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Pragnê przybli¿yæ Wam najistotniejsze sprawy, którymi zaj-
mowa³em siê wraz moimi wspó³pracownikami w ostatnich
tygodniach:

• Og³oszony zosta³ przetarg na kanalizacje obszaru ujêcia
wody pitnej w Kaniowie.

• Po rozstrzygniêciach przetargowych ruszy³y roboty zwi¹zane
z napraw¹ dróg gminnych asfaltowych i gruntowych.

• Kontynuujemy wymianê sieci wodoci¹gowych w Bestwinie.
• Zgodnie z harmonogramem przebiegaj¹ prace remontowe

budynków Oœrodka Zdrowia w Bestwinie i OSP w Kaniowie.
• Za nami pierwszy etap sprz¹tania pozimowego. Zosta³y poza-

miatane ulice wzd³u¿ chodników, place parkingowe przy koœcio-
³ach, pozamiatane chodniki. Zosta³y umyte wiaty przystankowe.

• Na bie¿¹co nasi pracownicy zbieraj¹ œmieci wzd³u¿ dróg po-
wiatowych i gminnych. W tym miejscu apelujê do nas wszyst-
kich o wiêksza wra¿liwoœæ w tym temacie. Zwracajmy uwagê
na zachowanie naszych dzieci, m³odzie¿y, s¹siadów. Wszak
w wiêkszoœci butelki po napojach, opakowania ze s³odyczy i
chipsów, które znajduj¹ siê w przydro¿nych rowach i na pobo-
czach zosta³y wyrzucone przez naszych mieszkañców. Zadbaj-
my wspólnie by Gmina Bestwina by³a miejscem estetycznym,
miejscem, w którym bêdziemy siê dobrze czuli.

• Na koniec chcia³bym z³o¿yæ Wam wszystkim z okazji Œwi¹t
Wielkanocnych ¿yczenia wielu £ask Bo¿ych, mi³oœci, poko-
ju. Niech ten czas bêdzie okazj¹ do zadumy nad naszym
¿yciem oraz okazj¹ do spotkañ z najbli¿szymi.

Wójt Gminy Bestwina
Mgr in¿. Stefan Wodniak
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XXXXXXXXXXXXXXXVIIVIIVIIVIIVIII Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z sesji, która odby-

³a siê w dniu 25 III 2010 r. Pe³en protokó³, wraz ze
wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie
na stronie urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biurze
Rady Gminy.

O godzinie 14.30 Przewodnicz¹cy rady Gminy Bestwina Je-
rzy Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta
Artura Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Sekre-
tarza Stanis³awa Wojtczaka, radnych gminnych (w liczbie 13),
radnych powiatowych Józefa Maziarza i Bogus³awa Stolar-
czyka, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów i przy-
by³ych goœci.

W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru sekretarza
obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny Lu-
dwik Mieszczak

Rada Gminy przyjê³a porz¹dek obrad i przyjê³a protokó³ z
ostatniej sesji.

Informacje z prac Komisji Rewizyjnej przedstawi³ jej prze-
wodnicz¹cy, Radny Jerzy Kijas. Poinformowa³, ¿e Komisja ta
przeprowadzi³a dwie kontrole zawarte w planie pracy Komisji.
Tematem pierwszej (17 II 2010 r.) by³a analiza realizacji wydat-
ków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych w 2009 r. Druga kontrola (10 III
2010) dotyczy³a kontroli realizacji Uchwa³ Rady Gminy Bestwi-
na za 2009 r. Komisja stwierdzi³a, ze w sposób kompletny
prowadzony jest zbiór oraz rejestr tych Uchwa³, realizowane
one s¹ w sposób w³aœciwy. W roku 2009 Rada podjê³a ³¹cznie
63 Uchwa³y (z czego jedna uchylona zosta³a przez Wojewodê
Œl¹skiego) – Radny w swoim wyst¹pieniu dokona³ ich szcze-
gó³owej klasyfikacji oraz omówienia.

Informacjê tê przyjêto jednog³oœnie.
Po zakoñczeniu tych czynnoœci omówiono i g³osowano nad

projektami uchwa³:
1. Zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazw¹ Wymiana sieci wodoci¹gowej w gminie Bestwi-
na przy ul. Janowickiej i Krakowskiej, budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myœliwskiej w Kaniowie.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt zaopiniowano
pozytywnie, Radni przyjêli Uchwa³ê jednog³oœnie.

2. W sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych pod nazw¹ Budowa
kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem
sanitarnym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e uzyskano na ten cel
dofinansowanie – 666 tys. z³., w tym 333 tys. z Urzêdu Marsza³-
kowskiego i drugie tyle z Ministerstwa Sportu.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt zaopiniowano
pozytywnie, Radni przyjêli Uchwa³ê jednog³oœnie.

3. Zmiany Uchwa³y nr 36/268/10 Rady Gminy Bestwina w
sprawie bud¿etu gminy na 2010 r.

Wyjaœnieñ udzielili Wójt Stefan Wodniak oraz Skarbnik Sta-
nis³awa Grzywa.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt zaopiniowano
pozytywnie, Radni przyjêli Uchwa³ê jednog³oœnie (wraz z po-
prawk¹).

4. Nadania nazwy ulicy w so³ectwie Kaniów.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt zaopiniowano
pozytywnie, Radni przyjêli Uchwa³ê jednog³oœnie.

5.  Wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³ec-
kiego w bud¿ecie gminy Bestwina na 2011 r.

W dyskusji zabrali g³os Wójt Stefan Wodniak i Radni: Jerzy
Zu¿a³ek, Wies³aw Szypu³a, Antoni Grygierzec, Jacek £uszczak,
Edward Jonkisz, Ludwik Mieszczak, so³tysi czterech so³ectw.
Szczególnie Radni z Bestwiny, J. £uszczak oraz So³tys M. Maro-
szek argumentowali za tym, ¿e tworzenie osobnych funduszy
jest bezcelowe, poniewa¿ lepiej, sprawniej i rozs¹dniej, by œrod-
kami dysponowano centralnie. Przewodnicz¹cy J. Zu¿a³ek, so³-
tysi Kaniowa, Janowic i Bestwinki byli przeciwnego zdania –
argumentowali, ¿e te pieni¹dze Rady So³eckie mog¹ przezna-
czaæ np. na drobne, bie¿¹ce naprawy. Radny A. Grygierzec po-
wiedzia³ te¿, ze fundusze so³eckie musz¹ byæ wyodrêbnione z
wydatków bie¿¹cych, a nie œrodków inwestycyjnych.

Ostatecznie zgody na wyodrêbnienie funduszy nie wyra¿o-
no, stosunkiem g³osów 3:10.

6. Zatwierdzenia planu odnowy miejscowoœci Janowice
na lata 2010 – 2016

Na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt zaopiniowano
pozytywnie, Radni przyjêli Uchwa³ê jednog³oœnie

W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek
odczyta³ pismo Starosty Bielskiego dotycz¹ce rozwa¿enia
mo¿liwoœci udzielenia wsparcia finansowego w wysokoœci
15 tys. z³ dla przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Zwiêkszenie dostê-
pu do opieki zdrowotnej poprzez modernizacjê wyposa¿enia
Przychodni Matki i Dziecka oraz laboratorium centralnego w
Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Bia³ej.”

Wp³ynê³o tak¿e pismo od I Wicewojewody Œl¹skiego Stani-
s³awa D¹browy: Apel o godne uczczenie 70 rocznicy zbrodni w
Katyniu.

Wójt Stefan Wodniak poinformowa³ o podpisaniu umowy
na kanalizacjê w Bestwince i modernizacji terenów po¿wiro-
wych na obiektach „Set – u”, przygotowaniu przetargu do bu-
dowy „Orlika”. Prowadzone s¹ rozmowy ze Starost¹ i wstêpne
prace dotycz¹ce remontów nawierzchni dróg -  ul. Dworkowej
w Bestwince, ul. Witosa w Bestwinie oraz ul. Batalionów Ch³op-
skich w Kaniowie. Rozpoczê³y siê porz¹dki wiosenne, czysz-
czenie rowów i asfaltowanie. Wójt przeprosi³ tak¿e Radnego
Jacka £uszczaka za zwrot do jego osoby po wypowiedzi od-
noœnie zbiorników ¯wirowni i udzieli³ wyjaœnieñ dotycz¹cych
ich statusu prawnego.

Tak¿e Zastêpca Wójta Artur Beniowski udzieli³ informacji,
ze rozpoczê³y siê cz¹stkowe remonty dróg, tak¿e gruntowych.

Wnioski i zapytania Radnych i Rad So³eckich:
Rada So³ecka w Janowicach: Przywróciæ fundusz so³ecki,

za³ataæ wyrwy na ul. Podlesie, wykonaæ rów przy ul. Pszczelar-
skiej, wykonaæ oœwietlenie ul. Janowickiej od granicy z Be-
stwin¹ do starego przedszkola, wykonaæ remont ul.
Pisarzowickiej, wykonaæ rów odwadniaj¹cy przy ul. Kubika,
remont mostku i barierek na £êkawce, ustawiæ lustro i znak
na skrzy¿owaniu ul. Janowickiej z ul. Pszczelarska i Podlesie.

Rada So³ecka w Kaniowie: utworzyæ fundusz so³ecki, zmo-
bilizowaæ odpowiednie s³u¿by w celu uzdatnienia wody pitnej,
przeprowadziæ remonty dróg powiatowych i gminnych, prze-
prowadziæ szereg napraw zniszczeñ powodziowych stwierdzo-
nych przez powo³an¹ komisjê.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy odczyta³ wnioski z Zebrañ Wiej-
skich w Janowicach i Bestwinie (osobne artyku³y).

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Radny £ukasz Furczyk: 1. Pytanie do Radnych powiatowych
– kiedy Powiat uporz¹dkuje drogi po zimie, szczególnie ul.
Krzywolaków? 2. Pytanie do Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli – czy latem bêd¹ organizowane dy¿ury przedszkoli tak¿e
w miesi¹cu sierpniu? 3. Czy gmina przewiduje czyszczenie
dróg ze szlak i kamieni wysypywanych zim¹? 4. Czy bêdzie
uporz¹dkowany teren obok Parku w Kaniowie? Jest tam prze-
wrócona ubikacja i utworzy³o siê dzikie wysypisko œmieci. 5.
Pytanie do Wójta – co dalej z projektem utworzenia w powie-
cie dostêpu do Internetu szerokopasmowego?

Radna Danuta Kubik: 1. Proœba do Radnych powiatowych –
aby przeznaczyæ œrodki na kapitalny remont ul. Dworkowej. 2.
Zg³oszona sprawa zapadaj¹cych siê kostek na chodniku przy
ul. Witosa a¿ do rogu ul. Dworkowej od strony Spó³dzielni.

Radny Jacek £uszczak: 1. Proœba o remont drogi do „Pa-
nienki” na Podkêpiu i uprz¹tniêcie tamtego terenu ze œmieci.
2. Proœba w imieniu mieszkañców ul. œw. Floriana o remont
tej¿e ulicy. 3. Pytanie, czy mieszkañcy, którzy posiadaj¹ oczysz-
czalnie przydomowe, musz¹ pod³¹czaæ je do oczyszczalni
gminnej?

Radny Wies³aw Szypu³a: 1. Jest prowadzony remont ul. Wi-
tosa od skrzy¿owania z ul. Krakowska a¿ po sklep, Radny po-
prosi³ o utwardzenie zjazdów z prawej strony.

Radny Antoni Grygierzec: 1. Pytanie do Wójta – czy miesz-
kañcy ul. £abêdziej mog¹ liczyæ na dwie wiaty przystankowe?
2. Proœba do radnych powiatowych o dokoñczenie remontu
skrzy¿owania w „Kominkowicach”. 3. Proœba o oczyszczenie
ul. Dankowickiej – wyciêcie samosiejek.

