godziek	(Suszec) 
2.	Kamil	Zielonka	(Suszec) 
3.	Paweł	Stachak	(Kraków) 
4.	Piotr	Krajewski	(Warszawa) 
5.	Marcin	Oskiera	(Brwinów)
Po	dekoracji	zawodników	wszyscy	rozjechali	się	po	okolicznych	

hotelach,	aby	odespać	przed	kontynuacją	imprezy	w	Suszcu	na	
podobnym	torze	do	jazdy,	gdzie	swoje	zawody	organizował	z	kolei	
Dawid	Godziek	-	ten	sam,	który	zdominował	część	Bestwińską.
Jeżeli	natomiast	ktoś	w	dalszym	ciągu	chciałby	śledzić	co	sły-

chać	na	skoczniach	w	Bestwinie,	polecamy	odwiedzać	stronę	
https://www.facebook.com/parkturbo	gdzie	 codziennie	 ukazują	
się	nowe	materiały.

Paweł TurnoPrzy ulicy Szkolnej rowery latały w powietrzu!

Bratobójczy finał turnieju siatkówki plażowej
W	tym	roku	wyjątkowo	późno,	bo	dopiero	w	sobotę,	28	wrze-

śnia	odbył	się	Turniej	Siatkowej	Piłki	Plażowej	o	Puchar	Prze-
wodniczącego	Rady	Gminy	Bestwina.	Mecze	odbywały	się	na	
boiskach	Ośrodka	Sportów	Wodnych	i	Rekreacji	w	Kaniowie,	 
a	o	tym,	że	pogoda	nie	przeszkadzała	zawodnikom	świadczy	
to,	że	finaliści	zostali	jeszcze	po	zakończeniu	Turnieju	i	roze-
grali	między	sobą	rewanżowe	spotkanie.
I	miejsce	zajęła	para:	Grzegorz	Wawoczny	-	Bogusław	Ma-

ciocha.	Pokonali	oni	w	najważniejszym	meczu	parę	Amadeusz	
Maciocha	–	Dawid	Placuch	2:1	(13:21;	21:9;	15:8).
III	miejsce	zajęła	para	Adrian	Skrudlik	–	Bolesław	Janeczko.
Turniej	zorganizował	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Set”	Kaniów	

przy	finansowym	wsparciu	Urzędu	Gminy	w	Bestwinie.
Jerzy Zużałek

Siatkarze zmierzyli się na obiekcie OSWiR

UKS „Set” najlepszy w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach w kajak-polo

W	niedzielę,	22	września,	w	Ośrodku	Sportów	Wodnych	i	Re-
kreacji	w	Kaniowie	odbyły	się	Międzywojewódzkie	Mistrzostwa	
Młodzików	w	Kajak	Polo.	Wzięło	w	nich	udział	 10	 zespołów	 
z	województwa	śląskiego	i	opolskiego.	Znakomicie	spisały	się	
nasze	zespoły	wygrywając	wszystkie	swoje	mecze.
W	finale	młodziczek	UKS	Set	Kaniów	pokonał	UKS	4	Katowi-

ce	10:3	a	łupem	bramkowym	podzieliły	się:	Dominika	Sojka	–	5,	

Karolina	Jonkisz	–	2,	Aleksandra	Ciupak	–	2	i	Monika	Pacyga.
Młodzicy	UKS	Set	mieli	w	finale	za	przeciwników	także	mło-

dzików	z	UKS	4	Katowice	i	także	zaaplikowali	im	10	bramek	nie	
tracąc	ani	jednej.	Karol	Szary	strzelił	5	bramek,	Dawid	Cebu-
la	–	3	i	Igor	Hałas	–	2.	
Zarówno	w	kategorii	dziewcząt,	jak	i	chłopców	I	miejsca	za-

jęły	drużyny	UKS	Set	Kaniów.	Młodziczki	występowały	w	skła-
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Sport