Radny Jerzy Stanclik: Apel o uporz¹dkowanie centrum Be-
stwiny – odnowiæ tablice z planami Gminy, usun¹æ szkody:
wybit¹ szybê, zwisaj¹c¹ lampê, wykonaæ remont przewróco-
nej latarni.

Radny Andrzej Wojty³a: 1. Posprz¹taæ przystanek w cen-
trum Janowic i usun¹æ graffiti. 2. proœba o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy fatalnego stanu ul. Pisarzowickiej
w Janowicach.

Radny Jerzy Borutka: Proœba o oczyszczenie studzienek
po sprz¹taniu dróg powiatowych.

Radny Edward Jonkisz: Proœba o remont przepustu na ul.
Dêbowej.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek: 1. Ponowie-
nie pytania o dy¿ur przedszkola w sierpniu. 2. Proœba o udro¿-
nienie rowu za parkiem w Kaniowie. 3. Apel o zajêcie siê
problemem biegaj¹cych bezpañskich psów, w zwi¹zku z przy-
padkami pogryzienia mieszkañców. 3. Pytanie, jak przedsta-
wia siê sprawa kolektorów s³onecznych? 4. Proœba o
rozeznanie sprawy podjêcia wspó³pracy z gmin¹ Czechowice
– Dziedzice w sprawie projektowanego dostêpu do miejskiej
sieci teleinformatycznej.

Radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk: 1. Podziêkowa-
nie za wprowadzenie do bud¿etu pieniêdzy na budowê „Orli-
ka” 2. Informacja o przyznaniu pieniêdzy na zabezpieczenie
osuwiska na ul. Koœcielnej, nied³ugo odbêdzie siê przetarg.
3. Informacja o rozpoczêciu czyszczenia dróg powiatowych.

So³tys Kaniowa Marek Pêkala: 1. Proœba o poprawê jako-
œci wody, apel o wymianê sieci wodoci¹gowej i budowê ka-
nalizacji. 2. Pytanie, kiedy rozpocznie siê remont mostków
na ul. Dankowickiej? 3. Proœba o utwardzenie czêœci ul. Gaw-
lików, od drogi technologicznej w kierunku ul. Rybackiej 4.
Proœba o naprawê lustra na ul. Mirowskiej. 5. Pytanie, kiedy
rozpoczn¹ siê remonty przepustów zniszczonych po nawa³-
nicy?

So³tys Bestwinki Józef Gawêda: 1. Proœba o przywiezienie
¿wiru w celu naprawy ul. £adnej i ewentualnie Starowiejskiej.

2. Proœba o rozeznanie sprawy zakupu terenu od p. Œlosarczy-
ka pod parking przy szkole w Bestwince. O parking apelowali
tak¿e Radni Wies³aw Szypu³a i Antoni Grygierzec.

So³tys Janowic Jan Stanclik: 1. Proœba w imieniu miesz-
kañców ul. Podlesie o przes³anie ¿wiru. 2. Proœba o postawie-
nie przewróconego znaku „uwaga na drogê z pierwszeñstwem
przejazdu” na ul. Miodowej.

So³tys Bestwiny Maria Maroszek. 1. Proœba o przywiezie-
nie ¿wiru na ul. Sosnow¹ i Bestwiñsk¹. 2. Proœba o barierki na
mostek na ul. Podzamcze 3. Proœba o punkty œwietlne na ul.
Okrê¿nej i pod Magówk¹ przy lesie. 4. Apel o przyciêcie drzew
na ul. Krakowskiej.

Na czêœæ pytañ udzielono odpowiedzi na sesji, reszta zosta-
nie przygotowana pisemnie na kolejne posiedzenie Rady
Gminy.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w odpowiedzi na
wczeœniejsze zapytania, poinformowa³, ¿e us³ugi opiekuñcze
s¹ zadaniem w³asnym gminy, a ich koszt okreœla Uchwa³a
Rady Gminy. Ca³kowity koszt 1 godziny opieki wynosi 8 z³.,
osoby których dochód nie przekracza kryterium ustawowego,
nie ponosz¹ ¿adnych odp³atnoœci z tego tytu³u, zaœ jeœli go
przekracza, odp³atnoœæ ustala siê wg tabeli. GOPS tak¿e poin-
formowa³ o rodzajach us³ug i ich szczegó³owych kosztach w
zale¿noœci od danego œwiadczenia.

W odpowiedzi na wnioski z poprzednich sesji Przewod-
nicz¹cy poinformowa³ ¿e: Wycinka drzew i krzewów jest w
trakcie realizacji; Monta¿ wiat przystankowych jako zadanie
zosta³ wpisany do bud¿etu na rok bie¿¹cy, wnioskowana
wiata zostanie zamontowana; Kursy autobusów linii 56 zo-
sta³y ustalone, na obecnym etapie nie ma mo¿liwoœci wpro-
wadzenia zmian w rozk³adzie; Mycie i czyszczenie przystanku
w Janowicach zosta³o zlecone i bêdzie wykonane; Tabliczki
z nazw¹ ul. £anowej i numeracja posesji przy Janowickiej
zosta³y zamontowane, tabliczka z numeracj¹ przy u. Gajo-
wej zosta³a zlecona; Przejêcie drogi prywatnej na rzecz
Gminy powinno nast¹piæ po uprzednim pisemnym zrzecze-
niu siê swojej w³asnoœci przez poprzednich w³aœcicieli i
zapewnieniu w bud¿ecie gminy funduszy na procent, który
bêdzie uzyskany.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy przeczyta³ wnioski do Zarz¹-
du Dróg Powiatowych o: 1. Wycinkê krzewów i samosiejek
wzd³u¿ dróg powiatowych w miejscach niebezpiecznych. 2.
Pilny remont barierek na mostkach przy ul. Szkolnej i Kubi-
ka. 3. Dokonanie weryfikacji stawiania znaków drogowych
pionowych ze szczególnym uwzglêdnieniem znaków ogra-
niczaj¹cych prêdkoœæ na ul. Witosa i Janowickiej. 4. Syste-
matyczne czyszczenie rowów i przepustów wzd³u¿ dróg
powiatowych. 5. Dokoñczenie rozpoczêtych zadañ z roku
poprzedniego – remont przepustu na skrzy¿owaniu ul. Cze-
chowickiej i Krzywolaków wraz z pilnym remontem tej ulicy,
remont osuwiska na przejeŸdzie kolejowym przy ul. œw. Flo-
riana.

Radny Powiatowy Józef Maziarz zasygnalizowa³, ze sprawa
remontów dróg jest starostwu znana, jednak¿e trzeba mieæ
pewnoœæ, ze nie bêdzie protestów z powodu wyciêcia czêœci
drzewostanu. Remont przepustu na ul. Krzywolaków bêdzie
kontynuowany przez now¹ firmê. Wydzia³ Komunikacji zleci³
ponadto Zarz¹dowi Dróg powiatowych opracowanie projek-
tów przejœæ dla pieszych w obrêbie skrzy¿owania na tzw. „Ko-
minkowicach”.

Na koniec zosta³y odczytane i z³o¿one ¿yczenia wielkanoc-
ne.

Opracowa³: S³awomir Lewczak

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Zebranie wiejskie w BestwinieZebranie wiejskie w BestwinieZebranie wiejskie w BestwinieZebranie wiejskie w BestwinieZebranie wiejskie w Bestwinie

Stó³ prezydialny. Przemawia So³tys M. Maroszek

Zebraniu wiejskie w Bestwinie odby³o siê 21 marca w sali
OSP. So³tys Bestwiny Maria Maroszek przywita³a zaproszonych
goœci, wœród których znaleŸli siê: Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Bielskiego Stanis³aw Piêta, Honorowy Obywatel Gminy Be-
stwina Franciszek Maga, Wójt Gminy Stefan Wodniak, jego
zastêpca Artur Beniowski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz
Boboñ, radni powiatu: Józef Maziarz oraz Bogus³aw Stolar-
czyk, Prezes OSP Jan Ozimina, Naczelnik OSP Marceli Kraus,
dyrektor Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Bestwince Wie-
s³awa Ochman- Szeliga, Prezes Przedsiêbiorstwa „Kombest”
Wac³aw Waliczek oraz radni Gminy: Andrzej Wojty³a, Jan Wró-
bel, Jerzy Stanclik, Wies³aw Szypu³a oraz Benedykt Kohut. Funk-
cjê przewodnicz¹cego zebrania pe³ni³ Jerzy Stasicki.

Po odczytaniu, przez zastêpcê wójta Artura Beniowskiego, wnio-
sków z poprzedniego zebrania i odpowiedzi na nie, Wójt Stefan
Wodniak poinformowa³ mieszkañców o wykonaniu bud¿etu z
2009 roku. Przedstawi³ ogólnie strategiczne inwestycje gminne
odnoœnie gospodarki wodno – œciekowej i odniós³ siê szczegó-
³owo do so³ectwa Bestwina. Najwa¿niejsze zadania wykonane
w Bestwinie to konserwacja rowów przydro¿nych i odwodnienia
gruntów w miejscach nara¿onych na zalewanie, wymiana sieci
wodoci¹gowej wzd³u¿ ul. Witosa, Sikorskiego, Koœcielnej i Cha-
browej. W tym miejscu wójt zaznaczy³, ¿e mimo wczeœniej przy-
wo³anych du¿ych kwot na inwestycje, sprawy wymiany sieci
wodoci¹gowych i w planach rozbudowy stacji uzdatniania wody,
to dla niego s¹ zadania priorytetowe. Przypomnia³ o wykonaniu
nak³adek asfaltowych na ul. Godynia i Chabrowej. Pod asfalto-
wanie przygotowana zosta³a ul. Akacjowa. Urz¹d Gminy dofinan-
sowa³ tak¿e dokoñczenie remontu ul. Witosa. Na terenie so³ectwa
wymienione zosta³y cztery wiaty przystankowe. Stra¿acy z OSP
otrzymali dofinansowanie na utrzymanie czêœci bojowej. Oma-
wiaj¹c ten temat wójt zachêci³ mieszkañców by 1% ze swoich
podatków przeznaczyæ na rzecz bestwiñskiego OSP. Kolejnym
zadaniem rozpoczêtym w ubieg³ym roku by³a modernizacja oœrod-
ka zdrowia. Wykonano oœwietlenie ulic Dolnej i Podleskiej, a
tak¿e zagospodarowano tereny rekreacyjne.

W planach ambitnego bud¿etu na rok bie¿¹cy wœród naj-
wa¿niejszych zadañ znalaz³y siê miedzy innymi: dokoñczenie
remontu ul. Witosa, wymiana sieci wodoci¹gowej od ul. Pru-
sa do Krakowskiej, dokoñczenie wymiany sieci wodoci¹go-
wej wzd³u¿ ul. Witosa, budowa kompleksu sportowego w
ramach programu Orlik 2012, budowa chodnika w wzd³u¿ ul.
Krakowskiej – na Magówkê, dofinansowanie do remontu
obiektu LKS Bestwina, dalsza wymiana wiat przystankowych,
projekt zagospodarowania terenu wokó³ oœrodka zdrowia, oraz
dalsza rozbudowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych.

Swoje wyst¹pienie wójt zakoñczy³ stwierdzeniem, ¿e cieszy
to, co ju¿ zosta³o wykonane, i ¿e pomimo tak znacznych nak³a-
dów finansowych gospodarkê wodno – œciekow¹ udaje siê
pozyskaæ œrodki tak¿e na inne zadania.

Podczas dyskusji g³os zabra³ Andrzej Sieczkowski, który
poruszy³ temat przeznaczania funduszy ze œrodków opieki spo-
³ecznej. Podniós³ te¿ problem œmieci na terenie so³ectwa,
stwierdzi³, ¿e widzi znaczn¹ poprawê w dzia³aniach Urzêdu
Gminy w tym temacie i wyrazi³ zdanie, ¿e lepsze jest podrzuca-
nie œmieci do koszy ni¿ do rowów i lasu.

Jacek Kosmaty odniós³ siê do treœci, która znalaz³a siê w
Magazynie Gminnym w relacji z sesji. Zwróci³ uwagê, ¿e s¹
jeszcze miejsca gdzie ich estetyka musi zostaæ poprawiona.

Jego zdaniem sprawa czystoœci wody powinna byæ prioryteto-
wa i o to te¿ prosi w³adze. Prezes „Kombestu” Wac³aw Wali-
czek zabra³ równie¿ g³os w tej sprawie informuj¹c, ¿e Sanepid
regularnie kontroluje wodê. Jeœli pojawiaj¹ siê zanieczysz-
czenia to jest to spowodowane zaburzeniem mêtnoœci wody i
podwy¿szon¹ iloœci¹ ¿elaza, ale woda ta jest ci¹gle zdatna do
picia. Natomiast stwierdzi³, ¿e po wykonaniu zadañ zwi¹za-
nych z wymian¹ sieci sytuacja na pewno siê poprawi.

Wójt odnosz¹c siê do tych wypowiedzi zapewni³, ¿e tak¿e dla
niego, co ju¿ wielokrotnie powtarza³ sprawa czystoœci wody
jest bardzo wa¿na, gdy¿ tak¿e on i jego rodzina korzystaj¹ z tej
samej wody, co wszyscy mieszkañcy.

Stanis³aw £yp zwróci³ uwagê na to, ¿e firmy wywo¿¹ce œmie-
ci raz je odbieraj¹, a innym razem nie i zasugerowa³, ¿e w³a-
dze powinny siê przyjrzeæ tej sprawie. Odpowiedzi udzieli³ mu
Zastêpca Wójta Artur Beniowski, informuj¹c, ¿e umowa na
wywóz œmieci jest umow¹ cywiln¹, wiêc te kwestie nale¿y roz-
strzygaæ miêdzy mieszkañcem a konkretn¹ firm¹. Wójt Wod-
niak doda³, by jednak zg³aszaæ te problemy gdy¿ to wójt Gminy
wydaje tym firmom koncesje na dzia³alnoœæ.

Po dalszej dyskusji Komisja Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie
Wies³awa Ochman- Szeliga, Franciszek Owczarz i Jerzy Stanc-
lik zanotowa³a nastêpuj¹ce wnioski, które przeg³osowano: 1.
Rozwa¿yæ celowoœæ przyznawanych zapomóg ze œrodków Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 2. Dokonaæ utwardzenia
brzegów drogi w celu zapobie¿enia ob³amywania siê asfaltu na
ul. Podleskiej. 3. Dokonaæ przegl¹du stanu ulicy Szkolnej, która
na skutek szkód pozimowych wymaga poprawy nawierzchni. 4.
Uj¹æ w planach perspektywicznych mo¿liwoœæ budowê œcie¿ki
rowerowej na terenie so³ectw Bestwina i Janowice. 5. Rozwa-
¿yæ w przysz³oœci wymianê lamp tradycyjnych na lampy LED. 6.
Kontynuowaæ modernizacjê sieci wodoci¹gowej w celu popra-
wy jakoœci dostarczanej wody do gospodarstw domowych. Ze-
branie wiejskie podjê³o równie¿ uchwa³ê, której treœæ brzmi:
„Zebranie wiejskie uchwala deklaracjê wk³adu w³asnego miesz-
kañców so³ectwa w formie pracy zgodnie z uproszczonym kosz-
torysem przy realizacji zadania pod nazw¹ Modernizacja i
doposa¿enie placu zabaw przy terenach rekreacyjnych w Be-
stwinie uzasadniaj¹c jednoczeœnie potrzebê realizacji w/w pro-
jektu w spo³ecznoœci lokalnej”.

Opracowanie – Redakcja „MG”
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14 marca 2010 r. w sali Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Janowicach odby³o siê
zebranie wiejskie. W zebraniu wziêli
udzia³: so³tys so³ectwa Janowice Jan
Stanclik, wójt Gminy Bestwina Stefan
Wodniak, zastêpca wójta Gminy Bestwi-
na Artur Beniowski, starosta bielski An-
drzej P³onka, cz³onek Zarz¹du Powiatu
Stanis³aw Piêta, radny powiatowy: Józef
Maziarz, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Bestwina Jerzy Zu¿a³ek, radni gminy Be-
stwina: Stanis³aw Nycz, Jerzy Borutka
oraz Andrzej Wojty³a, dyrektor Gminne-
go Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Arkadiusz Maj, przedstawiciel przedsiê-
biorstwa „Kombest” Wac³aw Waliczek,
dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ, dyrek-
tor ZSP Janowice Urszula Kal oraz re-
daktor naczelny Magazynu Gminnego
S³awomir Lewczak. Ponadto na zebra-
nie przyby³o 54 mieszkañców i 6 osób
spoza so³ectwa.

Powitania mieszkañców i zebranych
goœci dokona³ so³tys Jan Stanclik. “Se-
kretarzem zebrania jednog³oœnie zosta³
wybrany Andrzej Wojty³a. “W sk³ad Ko-
misji Uchwa³ i Wniosków weszli: Marek
Handzlik, Stanis³aw Niemczyk oraz Da-
nuta Zdrojewska. Kolejnym punktem ze-
brania by³o sprawozdanie z dzia³alnoœci
so³tysa za 2009 rok, którego dokona³ pan
Jan Stanclik.

Nastêpnie g³os zabra³ Wójt Gminy Be-
stwina, Stefan Wodniak, który podziêko-
wa³ za zaproszenie. Przypomnia³
wykonane inwestycje w Janowicach w
2009 roku, a mianowicie: odbudowa ro-
wów ul. Targanicka, Szkolna, Pszczelar-
ska, wójt odniós³ siê równie¿ do sytuacji
powodziowej wymagaj¹ca dodatkowych
prac przy gminnych rowach. Asfaltowa-
nie czêœci drogi (ul. Janowicka – dofi-
nansowanie powiatowej inwestycji z
bud¿etu gminy), asfaltowanie czêœci dro-
gi (ul. Borowa), wykonanie projektu na
remont drogi zwanej Famu³kow¹, dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla
OSP, prace na terenach rekreacyj-
nych.“Przedstawiaj¹c sytuacjê gminnych
finansów w roku bie¿¹cym, podkreœli³, i¿
w zwi¹zku z kryzysem wp³ywy do bud¿e-
tu gminy z PIT-ów i CIT-ów by³y du¿o
mniejsze ni¿ zak³adano. Jednym z naj-
wa¿niejszych celów, jakie przyj¹³ wójt na
pocz¹tku swojej kadencji by³a regulacja
gospodarki wodno – œciekowej, która
ca³y czas rzutuje na wydatki gminy, które
w tym roku przekrocz¹ 38 milionów. Wójt
wyrazi³ nadziejê, i¿ wydatki gminy nie
przekrocz¹ 40 milionów z³otych, gdy¿ jest
to kwota „graniczna” i w sytuacji jej prze-

kroczenia w gminie pojawi siê audyt
(kontrola zewnêtrza nad finansami
gminnymi), która poci¹ga za sob¹ do-
datkowe koszty. Podkreœli³, i¿ bud¿et roku
2010 zawiera najwa¿niejsze dla rozwo-
ju gminy inwestycje. W so³ectwie Jano-
wice planowane jest: asfaltowanie drogi
zwanej Famu³kow¹, dalsze zagospoda-
rowanie terenów rekreacyjnych, remont
budynku by³ego przedszkola w Janowi-
cach. Wykonanie chodnika (b¹dŸ jego
czêœci) od budynku by³ego przedszkola
w kierunku so³ectwa Bestwina. Nastêp-
nie Wójt Gminy Stefan Wodniak oraz za-
stêpca wójta Artur Beniowski zapoznali
przyby³ych na zebranie mieszkañców z
Planem Rozwoju Miejscowoœci Janowi-
ce, który nastêpnie zosta³ zatwierdzony
uchwa³¹.“Kolejnym punktem zebrania
by³o zabranie g³osu przez zaproszonych
goœci, w pierwszej kolejnoœci wypowie-
dzia³ siê starosta bielski Andrzej P³on-
ka, który odwo³a³ siê do wykonanej
nawierzchni asfaltowej na ul. Janowic-
kiej, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e druga czêœæ
odcinka równie¿ doczeka siê remontu.
Wspomnia³ tak¿e o wsparciu dla tutej-
szej jednostki po¿arniczej oraz przejê-
ciu akcji PKS Bielsko-Bia³a maj¹c
nadziejê, ¿e w³adze samorz¹dowe ju¿
wkrótce bêd¹ mog³y aktywnie wp³ywaæ
na komfort podró¿owania w naszym re-
gionie.“Nastêpnie g³os zabra³ Prezes
OSP Janowice Jerzy Kud³a, podziêkowa³
za pomoc starostwa i gminy przy zaku-
pie nowego samochodu dla jednostki.
Wyrazi³ wdziêcznoœæ dla mieszkañców
którzy równie¿ bardzo gor¹co wsparli t¹
szlachetn¹ inicjatywê. Poprosi³ równie¿
o pomoc Urzêdu Gminy przy planowa-
nym remoncie dachu oraz zwróci³ siê do
mieszkañców z proœb¹ o przekazanie
1% podatku. Zachêca³ równie¿ do sko-
rzystania z pomocy przy wype³nieniu PI-
Tów oferowan¹ w janowickiej jednostce.
Nastêpnie g³os zabra³ radny Stanis³aw
Nycz, który dokona³ sprawozdania finan-
sowego z zorganizowanej zabawy kar-
nawa³owej – w ramach tej inicjatywy
zosta³o zakupione 15 kompletów ³awek
na tereny rekreacyjne. Podziêkowa³ rów-
nie¿ za pomoc wszystkim tym, którzy przy-
czynili siê do organizacji
zabawy.“Przystêpuj¹c do omówienia
wolnych wniosków i zapytañ mieszkañ-
ców g³os zabrali:“Ryszard Stefanowski,
Antoni Stanclik, Aurelia Sz³apa, Adam
Handzlik, Marek Handzlik Marek Pyka,
Piotr Koz³owski, Grzegorz Ciszczoñ,
Krzysztof Wróbel, Jan Wróbel, Piotr Gaj-
da, Radny Stanis³aw Nycz.

Komisja Uchwa³ i Wniosków zanoto-
wa³a nastêpuj¹ce wnioski i uchwa³y.
Wnioski: 1. Dokoñczenie asfaltowania
drogi Janowickiej od centrum Janowic
do ul. Krakowskiej. 2. Wykonanie wio-
sennych porz¹dków na drogach i chod-
nikach w centrum Janowic. 3. Z³o¿enie
reklamacji na prace budowlane ronda
przy budynku weselnym. 4. Remont ul.
Szkolnej. 5. Wykonanie zajazdów przy ul.
Targanickiej oraz wystawianie p³otków
przeciwœnie¿nych. 6. Zabezpieczenie
zbiornika przeciwpo¿arowego przy ul.
Pszczelarskiej. 7. Asfaltowanie ul. Pisa-
rzowickiej oraz ograniczenie tona¿u. 8.
Odwodnienie ul. Prusa. 9. Reklamacja
chodnika na odcinku od szko³y do ul.
Targanickiej. 10. Postawienie uszkodzo-
nego znaku. Wszystkie wnioski zosta³y
przeg³osowane pozytywnie jednomyœl-
nie. Uchwa³y: 1.Uchwa³a w sprawie przy-
jêcia Planu Odnowy Miejscowoœci
Janowice na lata 2010 - 2016 (z przyjê-
ciem wniosku o ujêciu budowy chodni-
ka od pana Wróbla w stronê
Leœniczówki). Uchwa³a zosta³a przeg³o-
sowana pozytywnie, przy trzech g³osach
wstrzymuj¹cych.