Komplet medali w Mistrzostwach Polski
Przez	dwa	dni	Ośrodek	Sportów	Wodnych	i	Rekreacji	w	Ka-

niowie	gościł	najlepszych	kajakpolistów	z	Polski	w	kategorii	ju-
niorów	 i	 juniorów	młodszych,	 bowiem	odbywały	 się	 tutaj	XIII	
Mistrzostwa	Polski	Juniorów	 i	X	Mistrzostwa	Polski	Juniorów	
Młodszych.	
W	zawodach	wzięły	udział	24	drużyny	z	14	klubów.	Po	raz	

pierwszy	w	Kaniowie	zagościły	drużyny	z	AZS	Politechnika	Opo-
le	i	KKS	Sieradz.	Bardzo	cieszy	zwłaszcza	liczna	obsada	w	naj-
młodszych	kategoriach,	natomiast	w	kategorii	dziewcząt	w	wie-
ku	juniorek	nie	wystartowała	żadna	drużyna.	Nie	świadczy	to	
o	braku	popularności	tej	dyscypliny,	ale	raczej	o	jej	trudności.	
Uprawianie	kajak	polo	wymaga	wiele	wysiłku	i	wyrzeczeń,	jest	
to	gra	niezmiernie	widowiskowa,	dlatego	też	dzieci	garną	się	do	
spróbowania	w	niej	swoich	sił,	ale	później,	kiedy	trzeba	w	każ-
dy	trening	wkładać	mnóstwo	serca	i	wysiłku	zostają	tylko	naj-
bardziej	wytrzymali.	
Uroczystego	otwarcia	mistrzostw	dokonał	wójt	gminy	Bestwina	

Artur	Beniowski.	Dla	wyłonienia	najlepszych	drużyn	konieczne	
było	rozegranie	68	meczów.	W	sobotę	pierwsze	mecze	rozegra-
no	o	godz.	8,	ostatnie	o	18.30,	a	w	niedzielę	zawodniczki	i	zawod-
nicy	musieli	rozpocząć	rywaliza-
cję	już	o	godzinie	7.30,	ostatni	fi-
nał	rozpoczął	się	o	godz.	15.30. 
W	uroczystym	zakończeniu	mi-
strzostw	i	dekoracji	udział	wziął	
Wojciech	Kudlik	–	dyrektor	De-
partamentu	Sportu	Powszech-
nego	Ministerstwa	Sportu	i	Tu-
rystyki,	 Piotr	 Książek	 –	 prze-
wodniczący	Komisji	Kajak	Polo	
w	Polskim	Związku	Kajakowym	
oraz	 Leszek	Dąbrowski,	 który	
odpowiadał	za	organizację	mi-
strzostw	 i	obsadę	sędziowską. 
Drużyny	UKS	Set	Kaniów	 za-
prezentowały	się	bardzo	dobrze.	
Złoty	medal	i	tytuł	mistrzyń	Pol-
ski	w	 kategorii	 juniorek	młod-
szych	zdobyły:	Klaudia	Sachmerda,	Natalia	Pacyga,	Katarzyna	
Ciupak,	Sandra	Pilarz	i	Klaudia	Gryz.	Pokonały	one	w	finale	aż	
15:0	Kwisę	Leśna.	Trzecie	miejsce	zajął	UKS	4	Katowice.	Na-
talia	Pacyga	z	dorobkiem	25	bramek	została	królem	strzelców.
Juniorzy	młodsi	w	składzie:	Bartłomiej	Ryba,	Dawid	Wizner,	

Kornel	Szkatulski,	Robert	Podufalski,	Gabriel	Litwiński	zdobyli	
srebrny	medal.	W	finale	musieli	uznać	wyższość	zawodników	 

z	MOSW	Choszczno,	ulegli	im	3:10.	Juniorzy	w	składzie:	Kon-
rad	Sobecki,	Dawid	Konopka,	Jacek	Szary,	Krystian	Stachowicz,	
Konrad	Łukowicz,	Grzegorz	Zbirowski	wywalczyli	medal	brązo-
wy	pokonując	w	walce	o	to	trofeum	sąsiadów	zza	rzeki	Białej,	
MKS	Czechowice	-	Dziedzice,	12:2.
Przed	 dekoracją	 najlepszych	 drużyn	mistrzostw	Polski	 na	

podium	poproszono	uczestniczki	 i	 uczestników	ostatnich	Mi-
strzostw	Europy,	brązowych	medalistów	w	kategorii	U-21.	Przy-
pomnę,	że	z	UKS	Set	Kaniów	laury	te	zdobyli:	Klaudia	Sach-
merda,	Natalia	Pacyga,	Katarzyna	Ciupak,	Sandra	Pilarz	i	Ar-
kadiusz	Pilarz.	Zarząd	UKS	Set	Kaniów	przygotował	dla	swo-
ich	zawodników	pamiątkowe	statuetki	z	gratulacjami,	PG	SILE-
SIA	dla	zawodników	i	trenerów	przekazało	gadżety	reklamowe,	
a	Państwo	Byrscy,	właściciele	Cukierni	Asteria	z	Kaniowa	ufun-
dowali	dwa	okolicznościowe	 torty,	osobny	dla	drużyny	kobiet	 
i	osobny	dla	mężczyzn.
Na	zakończenie	relacji	muszę	się	jeszcze	czymś	pochwalić.	