Po g³osowaniu przyst¹piono do zapo-
znania mieszkañców z planami urucho-
mienia przedszkola w startym obiekcie.
Nastêpnie so³tys so³ectwa Jan Stanclik
zamkn¹³ zebranie wiejskie dziêkuj¹c
jednoczeœnie za przybycie.

Opracowanie protoko³u: Andrzej
Wojty³a.

Skróty pochodz¹ od redakcji.
Poni¿ej przedstawiamy dwa projek-

ty uruchomienia janowickiego przed-
szkola. Teksty zosta³y opracowane
przez oferentów.

Propozycja Stowarzyszenia
„Inicjatywy Spo³eczne”

Metoda nauczania, któr¹ planujemy
wdro¿yæ jako Stowarzyszenie Inicjatywy
Spo³eczne wypracowana zosta³a na uni-
wersytecie Nawarry w Hiszpanii. W ran-
kingu presti¿owego brytyjskiego oœrodka
badawczego The Economist Intelligen-
ce Unit z wrzeœnia 2005 r. MBA IESE, któ-

Zebranie Wiejskie w JanowicachZebranie Wiejskie w JanowicachZebranie Wiejskie w JanowicachZebranie Wiejskie w JanowicachZebranie Wiejskie w Janowicach

Do Janowic przyby³ Starosta Bielski An-
drzej P³onka.
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ry jest czêœci¹ Uniwersytetu Nawarry,
zosta³ sklasyfikowany na pierwszym
miejscu na œwiecie. Potwierdza to fakt
skutecznoœci programu nauczania opra-
cowanego w tym uniwersytecie. The Fi-
nancial Times od lat umieszcza IESE w
czo³ówce rankingów europejskich. Opie-
ra siê on na wspó³pracy obu rodziców z
przedszkolem, do którego uczêszcza ich
dziecko, poprzez kontakt z Tutorem, któ-
ry jest opiekunem dziecka. K³adzie ona
mocny nacisk na wychowanie dziecka
w poszanowaniu tradycyjnych wartoœci.

Nasze przedszkole bêdzie skierowane
wy³¹cznie do dzieci pochodz¹cych z Gmi-
ny Bestwina (wymaga tego program unij-
ny) dziêki temu zmniejszymy powstaj¹cy
problem notorycznego braku miejsca w
szkole dla przedszkolaków. Nauka bêdzie
prowadzona w grupach 12-13 – osobo-
wych, a nie 22-23 osobowych, dziêki cze-
mu bêdziemy mogli lepiej pracowaæ z
dzieæmi. Zapewnimy bezp³atne zajêcia do-
datkowe, wy¿ywienie. Dla dzieci i rodziców
bêd¹ prowadzone zajêcia z logoped¹,
zwiêkszaj¹c szanse Waszego dziecka w
przysz³oœci (poprawna komunikacja). Ro-
dzice spotykaj¹ siê indywidualnie z nauczy-
cielem, a nie na zebraniach zbiorowych i
mog¹ skupiæ siê na rozwoju dziecka. W
wakacje planujemy organizowaæ (w ra-
mach projektu unijnego) dodatkowe zajê-
cia dla 3 grup po 25 dzieci (³¹cznie 75
dzieci z terenu ca³ej gminy), które nie mog¹
uczêszczaæ na zajêcia przedszkolne w roku
szkolnym (brak miejsc). Program ma byæ
sfinansowany ze œrodków unijnych.

£¹czne wydatki na to dzia³anie unia
mo¿e przeznaczyæ 747 717, 50 z czego
na inwestycjê w nieruchomoœæ i wypo-
sa¿enie (74.318,00 PLN). Dla osób za-
interesowanych chêci¹ wspó³pracy lub
umieszczeniem dziecka w tym przed-
szkolu zamieœciliœmy na stronie inter-
netowej www.inicjatywy.org.pl wstêpn¹
(niewi¹¿¹c¹) deklaracjê uczestnictwa
oraz rozszerzone informacje o projek-
cie.

W sytuacji, gdy siê nie uda uzyskaæ
dofinansowania, istnieje mo¿liwoœæ
uruchomienia tego przedszkola wspól-
nie z rodzicami, którzy bêd¹ chcieli
mieæ wp³yw na rozwój dziecka t¹ me-
tod¹. Tak by³y rozwijane przedszkola i
szko³y oparte na tej metodzie w kraju i
obecnie w nich uczestniczy ponad 1000
dzieci. Stowarzyszenie dzia³a non - pro-
fit, czyli z tej dzia³alnoœci nie czerpiemy
zysku. Wówczas przedszkole mog³oby
byæ otwarte na podobnych zasadach jak
przedszkole prywatne, jednak¿e ze
znacznym wp³ywem rodziców. Rodzice
wchodz¹ w sk³ad stowarzyszenia i
wspó³decyduj¹ o losach przedszkola.
Osoby, które niezale¿nie od tego, czy
uzyskamy dofinansowanie czy nie chc¹
wzi¹æ udzia³ w budowie tego przedszkola
zapraszamy do wspó³pracy i kontaktu. Tel.
kontaktowy: Konrad Sobik  605 217 000
lub przez stronê stowarzyszenia. Chcia³-
bym równie¿ podzieliæ siê z Pañstwem
sentencj¹, która w jest mi szczególnie bli-
ska w mojej pracy, i¿ „To, co ³atwo przy-
chodzi - póŸniej drogo kosztuje.”

Oferta przedszkola niepublicznego
„Elf” w Bielsku - Bia³ej

Oferta dotyczy przedszkola w Janowi-
cach, planowana liczba dzieci to 3 grupy
przedszkolne po 16 dzieci. Kadra peda-
gogiczna to nauczyciele z wy¿szym wy-
kszta³ceniem z zakresu pedagogiki
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Za-
pewniamy trzy posi³ki dziennie, szerok¹
gamê zajêæ dodatkowych: jêzyk angiel-
ski, zajêcia plastyczno - ceramiczne, za-
jêcia muzyczno – taneczne, gimnastyka
ogólnorozwojowa z elementami gimna-
styki korekcyjnej, smakolandia, kó³ko
m³odego odkrywcy.

Przedszkole realizuje za³o¿enia pod-
stawy programowej wprowadzonej roz-
porz¹dzeniem ministra edukacji
narodowej z 2009 roku. Pracê wycho-
wawczo -dydaktyczn¹ opieramy na pro-
gramie „zanim bêdê uczniem”, który w
ministerialnym konkursie na najlepszy
program dla przedszkoli zdoby³ pierw-
sze miejsce. Od kilku lat z sukcesem
korzystamy w naszej pracy z za³o¿eñ pro-
gramu Bronis³awa Roc³awskiego (glot-
todydaktyka), z metod wczesnej nauki
czytania ( Majchrzak, Glenn Doman, Ma-
koto Shichida). Wyró¿nia nas wysoki
poziom pracy wychowawczo - dydaktycz-
nej, wzorowy poziom opieki nad dziec-
kiem, co zosta³o potwierdzone w
przeprowadzonych ankietach- 100% za-
dowolonych rodziców z naszych us³ug!
Op³ata sta³a wynosi 250 z³. za miesi¹c,
plus wy¿ywienie.

Na ³amach Magazynu Gminnego niejednokrotnie pisaliœmy
o przykrej sytuacji, jaka ma miejsce w Bestwince. Na terenie
by³ego kó³ka rolniczego trwaj¹ przygotowania do otwarcia punk-
tu skupu z³omu. Sprawa nie wygl¹da najlepiej, poniewa¿ fir-
mie z firm¹ SCRAP podpisano ju¿ umowê dzier¿awy.

18 marca na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Ochro-
ny i Kszta³towania Œrodowiska poruszono tê kwestiê. W³a-
dze Gminy powiedzia³y jasno, ¿e nie s¹ stron¹ sporu w tej
sprawie, wiêc oprócz wsparcia prawnego nie mog¹ nic zro-
biæ. Deklaruj¹ natomiast dobr¹ wolê i mog¹ podpowiedzieæ,
co nale¿y uczyniæ. Zdaniem Wójta Stefana Wodniaka nale¿y
zakwestionowaæ umowê dzier¿awy, a mog¹ to uczyniæ tylko
mieszkañcy, poniewa¿ to oni s¹ spraw¹ sporu.

Radna Danuta Kubik wyrazi³a g³êboki ¿al z powodu takie-
go obrotu sprawy. Bez w¹tpienia popr¹ j¹ mieszkañcy, któ-
rym nie jest obojêtny los Bestwinki. Zdaniem radnej, jeœli s¹
mo¿liwoœci zrobienia czegokolwiek, to nale¿y spróbowaæ nie
dopuœciæ do powstania punktu skupu z³omu w centrum so-
³ectwa. Dlatego niezadowoleni z takiej sytuacji mieszkañcy,
powinni zaapelowaæ do cz³onków kó³ka rolniczego, aby pod-

jêli stosown¹ uchwa³ê i poczynili starania w celu zakwestio-
nowania umowy dzier¿awnej.      Wioleta Gandor

Punkt skupu złomu w Bestwince?Punkt skupu złomu w Bestwince?Punkt skupu złomu w Bestwince?Punkt skupu złomu w Bestwince?Punkt skupu złomu w Bestwince?

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania
Œrodowiska.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Zabieg sterylizacji u zwierz¹t domo-
wych, mimo swoich niew¹tpliwych za-
let, budzi wiele kontrowersji. W³aœciciele
przekonani o koniecznoœci posiadania
przez sukê przynajmniej jednego miotu
w ¿yciu, obawiaj¹ siê wyrz¹dziæ zwierzê-
ciu krzywdê, pozbawiaj¹c go mo¿liwo-
œci rozmna¿ania. Otó¿ nie jest to prawda.
Zwierzêta domowe myœl¹, ale nie potra-
fi¹ wybiegaæ myœlami w przysz³oœæ – ¿yj¹
z dnia na dzieñ i kieruj¹ siê wy³¹cznie
instynktem samozachowawczym. Dlate-
go wa¿ne decyzje o ich ¿yciu musz¹ po-
dejmowaæ ich w³aœciciele, którzy
zdecydowali siê na opiekê nad nimi.

Najwa¿niejszym postulatem przema-
wiaj¹cym za s³usznoœci¹ sterylizacji jest
bezpieczeñstwo pupila. Zwierzêta w
okresie godowym za wszelk¹ cenê pró-
buj¹ znaleŸæ partnera, wiêc przestaj¹

Sterylizacja zwierząt domowychSterylizacja zwierząt domowychSterylizacja zwierząt domowychSterylizacja zwierząt domowychSterylizacja zwierząt domowych
– krzywda czy dobry uczynek?– krzywda czy dobry uczynek?– krzywda czy dobry uczynek?– krzywda czy dobry uczynek?– krzywda czy dobry uczynek?

s³uchaæ swoich w³aœcicieli, staja siê
bardziej agresywne, niszcz¹ mieszkanie,
nie czuj¹ g³odu, ani strachu, czêsto ucie-
kaj¹ i walcz¹ miedzy sob¹, co koñczy siê
niejednokrotnie kalectwem lub œmierci¹
osobnika.