W	niedzielę	udało	mi	się	rozgryźć,	dosłownie,	tajemnicę	suk-
cesów	naszych	zawodniczek.	Kluczem	do	zwycięstw	jest	bab-
cia	Klaudii	Sachmerdy,	a	 zwłaszcza	 jej	 znakomita	kuchnia… 

a	ściśle	mówiąc	pierogi.	Babcia	
Klaudii	przywiozła,	jeszcze	go-
rące,	pierogi	i	marynowaną	z	do-
datkiem	miodu	papryczkę,	jedne	
nadziewane	były	mięsem,	inne	
kapustą,	a	 jeszcze	inne,	 jak	to	
babcia	 określiła,	 „nadzieniem	
Klaudii”…	 i	 chyba	 te	 ostatnie	
mają	zapewne	w	sobie	coś,	co	
daje	dziewczynom	„kopa”	i	pro-
wadzi	je	do	zwycięstw.	Spróbo-
wałem	wszystkich	 i	….	proszę	
o	powtórkę.
Organizacja	Mistrzostw	Pol-

ski	w	naszym	OSWiR	była	moż-
liwa	 dzięki	wsparciu	Minister-
stwa	Sportu	i	Turystyki,	Polskie-
go	Związku	Kajakowego,	Urzę-

du	Marszałkowskiego	i	Urzędu	Gminy	Bestwina.	Firma	Danone	
z	Bierunia	przekazała	dla	zawodników	swoje	produkty,	a	PG	SI-
LESIA	gadżety	reklamowe.	Nagłośnienie,	jak	zawsze,	zapewnił	
Pan	Jacek	Gruszka,	zabezpieczenie	medyczne	Grupa	Ratow-
nictwa	z	Czechowic-Dziedzic.

Jerzy Zużałek

Podium szczęśliwe dla naszych zawodniczek

Młodzicy UKS „Set” Kaniów

dzie:	Monika	Pacyga,	Aleksandra	Ciupak,	Julia	Sachmerda,	Dominika	Sojka,	Karo-
lina	Jonkisz,	Paulina	Nawalany.	Królem	strzelców	wśród	dziewcząt	została	Domini-
ka	Sojka	z	15	zdobytymi	bramkami.
Młodzicy	UKS	Set	Kaniów	grali	w	składzie:	Karol	Szary,	Mateusz	Jonkisz,	Jakub	

Witkowski,	Igor	Hałas,	Dawid	Cebula,	Kamil	Płaska,	Jakub	Silezin.	Królem	strzelców	
został	Karol	Szary	zdobywając	23	bramki.	UKS	4	Katowice	zajął	drugie	miejsce	za-
równo	wśród	dziewcząt,	jaki	i	chłopców.
Na	III	miejscu	wśród	dziewcząt	uplasował	się	UKS	Olimpijczyk	Nowe	Chechło,	a	wśród	

chłopców	OTK	Opole.	W	punktacji	drużynowej	I	miejsce	zajął	UKS	Set	Kaniów,	II	miej-
sce	–	UKS	4	Katowice,	III	miejsce	przypadło	ex-aequo	UKS	Olimpijczyk	Nowe	Chechło	
i	OTK	Opole.	Kolejne	miejsca	zajęły:	MKS	Czechowice	–	Dziedzice	i	UKS	Świerklaniec. 
Sędzią	głównym	był	Dariusz	Pilarz,	a	sędzią	meczowym	Jakub	Cymerman.	Nagło-
śnienie	zapewnił,	jak	zawsze	niezawodny	Jacek	Gruszka,	a	opiekę	medyczną	Gru-
pa	Ratownictwa	z	Czechowic–Dziedzic.

Jerzy Zużałek
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Ogłoszenia

Kronika policyjna 
Sierpień 2013

• 23 sierpnia o	godz.	6.00	rano	w	Kaniowie,	na	ul.	Furczyka	nieznany	sprawca	dokonał	wybicia	szyby	o	wartości	200	
zł.	w	samochodzie	Fiat	Stilo.

• 26 sierpnia o	godz.	21.00	w	Bestwinie,	na	ul.	Krakowskiej	doszło	do	kolizji	dwóch	samochodów	–	Forda	Mondeo	
z	Fiatem,	sprawca	kolizji	był	nietrzeźwy	(1,09	mg/l.).