Kolejnym „za”, jest zapobieganie bez-
domnoœci zwierz¹t gdy¿ one same nie
potrafi¹ kontrolowaæ urodzeñ, a praw-
da jest taka, ¿e zwierz¹t rodzi siê kilka-
krotnie wiêcej ni¿ jest osób chêtnych na
nie, kto zaopiekuje siê nimi? Tysi¹ce
niechcianych zwierz¹t poddawanych
jest eutanazji, wyrzucanych do œmietni-
ków, czy te¿ przynoszone s¹ do schro-
nisk. Widaæ na ulicach bezpañskie
zaniedbane i g³odne zwierzêta a schro-
niska dla bezdomnych zwierz¹t s¹ prze-
pe³nione. Sterylizacja ograniczaj¹c
liczbê urodzin, przyczynia siê do zmniej-

szenia skali tego dramatycznego pro-
blemu.

Ostatnim postulatem jest zdrowie na-
szych zwierz¹t. Sterylizacja zwiêksza
szansê na przed³u¿enie ¿ycia pupila, po-
niewa¿ zmniejsza ryzyko zachorowania
na choroby nowotworowe uk³adu rozrod-
czego i gruczo³u mlekowego u samic.
Zabieg ten eliminuje tak¿e wystêpowa-
nie ci¹¿y urojonej u samic.

Sterylizacja nie zmienia charakteru
zwierzêcia, ani nie prowadzi do zaburzeñ
zdrowotnych w jego organizmie, a zabieg
sterylizacji to jeden z najbardziej bez-
piecznych zabiegów, wykonywanych ru-
tynowo u obydwu p³ci. Na zabieg
sterylizacji powinien zdecydowaæ siê
ka¿dy w³aœciciel, je¿eli nie przeznacza
zwierzêcia do celów hodowlanych. Za-
bieg ten jest dobrym uczynkiem dla zwie-
rzêcia, jest równie¿ korzystny dla
w³aœciciela, gdy¿ zwierze zwraca na nie-
go wiêksz¹ uwagê i nie sprawia wielu
niepotrzebnych problemów.

Dorota Lachowicz

Blisko piêæ lat temu Rada So³ecka w Kaniowie wraz z Ochot-
nicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ zdecydowa³a o wystosowanie wniosku o
remont budynku OSP. W³aœnie w grudniu 2009 roku przekazano

Remont OSP za milionRemont OSP za milionRemont OSP za milionRemont OSP za milionRemont OSP za milion

Dom Stra¿aka w Kaniowie - stan obecny

Poniewa¿ nie mo¿emy siê docze-
kaæ wiosny, postanowiliœmy j¹ za-
prosiæ! Wszystkimi barwami
zakwit³y obrazy na naszej wystawie
malarskiej, zatytu³owanej KWIATY.

Swoje prace zaprezentowali artyœci
zgromadzeni w Stowarzyszeniu Plasty-
ków "Ondraszek":

Krystyna D¹browska, Barbara Ada-
miec, Barbara Adamiec - Duraj, Kazimie-
ra Gruszka, Honorata Mynarska, Iwona
Starko, Alicja Smoczyñska, Joanna ̄ yw-
czok, Agnieszka Krywult, Bo¿ena Wysoc-
ka, Irena Hulboj, Bronis³awa Szczypka,

Kwiaty już kwitną w biblioteceKwiaty już kwitną w biblioteceKwiaty już kwitną w biblioteceKwiaty już kwitną w biblioteceKwiaty już kwitną w bibliotece
Ilona Mazur, Danuta Kowalska, Bo¿ena
Rusek, Teresa P³aczek.

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów
"Ondraszek" jest najstarsz¹ nieprofesjo-
naln¹ grup¹ na Podbeskidziu. Powsta-
³o 13 lutego 1968 roku z inicjatywy Józefa
Œwierka - pierwszego prezesa, Tade-
usza Filarskiego, Rudolfa Wilmana i
Jana Mrowca, pierwsza "Grupa Ondra-
szek" powsta³a przy Prezydium Rady
Narodowej w Bielsku-Bia³ej. Powstanie
"Ondraszka" wynika³o z potrzeby dzia³al-
noœci twórczej zwi¹zanej ze sztuk¹ lu-

Autorki wystawy na tle swoich obrazów

plac budowy i rozpoczêto modernizacjê obiektu. Planowane za-
koñczenie prac przewidziane jest na paŸdziernik bie¿¹cego roku.

Od poprzedniego remontu budynku minê³o 13 lat. Wydaje
siê zatem, ¿e jest to najwy¿sza pora na gruntown¹ moderniza-
cjê b¹dŸ co b¹dŸ wizytówki ka¿dej miejscowoœci. Na dzieñ
dzisiejszy wykonano prace rozbiórkowe i demonta¿e, wymie-
niono stolarkê okienn¹, wykonano instalacje, tynki i posadzki
na piêtrze – mówi Zastêpca Wójta Bestwina Artur Beniowski.
Pozostaje do wykonania termomodernizacja obiektu, wymia-
na tynków i posadzek w pozosta³ej czêœci budynku oraz re-
mont dachu i prace ok³adzinowe (malowanie, p³ytkowanie).

Wartoœæ ca³ego remontu wyniesie blisko milion z³otych (970
tysiêcy), z czego oko³o po³owa œrodków jest pozyskana ze œrod-
ków unijnych. Zatem teraz pozostaje cierpliwie czekaæ na odda-
nie wyremontowanego obiektu do u¿ytku w planowanym terminie.

Te i inne informacje z Kaniowa znajdziecie Pañstwo na
nowo utworzonym blogu www.kaniow.blox.pl, na który

serdecznie zapraszam.
Grzegorz Wieczorek

Gospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwoGospodarka i społeczeństwo



99999

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  m

ar
ze

c 
 N

r  
3/

20
10

 Abstrahuj¹c od szeroko pojêtego feminizmu, zgadzamy siê,
¿e p³eæ piêkna chce byæ – i jest – coraz bardziej aktywna w
ka¿dym, (tak¿e wiejskim) œrodowisku i na równych prawach
partycypuje w jego ¿yciu.

Dowodem na to mog¹ byæ obchody Europejskiego Dnia
Kobiet, imprezy odbywaj¹cej siê na terenie Powiatu Bielskie-
go, co roku w innej miejscowoœci. Pomys³odawczyni¹ ca³ego
przedsiêwziêcia jest Pose³ do Parlamentu Europejskiego Ma³-
gorzata Handzlik. 5 marca cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
spotka³y siê z ni¹ po raz czwarty, tym razem w Wilamowicach.
Rzecz jasna przybyli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych: Starosta Bielski Andrzej P³onka, burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela, jego zastêpca Stanis³aw Gawlik, wójtowie i
burmistrzowie z okolicznych miast i gmin, w³¹cznie z Wójtem
Gminy Bestwina Stefanem Wodniakiem.

KGW z terenu Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa przy-
s³a³y swoj¹ delegacjê w osobach Pañ prezesek: Jadwigi Ozi-
miny, Gra¿yny Ziobro, Krystyny Handzlik oraz Heleny Sowy, a
tak¿e kilku innych cz³onkiñ. Na wszystkich uroczystoœæ wywar-
³a bardzo dobre wra¿enie, a rzeczywiœcie by³o co ogl¹daæ!

Po przemowach pani Pose³, samorz¹dowców, z³o¿onych
¿yczeniach i gratulacjach wyst¹pi³ zespó³ regionalny „Wilamo-
wianie” prezentuj¹cy pieœni, tañce i stroje charakterystyczne
dla miasteczka zasiedlonego ongiœ przez osadników fla-
mandzkich, a przez to tak unikalnego w swoich tradycjach.

Dowodem tego jest jêzyk wilamowski. Mowa ta prze¿ywa swój
renesans, w³adaj¹ ni¹ nie tylko najstarsi mieszkañcy, jak Anna
Foks, ale równie¿ m³odzie¿  - na scenie kilka zdañ po wila-
mowsku powiedzia³ do goœci Tymoteusz Król.

Publicznoœæ rozweseli³ znany m.in. z programu „Mam Ta-
lent” instrumentalista z ¯ywca Jacenty Ignatowicz (goszcz¹cy
niedawno w Bestwinie na „Z³otych Godach”). Ten emerytowa-
ny nauczyciel potrafi zagraæ dos³ownie na wszystkim – mowa
nie tylko o trombitach, kozie lub multankach, ale tak¿e o... li-
œciu czy pile do ciêcia drzewa. Kto nie s³ysza³ „Poloneza As-
dur” wykonywanego na zielonym listku ten pewnie nigdy nie
uwierzy, lecz i to jest mo¿liwe, co udowodni³ wykonawca. Pan
Jacenty zabawia³ zebranych barwnymi gawêdami i opowie-
œciami, rozdaj¹c przy okazji swoje zdjêcia ze s³awnymi osoba-
mi – politykami, piosenkarzami, aktorami... Jedn¹ z takich
fotografii otrzyma³a pani Jadwiga Ozimina.

Wœród wszystkich obecnych Pañ rozlosowano atrakcyjne
nagrody, w tym wycieczki do Brukseli po³¹czone ze zwiedza-
niem budynku Parlamentu Europejskiego, oraz upominki rze-
czowe. Nie oby³o siê bez smacznego poczêstunku. Wypada
wiec z ca³ego serca podziêkowaæ Organizatorom, na czele z p.
Pose³ M. Handzlik.

Nieco spóŸnione (z racji miesiêcznego cyklu wydawniczego
„Magazynu”), lecz szczere ¿yczenia sk³ada wszystkim naszym
Babciom, Mamom, ¯onom, Córkom, Siostrom, Dziewczynom
i Kole¿ankom mêska czêœæ mieszkañców gminy, zapewnia-
j¹c o swojej pamiêci i wsparciu na ka¿dy dzieñ.

S³awomir Lewczak

Gospodynie nie próżnują... z Unią współpracują!Gospodynie nie próżnują... z Unią współpracują!Gospodynie nie próżnują... z Unią współpracują!Gospodynie nie próżnują... z Unią współpracują!Gospodynie nie próżnują... z Unią współpracują!
W publicznym dyskursie politycy i media co jakiœ czas  poruszaj¹ tematy zwi¹zane z rol¹ kobiet we wspó³-

czesnym œwiecie. Jak bumerang powracaj¹ kwestie parytetów, wieku emerytalnego, urlopów macierzyñskich,
awansu zawodowego.

Gospodynie z gminy Bestwina przy wspólnym stole

Goœciem Pose³ Ma³gorzaty Handzlik by³ równie¿ Wójt Stefan Wodniak.

dow¹, folklorem i specyfik¹ ziemi be-
skidzkiej. Pod okiem takich artystów jak
Stanis³aw Oczko, Jan Zipper, Franciszek
Suknarowski, Ignacy Bieniek, Jan Gra-
bowski, Micha³ Kliœ, Krzysztof Dadak i
inni. Cz³onkowie doskonalili swój warsz-
tat malarski, bo malarstwo to przede
wszystkim twórczoœæ, to sztuka, która
jest czêœci¹ cz³owieka, równie wa¿na jak
potrzeba mi³oœci, bezpieczeñstwa, czy
dobra. Malarzem jest ten, który widzi
œwiat swoimi oczami, w swój indywidu-
alny, intymny sposób.