• 30 sierpnia o	godz.	17.00	w	Bestwinie	na	ul.	Krakowskiej	zderzyły	się	dwa	samochody	–	Ford	i	VW,	sprawca	został	
ukarany	mandatem.	

Wrzesień 2013
• 1 września	o	godz.	1.00	w	nocy,	w	Kaniowie	na	ul.	Nad	Łękawką	policjanci	z	Komisariatu	w	Czechowicach	–	Dziedzi-
cach	zatrzymali	mieszkańca	Kaniowa,	który	w	stanie	nietrzeźwym	(0,30	mg/l.)	kierował	samochodem.

•	 3	września	o	godz.	6.00	w	Bestwinie,	na	ul.	Krakowskiej	zderzyły	się	dwa	samochody	–	Fiat	i	Opel.	Sprawcę	ukara-
no	mandatem.

• 7 września	o	godz.	18.00	w	Kaniowie,	przy	ul.	Batalionów	Chłopskich	po	meczu	piłki	nożnej	pseudokibice	drużyny	
przyjezdnej	zniszczyli	ok.	50	krzesełek	na	trybunie	stadionu	LKS	„Przełom”	Kaniów.

• 11 września	o	godz.	17.00	w	Kaniowie	na	ul.	Dankowickiej	zderzyły	się	dwa	samochody	–	Peugeot	i	VW,	sprawcę	
ukarano	mandatem.

• 12 września o	godz.	12.00	policjanci	z	SPPP	Bielsko	–	Biała	zatrzymali	mieszkańców	Bestwiny	celem	doprowadze-
nia	do	aresztu	śledczego	zgodnie	z	nakazem	Sądu	Rejonowego	w	Pszczynie.

• 17 września	o	godz.	17.00	w	Bestwinie,	na	ul.	Krakowskiej	zderzyły	się	dwa	samochody	–	Renault	z	VW,	sprawcę	
ukarano	mandatem.

•	 W	okresie	od sierpnia do września	nieznany	sprawca	za	pośrednictwem	portalu	Allegro	oszukał	mieszkańca	Kanio-
wa	na	kwotę	160	zł.

• 20 września o	godz.	10.00	w	Bestwince,	na	ul.	Witosa	zderzyły	się	dwa	samochody	–	Nissan	i	Mercedes.	Sprawca	
został	ukarany	mandatem.

• 23 września	o	godz.	9.00	w	Kaniowie,	na	ul.	Stefana	Kóski	nieznany	sprawca	kierując	pojazdem	uderzył	w	ogrodze-
nie	cmentarza,	powodując	jego	uszkodzenie.

• 23 września	o	godz.	13.00	w	Bestwinie,	nieznany	sprawca	dokonał	kradzieży	roweru	o	wartości	150	zł.,	z	parkingu	
przy	kościele.

• 27 września o	godz.	15.00	w	Kaniowie,	na	ul.	Malinowej	kierujący	samochodem	marki	Volvo	wjechał	w	ogrodzenie	
posesji	i	został	ukarany	mandatem.

• 27 września	o	godz.	21.00	w	Bestwinie,	przy	ul.	Podleskiej	czterech	nieznanych	sprawców	wybiło	szybę	oraz	uszko-
dziło	dach	w	samochodzie	Mercedes.	Straty	w	wys.	ok.	4	tys.	zł.	na	szkodę	mieszkańca	Goczałkowic.

Październik 2013
• 2 października o	godz.	16.00	w	Janowicach,	na	ul.	Janowickiej	podczas	prac	ziemnych	ujawniono	niewybuch	z	II	woj-
ny	światowej.

• 2 października o	godz.	20.00	w	Bestwinie,	na	ul.	Krakowskiej	policjanci	z	WRD	Bielsko-Biała	zatrzymali	mieszkańca	
Bestwiny,	który	w	stanie	nietrzeźwości	(0,73	mg/l.)	kierował	rowerem.

•	 W	nocy	z	5 na 6 października w	Bestwinie,	przy	ul.	Janowickiej	nieznany	sprawca	poprzez	wybicie	szyby	w	drzwiach	
wejściowych	włamał	się	do	sklepu,	skąd	skradł	papierosy.	Straty	w	wys.	ok.	2	tys.	zł.	na	szkodę	GS	Bestwina.

Franciszek Owczarz

Zaproszenie
Akcja Katolicka przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie organizuje  

XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek,  
który odbędzie się 8 listopada br. o godz. 13.00  

w Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Bestwinie.  
Patronat nad Przeglądem obejmie Wójt Gminy Bestwina, mgr Artur Beniowski, 

który wręczy w dniu 11 listopada po Mszy św. za Ojczyznę nagrodę Grand Prix. 
Serdecznie zapraszamy!
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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.