Dziœ do Ondraszka nale¿y blisko 60
osób w ró¿nym wieku i ró¿nych zawo-
dów, które ³¹czy wspólna pasja-malar-
stwo, poezja i rzeŸba. Ka¿dego roku
je¿d¿¹ na plenery i uczestnicz¹ w ogrom-
nej liczbie wystaw, wiele z nich odby³o
siê ju¿ u nas w Bestwinie. Korzystaj¹ te¿
ze swoistych korepetycji- spotkañ z pro-
fesjonalnymi artystami, którzy dziel¹ siê
z nimi tajnikami pracy twórczej, a twór-
czoœæ ta pozostawia œlad w kulturalnej
pamiêci regionu beskidzkiego. W minio-
nych czterdziestu lat oprócz Józefa œwier-

ka Stowarzyszeniem kierowali Kazimierz
Namys³owski, Zenon Kliœ, Ryszard Kacz-
marek, Urszula Demska i Barbara Ada-
miec.

Obecnie funkcjê Prezesa pe³ni Krysty-
na D¹browska, która podczas wernisa-
¿u w naszej bibliotece zaznajamia³a
czytelników z technikami malarskimi,
prezentowa³a artystów wystawiaj¹cych
swoje prace oraz przedstawia³a plany
„Ondraszka” w bie¿¹cym roku.

Wystawa potrwa do 9 kwietnia.
Teresa Lewczak

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Korzystaj¹c z zaproszenia pani Prezes Jadwigi Oziminy re-
dakcja Magazynu Gminnego kolejny raz mia³a przyjemnoœæ
goœciæ na zebraniu Pañ z bestwiñskiego KGW. Mia³o ono miej-
sce w dniu 10 marca o godz. 14.00 w Domu Stra¿aka w Be-
stwinie. Przy stole prezydialnym obok w³adz Ko³a zasiad³
równie¿ Wójt Stefan Wodniak i prezes Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej Jan Ozimina.

Na przewodnicz¹c¹ zebrania wybrano p. Ró¿ê Kasperek, na
sekretarza p. Mariê Sieczkowsk¹, sprawozdanie finansowe przed-
stawi³a p. Waleria Goryczko, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej p.
Helena Solich, a plan pracy na rok 2010 – p. Zofia Mi¹zek.

Dzia³alnoœæ KGW od ostatniego zebrania zrelacjonowa³a Pre-
zes Jadwiga Ozimina. Poda³a do wiadomoœci, ze na dzieñ 31
grudnia 2009 stan osobowy wynosi³: 64 cz³onkinie czynne i 19
honorowych. Nadmieni³a, ¿e w roku sprawozdawczym odby³o siê
15 zebrañ: 6 ogólnych i 9 zarz¹du. Ko³o prowadzi³o dzia³alnoœæ
szkoleniow¹, korzysta³o z organizowanych kursów (kurs kompute-
rowy w GBP). Przewodnicz¹ca bra³a udzia³ w wyk³adach i prelek-
cjach finansowanych tak¿e z Unii Europejskiej. W ramach
dzia³alnoœci kulturalno – oœwiatowej organizowano op³atek, „œwiê-
cone”, do¿ynki, pokazy kulinarne, pomagano przy przygotowywa-
niu uroczystoœci pañstwowych, religijnych i szkolnych. Wiele pracy
w³o¿y³y w to panie pracuj¹ce w kuchni. Nie zapomniano o najubo¿-
szych, wyra¿ono to przez udzia³ w zbiórce ¿ywnoœci. W Kole oprócz
pracy jest miejsce i na rozrywkê – wycieczki (do Czorsztyna).

W ubieg³ym roku zakupiono do kuchni piec gazowo – elek-
tryczny oraz zastawê sto³ow¹, dotacjê otrzymano z Urzêdu
Gminy. Zakupiono ponadto niezbêdne œrodki czystoœci, kwiaty
i produkty ¿ywnoœciowe.

Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak serdecznie podziêkowa³
gospodyniom za ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ, ¿yczliwoœæ i wszelk¹ oka-
zan¹ pomoc. Powiedzia³, ¿e wyrazem jego troski o tê wspólnotê s¹
przekazane œrodki oraz bie¿¹ce wsparcie. Z³o¿y³ tak¿e ¿yczenia do-
brego roku i przekaza³ na rêce p. Prezes kwiaty z okazji Dnia Kobiet.

Równie¿ do³¹czamy siê do tych ¿yczeñ, przekazuj¹c je tak¿e Pa-
niom z pozosta³ych Kó³ – w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

S³awomir Lewczak

Zebranie SprawozdawczeZebranie SprawozdawczeZebranie SprawozdawczeZebranie SprawozdawczeZebranie Sprawozdawcze
Koła Gospodyń WiejskichKoła Gospodyń WiejskichKoła Gospodyń WiejskichKoła Gospodyń WiejskichKoła Gospodyń Wiejskich

w Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwinie

G³os zabiera Wójt Stefan Wodniak

W terminologii ekonomicznej czêsto
stosowany jest termin „kapita³ ludzki” czyli
zasób wiedzy i wszystkich umiejêtnoœci,
którymi dysponuje cz³owiek. Oczywiœcie im
ten kapita³ wiêkszy, tym lepiej, wiêc uzdol-
nione osoby zawsze bêd¹ mia³y wiêksze
szanse na znalezienie dobrej pracy. S¹
jednak i tacy, którzy swoje talenty wykorzy-
stuj¹ niekoniecznie dla pieniêdzy, lecz rów-
nie¿ dla w³asnego rozwoju i rozs³awiania
miejsca swojego zamieszkania. Tym tro-
pem idzie Kapitu³a Nagrody Rady Gminy
Bestwina za wybitne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie promocji gminy. Fina³ tegorocznej
edycji odby³ siê 22 marca 2010 r. w sali
widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Bestwinie.

Wszystkich obecnych przywita³ dyrek-
tor CKSiR dr Grzegorz Boboñ, w szcze-
gólny sposób zauwa¿aj¹c obecnoœæ
Wójta Stefana Wodniaka, radnego Sej-
miku Wojewódzkiego Andrzeja Kamiñ-
skiego, Wicestarosty Bielskiego
Miros³awa Szemli, radnego powiatowe-
go Bogus³awa Stolarczyka,  Zastêpcy
Wójta Gminy Bestwina Artura Beniow-
skiego, cz³onków Rady Gminy wraz z jej

przewodnicz¹cym Jerzym Zu¿a³kiem,
który zaprezentowa³ laureatów i popro-
wadzi³ dalsz¹ czêœæ uroczystoœci.

Odwo³uj¹c siê do popularnego przy-
s³owia „Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie, sami nie wiecie, co posiadacie”
prowadz¹cy stwierdzi³, ¿e osoby wyró¿-
nione Nagrod¹ s¹ widoczne i odnosz¹
sukcesy w regionie, kraju, a nierzadko i
w œwiecie, lecz nie zawsze doceniaj¹ i
zauwa¿aj¹ je s¹siedzi. Kapitu³a w sk³a-
dzie: Jerzy Zu¿a³ek, Antoni Grygierzec,
Jerzy Kijas, Andrzej Wojty³a, Benedykt
Kohut, Grzegorz Boboñ i Artur Beniow-
ski chcia³a ten stan zmieniæ i przyznaæ
wysokie laury tym, którzy na to rzeczywi-
œcie zas³uguj¹. Po d³ugich dyskusjach
zdecydowano, ze statuetki trafi¹ w rêce
„najlepszych z najlepszych”, a s¹ to:

• Uczniowski Klub Sportowy „Set”
Kaniów – odnosz¹cy sukcesy w dyscy-
plinie kajak – polo: m.in. br¹zowy medal
Mistrzostw Europy, Pucharu Europy,
medale Mistrzostw Polski, zwyciêstwa w
pojedynczych turniejach oraz organiza-
cja zawodów sportowych. Nagrodê ode-
bra³a Prezes UKS Halina B³aszkiewicz.

• Trenerzy UKS „Set” Katarzyna i Dariusz
Pilarz, wspó³autorzy sukcesów klubu.

• Chór „Allegro” – dzia³aj¹cy w ra-
mach Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji, a kierowany przez mgr Magdalenê
Wodniak – Foksiñsk¹. Chór bra³ udzia³
w konkursach, festiwalach, przegl¹dach,
zajmuj¹c w nich czo³owe lokaty.

• Orkiestra Dêta Gminy Bestwina z
siedzib¹ w Kaniowie, posiadaj¹ca w
swoim dorobku wiele dyplomów, pucha-
rów i wyró¿nieñ, bior¹ca udzia³ w prze-
gl¹dach, festiwalach i koncertach.

Nagrodê z r¹k Wójta otrzymuje Tomasz
Jêdrzejko.

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura

„Wzlatują ponad poziomy”„Wzlatują ponad poziomy”„Wzlatują ponad poziomy”„Wzlatują ponad poziomy”„Wzlatują ponad poziomy”
V edycja Nagród Rady Gminy Bestwina za promocję gminy w roku 2009V edycja Nagród Rady Gminy Bestwina za promocję gminy w roku 2009V edycja Nagród Rady Gminy Bestwina za promocję gminy w roku 2009V edycja Nagród Rady Gminy Bestwina za promocję gminy w roku 2009V edycja Nagród Rady Gminy Bestwina za promocję gminy w roku 2009
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Nagrodê odebra³ Prezes Orkiestry Sta-
nis³aw Hamerlak.

• Krystyna Kupczak, Jan Kêdzier-
ski, S³awomir Œlósarczyk, którzy zre-
konstruowali i wprowadzili do u¿ytku
tradycyjny, bestwiñski strój ludowy.

• Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca
„Bestwina”, reprezentuj¹cy gminê w
kraju i za granic¹, bior¹cy udzia³ (jako
jedyny zespó³ z Polski) w Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Folklorystycznym w
Berango w Hiszpanii.

• Paulina Sadowska, utalentowana
flecistka graj¹ca w scholi parafialnej
Promyki w Kaniowie, Gminnej Orkie-
strze Dêtej i Zespole Instrumentalno
– Wokalnym dzia³aj¹cym przy Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym w Kanio-
wie, wystêpuj¹ca na koncertach w
ró¿nych miejscach Polski.

• Wojciech Tomasiewicz, uczeñ
ZSP Kaniów zdolny uczestnik konkur-
sów literackich, zwyciêzca Ogólnopol-
skiego Konkursu Li terackiego
organizowanego przez Wydawnictwo
Nasza Ksiêgarnia – „Jezioro Samot-
nia a Moja opowieœæ o szczêœciu” (pu-
bl ikowanego tak¿e w naszym
„Magazynie”).

• Jakub Olejak, uczeñ ZSP Janowi-
ce, zdobywca wysokich miejsc w ogól-
nopolskich konkursach i olimpiadach
z jêzyka angielskiego.

• Patrick Wróbel, uczeñ ZSP Jano-
wice, podobnie jak Jakub odnosz¹cy
sukcesy w konkursach z jêzyka an-
gielskiego.

• Tomasz Jêdrzejko, maratoñczyk,
triathlonista i duathlonista z Jano-
wic, uczestnik Mistrzostw Polski i
Œwiata, równie¿ zajmuj¹cy siê grafik¹
i malarstwem. Organizator i uczestnik
wystaw, stypendysta Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

• Dariusz Czernek, grafik i fotogra-
fik, zwyciêzca konkursu na logo Œl¹-
ska w Unii Europejskiej, uczestnik
wystaw i przegl¹dów.

• Jacek Gruszka, twórca i opiekun
Dru¿yny Ratownictwa Wodnego przy
OSP Kaniów oraz Dru¿yna Ratownic-
twa Wodnego przy Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Kaniowie w sk³adzie:
Jaros³aw Bieroñski, S³awomir Bez-
eg³ów, Marcin Kraus, Tomasz Inde-
ka, £ukasz Hoczek i Adam Ubych,
uczestnicy i zdobywcy wysokiego, 13
miejsca w IV Mistrzostwach Polski
Stra¿aków Ochotników w Ratownic-
twie Wodnym i Powodziowym w Liche-
niu Starym.