-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

-        Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym, 
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych  
w Kaniowie.

-  15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W pro-
gramie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

-  29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr  
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej  
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

-  Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR  
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnico-
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach 
od 10.00 do 12.00. 

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach 
w lipcu po raz ostatni 

organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Bestwina,
które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach 

organizowanych przez to przedszkole.
Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnych i warto z tego skorzystać, 

gdyż liczne atrakcje, wyjazdy do zagrody żubrów, 
spektakl teatralny i figlosalka pozwolą 

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

Dzieci skorzystają z bezpłatnych zajęć 
z j. angielskiego, rytmiki i garncarstwa 

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

Konrad Sobik 
605 217 000, 33 476 13 76, 
konrad.sobik@gmail.com.

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00

Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

z całego serca podziękować wszyst-
kim przyjaciołom, znajomym, 
kolegom i koleżankom, którzy 
przyczynili się poprzez swoją bez-
interesowną pomoc do budowy 
mojego lokalu.

Z poważaniem:
Sylwia Mika

Oddaj stary telefon!  
Pomóż szkole i środowisku
Dyrektor ZSP w Kaniowie wraz z Samorządem Uczniow-

skim przeprowadza zbiórkę zużytych telefonów komór-
kowych i zwraca się do wszystkich mieszkańców gmi-

ny o pomoc w tej akcji. 
W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzą-

tanie Świata” pragniemy przypomnieć, że zużyte, uszko-
dzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie, 
takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla nasze-
go środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. 
Zwracamy się z prośbą o dołączenie do ogólnopolskiej 
akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszko-
dzone telefony zostaną przekazane do profesjonalne-

go recyklingu.
Zbiórka zużytych, starych telefonów komórkowych bez 

baterii będzie trwała do 15 XI 2013 Telefony prosimy skła-
dać w sekretariacie szkoły. Stan techniczny telefonów 
nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być spraw-

ny i może być uszkodzony.
ZSP Kaniów
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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.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU  
finansowanego ze środków EFS udziela bezpłatnych informacji na temat rozpoczynania 

i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zasadami 
finansowania działalności z różnych źródeł oraz z administracyjno-prawnymi aspektami  

zakładania i prowadzenia działalności. 
Punkt udziela także informacji pod numerem telefonu (33) 497 50 07 oraz drogą mailową poprzez 
formularz internetowy zamieszczony na  stronie www.pk.bcp.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie 

Stowarzyszenia w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 367, II piętro, pokój 320. Punkt czynny od  
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zapraszamy!  

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

POMOC PRZY ZAKŁADANIU FIRMY
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

-        Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym, 
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych  
w Kaniowie.

-  15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W pro-
gramie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

-  29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr  
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej  
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

-  Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR  
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnico-
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach 
od 10.00 do 12.00. 

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach 
w lipcu po raz ostatni 

organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Bestwina,
które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach 

organizowanych przez to przedszkole.
Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnych i warto z tego skorzystać, 

gdyż liczne atrakcje, wyjazdy do zagrody żubrów, 
spektakl teatralny i figlosalka pozwolą 

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

Dzieci skorzystają z bezpłatnych zajęć 
z j. angielskiego, rytmiki i garncarstwa 

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

Konrad Sobik 
605 217 000, 33 476 13 76, 
konrad.sobik@gmail.com.

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00

Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

z całego serca podziękować wszyst-
kim przyjaciołom, znajomym, 
kolegom i koleżankom, którzy 
przyczynili się poprzez swoją bez-
interesowną pomoc do budowy 
mojego lokalu.

Z poważaniem:
Sylwia Mika



Tradycyjnie i nowocześnie – 
Dożynki 2013

Pierwszego września serce gminy biło w Bestwince. Właśnie tam 
zjechali się wszyscy, którzy żyją z ziemi i opiekują się jej skarbami. 

Na wspólnych gminnych dożynkach przenikała się tradycyjna  
obrzędowość i myślenie nowoczesne, ekologiczne. Produkty  

z naszych pól, lasów, ogrodów, stawów czy pasiek są przecież tym, 
co mamy najlepszego, co możemy pokazać całemu światu z dumą, 
jako atrakcyjne i konkurencyjne marki. Tym bardziej cieszyło duże 

zainteresowanie imprezą i liczny udział mieszkańców.

r e k l a m a