• Pawe³ Turno i Marcin Œlêczka,
uprawiaj¹cy kolarstwo grawitacyj-
ne, startuj¹cy i zajmuj¹cy wysokie
miejsca na Mistrzostwach Polski w
downhillu i dircie, zawodach BMX i
MTB, budowniczy skoczni w Bestwi-
nie i wykonawcy skomplikowanych
trików.

• Zespó³ Szkolno – Przedszkolny w
Janowicach, organizatorzy znanego w
regionie Janowickiego Rajdu Rowe-
rowego. Nagrodê odebra³a Dyrektor
ZSP, mgr Urszula Kal.

Wystêp Pauliny Sadowskiej i Mateusza
Siewniaka

• Ludowy Klub Sportowy Bestwina,
organizuj¹cy mecze z udzia³em m.in.
z dru¿yn z polskiej Ekstraklasy. Klub
awansowa³ po przerwie do Ligi Okre-
gowej, a ostatnio zaj¹³ II miejsce w
turnieju o Puchar Prezesa LKS Gocza³-
kowice.

• Dru¿yna Urzêdu Gminy Bestwina
w sk³adzie: Tomasz Niemczyk, Wal-
demar Fluder, Tomasz Stankiewicz,
Robert Jurczyga, Konrad Szwed,
£ukasz Wojs³aw, Wojciech Kowal-
czyk, Artur Beniowski, Jerzy Zu¿a-
³ek, zwyciêzcy Miêdzynarodowego
Turnieju w Halow¹ Pi³kê No¿n¹ na
S³owacji, zorganizowanego przez Eu-
roregion Beskidy (dru¿yna otrzyma³a
specjaln¹ statuetkê o nieco innym
kszta³cie).

Wszystkie nagrody wrêczali: Wójt
Stefan Wodniak, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Andrzej Kamiñski, Wice-
starosta Miros³aw Szemla oraz Radny
Bogus³aw Stolarczyk. Nie oby³o siê
oczywiœcie bez gratulacji i przemó-
wieñ.

Oprawê muzyczn¹ zapewnili Mate-
usz Siewniak i Paulina Sadowska
graj¹cy na gitarze i flecie oraz chór
„Vokalis” z Janowic wykonuj¹cy pieœni
i piosenki. Chór otrzyma³ z r¹k Wójta i
Przewodnicz¹cego Rady Gminy oko-
licznoœciowy list gratulacyjny.

Po zakoñczonej gali laureaci, Jury
oraz goœcie ustawili siê do pami¹tko-
wego zdjêcia, a póŸniej przeszli do s¹-
siedniego pomieszczenia, gdzie czeka³
przygotowany poczêstunek. Pozostaj¹c
pod wra¿eniem wspania³ych osi¹gniêæ,
wyra¿amy nadziejê, ¿e w so³ectwach
tworz¹cych gminê Bestwina nigdy nie
wyst¹pi deficyt „kapita³u ludzkiego”.
Mo¿e za rok objawi¹ siê nowe talenty?

S³awomir Lewczak

W dniach 19 – 20 marca 2010 r. w
Miejskim Domu Kultury w Czechowi-
cach – Dziedzicach odbywa³a siê inte-
resuj¹ca konferencja pod nazw¹ „Od II
do III Rzeczypospolitej”. Zorganizowa-
³o j¹ Ko³o Naukowe Historyków Studen-
tów Uniwersytetu Jagielloñskiego we
wspó³pracy z MDK oraz Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej
– Curie w Czechowicach – Dziedzi-

Refleksje nad historiąRefleksje nad historiąRefleksje nad historiąRefleksje nad historiąRefleksje nad historią
cach. Warto odnotowaæ, ¿e w roli pro-
wadz¹cego wyst¹pi³ pochodz¹cy z Ka-
niowa absolwent historii na UJ Marek
Hañderek.

Nale¿y pogratulowaæ organizatorom do-
boru prelegentów – z ciekawszych wyk³a-
dów zapad³ w pamiêæ wywód dr Jaros³awa
Tomasiewicza (równie¿ mieszkaj¹cego w
Kaniowie) o przeciwnikach systemu demo-
kratycznego, spotkanie z pracownikiem kra-
kowskiego IPN Filipem Musia³em oraz
wypowiedzi dr Janusza Mierzwy, dr Mariu-

sza Andrzejewskiego, dr Macieja Korku-
cia, dr Jana Filipa Stani³ki, dr Mariusza
Krzysztofiñskiego. Nie zabrak³o tak¿e po-
staci obecnych od dawna w ¿yciu publicz-
nym, zauwa¿alnych w mediach. Ks.
Tadeusz Isakowicz - Zaleski opowiedzia³
o tragedii Polaków pomordowanych na
Kresach wschodnich, zaœ prof. dr hab.
Romuald Szeremietiew zastanawia³ siê,
czy „lekcja” wrzeœnia 1939 r. czegoœ nas
nauczy³a. Ca³oœci dope³ni³a projekcja fil-
mu dokumentalnego „Defilada zwyciêz-
ców”.            S. Lewczak

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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W dniach od 12 - 15 lutego 2010 r. Orkiestra „Con
Fuoco Band” z Kaniowa dzia³aj¹ca przy Powiatowym
Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art" w Czechowi-
cach“Dziedzicach wraz z ma¿oretkami „Gracja"  ze
Starej Wsi bra³a udzia³ w 77 „Festiwalu Cytryn i poma-
rañczy" w miejscowoœci Menton we Francji. Na festi-
wal zjecha³y grupy artystyczne z ca³ego œwiata miêdzy
innymi szko³y samby z Brazylii.

Zespó³ Gracja oraz Orkiestra Con Fuoco Band zosta³y za-
proszone na festiwal „International Show Parade” przez Ge-
neralnego Mened¿era Agencji Artystycznej z W³och. Zespo³y
zosta³y zakwaterowane w miejscowoœci San Remo we W³o-
szech na Lazurowym Wybrze¿u.

Orkiestra „Con Fuoco Band”Orkiestra „Con Fuoco Band”Orkiestra „Con Fuoco Band”Orkiestra „Con Fuoco Band”Orkiestra „Con Fuoco Band”
z Kaniowa wystąpiłaz Kaniowa wystąpiłaz Kaniowa wystąpiłaz Kaniowa wystąpiłaz Kaniowa wystąpiła

we Francjiwe Francjiwe Francjiwe Francjiwe Francji

Grupy Artystyczne z Polski zaprezentowa³y siê na bardzo wy-
sokim poziomie, wywieraj¹c pozytywne wra¿enie na organiza-
torach i publicznoœci, co zaowocowa³o dalsz¹ wspó³prac¹
miêdzynarodow¹.

Urszula Szkucik - Jagie³ka

''Con Fuoco Band'' w pe³nym sk³adzie

Zarz¹d, cz³onkowie i goœcie naszego to-
warzystwa regionalnego spotkali siê w dniu
22 II 2010 r. w sali kominkowej Muzeum
im. ks. Zygmunta Bubaka, aby podsumo-
waæ miniony rok i omówiæ najpilniejsze
kwestie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ TMZB.

Zebranie otworzy³a przewodnicz¹ca
Waleria Owczarz, witaj¹c przyby³ych goœci,
w tym Wójta Stefana Wodniaka. Na wstê-
pie przybli¿y³a sylwetki zmar³ych w ostat-
nim czasie œ.p. Antoniego Œlosarczyka i
Aleksandry Ha³as – nauczycielki muzyki w
bestwiñskiej szkole. Na ich czeœæ zapalo-
no i postawiono nad kominkiem œwiecê.
Po tej ceremonii odœpiewano hymn towa-
rzystw regionalnych „Ojcowski dom”.

Przewodnicz¹cym zebrania wybrano p.
Andrzeja Sieczkowskiego, zaœ sekreta-
rzem – p. Annê Puczkê. W sk³ad Komisji
Uchwa³ i Wniosków weszli Andrzej Woj-
ty³a i S³awomir Lewczak. Po dokonaniu
tych formalnych czynnoœci sprawozda-
nie z dzia³alnoœci TMZB przedstawi³a
przewodnicz¹ca Waleria Owczarz, pod-
kreœlaj¹c wk³ad zarz¹du i cz³onków w
ocalanie od zapomnienia dziedzictwa
przodków. Wa¿nym tego przejawem jest
organizacja ró¿nych spotkañ, lekcji, wy-
staw, a tak¿e starania o odzyskanie za-
bytkowego dzwonu z 1504 roku,
zagrabionego podczas ostatniej wojny
przez Niemców.

Sprawozdanie finansowe za rok 2009
z³o¿y³ skarbnik, p. Stanis³aw ZieleŸnik,
zaœ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –

p. Zofia GaŸdziak. Z kolei o wydarzeniach
w Muzeum Regionalnym w ci¹gu ubie-
g³ego roku wypowiedzia³ siê p. Andrzej
Wojty³a. W dalszej kolejnoœci przewod-
nicz¹ca przedstawi³a propozycje do pla-
nu pracy TMZB na r. 2010.

Zebranie sprawozdawcze TowarzystwaZebranie sprawozdawcze TowarzystwaZebranie sprawozdawcze TowarzystwaZebranie sprawozdawcze TowarzystwaZebranie sprawozdawcze Towarzystwa
Miłośników Ziemi BestwińskiejMiłośników Ziemi BestwińskiejMiłośników Ziemi BestwińskiejMiłośników Ziemi BestwińskiejMiłośników Ziemi Bestwińskiej

W dyskusji zabrali g³os Pañstwo: M.
Krêzel, A. Sieczkowski, Dyrektor CKSiR
Grzegorz Boboñ oraz Wójt Stefan Wod-
niak. Przedstawiono nastêpnie uchwa³y i
wnioski, po czym Walne Zebranie przyjê-
³o bez zastrze¿eñ sprawozdanie z dzia³al-
noœci oraz sprawozdanie finansowe
TMZB za rok 2009. Odznak¹ „Kolberga
Bestwiny” uhonorowano pani¹ Eleonorê
Wachowsk¹ i pana Janusza Kuchejdê.

Na zakoñczenie obecnych zaproszo-
no do skosztowania tradycyjnego, be-
stwiñskiego chleba.

Na podstawie protoko³u przygotowanego
przez p. Annê Puczkê opracowa³

S. Lewczak.

Sprawozdanie przewodnicz¹cej TMZB
W. Owczarz

Gminny Turniej
Wiedzy Po¿arniczej

Co trzyma w rêku patron stra¿aków -
œw. Florian, gdzie nale¿y rejestrowaæ
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, co zalicza-
my do utleniaczy, który œrodek gaœniczy
ma wp³yw na powstanie tzw. dziury ozo-
nowej, co to jest strefa po¿arowa i co
mo¿na gasiæ pian¹ - to tylko niektóre z
pytañ, na które musieli znaæ odpowiedŸ
zawodnicy. W Domu Stra¿aka w Bestwi-
nie odby³ siê 6 marca o godzinie 9 fina³
Gminnego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.

We wczeœniejszych eliminacjach wziê-
³o udzia³ 62 uczestników: 21 w grupie m³od-
szej i 41 w grupie starszej. Tym razem
rywalizowa³o ze sob¹ 6 uczniów szkól pod-
stawowych i 13 gimnazjalistów. Nad pra-
wid³owym przebiegiem czuwa³a komisja w
sk³adzie: przewodnicz¹cy W³adys³aw Kó-
ska, sekretarz Józef Distel oraz Jerzy Ku-
d³a i Jan Ozimina. Ze szkó³ podstawowych
uczestnikami byli tylko uczniowie z Bestwi-
ny i Janowic, pierwsze trzy miejsca zajêli
uczniowie z Bestwiny: I – Marek Agniesz-
ka, II – Kal Wiktoria, III – Zarzyka Wojciech.

Wœród gimnazjalistów najlepszy by³ Grze-
gorz Chromik z Janowic. O drugie miejsce
trwa³a za¿arta rywalizacja. Poniewa¿ Da-
mian Handzlik i Damian Tomanek mieli t¹ sam¹
iloœæ punktów zastosowano dogrywkê. Kil-
kanaœcie dodatkowych pytañ nie wy³oni³o
tego lepszego, trudno by³o wymyœleæ kolej-
ne pytania, wiêc komisja postanowi³a przy-
znaæ dwa równoleg³e drugie miejsca. Do
fina³u powiatowego awansowali: Agniesz-
ka Marek i Grzegorz Chromik. Odbêdzie on
siê 27 marca w Jaworzu.

Jerzy Zu¿a³ek

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Dni te by³y okazj¹ do czynnego wypoczynku, ale te¿ pewn¹
form¹ rekolekcji, czego wyrazem by³a codzienna Msza œw. w
tamtejszym koœciele parafialnym pw. Bo¿ego Cia³a, tak¿e Dro-
ga Krzy¿owa i rozwa¿anie S³owa Bo¿ego z Liturgii S³owa po-
szczególnych dni. Kierownikiem kolonii,  posiadaj¹cym
wymagane uprawnienia by³ ks. Grzegorz Pydych. Opiekê nad
uczestnikami pe³ni³ zespó³ 3 osób posiadaj¹cych uprawnienia
wychowawców kolonijnych: Pani katechetka Dorota Surowiak,
El¿bieta Pydych i £ukasz Zdeb. Pomoc¹ s³u¿yli dodatkowo To-
masz Balon, Kamil Zdeb, Aneta Chmiel i Paulina Szostak.

Szklarska Porêba to najwiêkszy sudecki kurort. Le¿y u stóp
Szrenicy, w dolinie rzeki Kamiennej i jej dop³ywów. Jej historia
zwi¹zana jest z rozwojem hutnictwa szk³a, z poszukiwaniami
szlachetnych kamieni i kruszców, a od po³owy XIX w z turystyk¹.
To tutaj w XIV wieku powsta³a jedna z pierwszych hut szk³a. W
ramach kolonii uczestnicy zwiedzili Leœn¹ hutê, gdzie przygl¹-
dali siê etapom produkcji szk³a. Wszyscy byli pe³ni podziwu jak
panowie wyrabiali ró¿ne rzeczy ze szk³a w temperaturze ok. 1200
?C. Nastêpnie jeden z uczestników zosta³ wytypowany do zro-
bienia dowolnej rzeczy ze szk³a. Ponadto Szklarska Porêba jest
prawdopodobnie najwiêkszym kurortem narciarskim i rowero-
wym Sudet i Dolnego Œl¹ska. Sprzyjaj¹ temu warunki klima-
tyczne, gdy¿ to w³aœnie w Szklarskiej pokrywa œnie¿na zalega
nawet do kwietnia. Miejscowoœæ ta jest prawdziwym rajem dla
amatorów "bia³ego szaleñstwa". Uczestnicy kolonii mieli oka-
zjê jeŸdziæ na nartach pod kierownictwem instruktora, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w konkursach i zabawach na œniegu.

W Szklarskiej Porêbie znajduje siê kilka wa¿nych muzeów:
muzeum w domu Hauptmannów (od 1994 roku mieœci siê
tam Muzeum Karkonoskie), gdzie zgromadzono pami¹tki po
s³ynnych pisarzach oraz Muzeum Ziemi. Ciekaw¹ atrakcj¹ ko-
lonii by³o tak¿e nawiedzenie chaty waloñskiej, gdzie uczestni-
cy zdobywali pierwszy stopieñ wtajemniczenia waloñskiego.
Trudno byæ w Szklarskiej Porêbie i pomin¹æ nawiedzenie Kar-
konoskiego Parku Narodowego i dwóch piêknych wodospa-
dów, które koloniœci zwiedzili w ramach dwóch wycieczek z
przewodnikiem sudeckim.

Szczytem ca³ej kolonii by³a ca³odniowa zagraniczna wyciecz-
ka autokarowa do Pragi. Uczestnicy podczas jazdy wys³uchali
ciekawej prelekcji przewodnika na temat historii, religijnoœci,
obyczajów i tradycji mieszkañców Republiki Czeskiej. W cza-
sie pobytu zwiedzali cztery miasta, które tworz¹ Pragê, Byli na
Hradczanach, zobaczyli Zamek Praski, Katedrê Œw. Wita, Z³ot¹
Uliczkê, Most Karola, Stare Miasto, zegar Orloj, Václawskie
Námésti, a do autokaru powrócili praskim metro.

Tak wspania³a kolonia by³a zorganizowana dziêki wielu lu-
dziom dobrej woli, którzy jako sponsorzy wsparli powy¿sz¹
inicjatywê. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê na rêce cz³on-
ków Akcji Katolickiej, Panów Andrzeja i Leszka Kosmatych –

W dniach 22 – 27 lutego 2010 roku w trosce o rozwój
duchowy oraz mi³e spêdzenie wolnego czasu Parafia
pw. Wniebowziêcia NMP w Bestwinie zorganizowa³a
koloniê zimow¹ dla dzieci i m³odzie¿y do Szklarskiej
Porêby ko³o Jeleniej Góry.

Kolonia zimowaKolonia zimowaKolonia zimowaKolonia zimowaKolonia zimowa
do Szklarskiej Porębydo Szklarskiej Porębydo Szklarskiej Porębydo Szklarskiej Porębydo Szklarskiej Poręby

w³aœcicieli firmy „Bud-Tor”, Pani Marii Wróbel – w³aœcicielce
Apteki, w³aœciciela hurtowni s³odyczy „Wiga” i Pani Krystyny
Mañczyk – w³aœcicielce Agencji Ubezpieczeniowej PZU oraz
tych parafian, którzy brali udzia³ w kiermaszach piecz¹c lub
kupuj¹c ciasta. Uczestnicy s¹ bardzo wdziêczni wszystkim
sponsorom, dziêki którym mo¿liwe by³o zorganizowanie tak
bogatego programu kolonii. W niedzielê 21 marca 2010 roku
w koœciele parafialnym w Bestwinie zosta³a odprawiona uro-
czysta Msza œw. dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e B³ogos³awieñ-
stwo w intencji wszystkich sponsorów koloni.

Ufamy, ¿e zaplanowana prawie dwutygodniowa kolonia let-
nia do £eby, przyczyni siê do m¹drego, czynnego i pobo¿nego
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Cieszy
fakt, ¿e zainteresowanie letnim wypoczynkiem jest tak du¿e,
¿e w dniu og³oszenia zapisów (7 marca 2010) na listê wpisa³o
siê ju¿ 10 uczestników. Pragnê poinformowaæ, ¿e zapisy trwaj¹
do koñca kwietnia lub do zape³nienia listy (maksymalna iloœæ
to 50 osób). Przy zapisach nale¿y wp³aciæ 100 z³. zaliczki. Kolo-
nia rozpocznie siê w pi¹tek 25 czerwca, a zakoñczy w czwartek
8 lipca. Koszt 750 z³. W programie kolonii do £eby przewiduje
siê codzienn¹ Eucharystiê,  rozwa¿anie S³owa Bo¿ego, pla¿o-
wanie, zawody sportowe, dyskoteki, gry w tenisa sto³owego,
wycieczkê z przewodnikiem do S³owiñskiego Parku Narodo-
wego, zwiedzanie wydm ruchomych, wycieczkê do latarni Sti-
lo, wycieczkê autokarow¹ do Szymbarku (zwiedzanie domu
odwróconego do góry „nogami”), zwiedzanie £eby, skansenu
w Klukach, rejs po morzu, wycieczkê do Lêborka, Sopotu i
Gdañska -  Westerplatte, a tak¿e pieczenie kie³basek w stad-
ninie koni w Nowêcinie. Spotkanie dla wszystkich wyje¿d¿aj¹-
cych na letni¹ koloniê do £eby, ich rodziców oraz tych, którzy
zastanawiaj¹ siê nad wyjazdem i chcieliby siê czegokolwiek
dowiedzieæ na ten temat odbêdzie siê po Mszy œw. o 15.00 w
niedzielê 18 kwietnia 2010 r. w salce przy Parafii w Bestwinie.
Wierzymy, ¿e tegoroczna kolonia do £eby wyda dobre owoce i
pozytywnie bêdzie wspominana przez wszystkich uczestników.

Ks. Grzegorz Pydych
wikariusz parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie

Na szlaku górskiej wêdrówki

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja
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W marcu br. ruszy³a VIII edycja programu SUS. Z ca³ej
Polski do tego programu przyst¹pi³o 45 szkó³, wœród któ-
rych znalaz³a siê Szko³a Podstawowa w Bestwince ( jedna
z 4 szkó³ województwa œl¹skiego). Twórc¹ tego programu
jest Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Polsko -
Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci w Warszawie.

Ca³e przedsiêwziêcie z³o¿one jest z trzech modu³ów. I modu³
zatytu³owany jest „Ocenianie kszta³tuj¹ce-teoria i praktyka”, II
modu³ -„ Doskonalenie pracy szko³y” oraz modu³ III -„ Panel
kole¿eñski”. Po przejœciu tych etapów w ci¹gu kolejnych lat
szkolnych, szko³a uzyskuje decyzj¹ Rady Jakoœci certyfikat i
tytu³ „Szko³y Ucz¹cej Siê”.

Program k³adzie nacisk na kszta³cenie umiejêtnoœci wspó³-
pracy wszystkich nauczycieli po to, by coraz lepiej uczyæ i wy-
chowywaæ, budzenie u uczniów wiary we w³asne si³y i
motywowanie ich do zdobywanie rzetelnej wiedzy i wa¿nych
umiejêtnoœci. Zak³ada uczestnictwo rodziców w ¿yciu szko³y i
wspieranie jej dzia³añ oraz wspó³pracê szko³y z innymi szko-
³ami i spo³ecznoœci¹ lokaln¹.

Nasi nauczyciele w ProgramieNasi nauczyciele w ProgramieNasi nauczyciele w ProgramieNasi nauczyciele w ProgramieNasi nauczyciele w Programie
Szkoła Ucząca Się (SUS)Szkoła Ucząca Się (SUS)Szkoła Ucząca Się (SUS)Szkoła Ucząca Się (SUS)Szkoła Ucząca Się (SUS)

Decyzj¹ Rady Pedagogicznej naszej szko³y od wrzeœnia
2010 roku rozpoczniemy etap wdra¿ania Oceniania Kszta³-
tuj¹cego(OK) na etapie klas I-IV. Opieraæ siê ono bêdzie
na uœwiadomieniu uczniom celów lekcji (czego i po co
siê ucz¹), podaniu „nacobezu”, czyli tego, co bêdzie oce-
niane. Ciekawoœæ poznawcz¹ pozwol¹ rozwijaæ umiejêt-
n ie sformu³owane pytania k luczowe. A precyzyjna
informacja zwrotna u³atwi poprawê w³asnej pracy i za-
chêci ucznia do nauki. W proces oceniania w³¹cz¹ siê
sami uczniowie w formie oceny kole¿eñskiej. Wa¿na rola
przypadnie te¿ rodzicom, którzy teraz bêd¹ swojemu dziec-
ku zadawaæ pytanie: „Czego siê nauczy³eœ”, a nie „Jakie
dosta³eœ stopnie”.

Taki rodzaj oceniania jest nowym spojrzeniem na ocenianie
szkolne. Podkreœla wagê stosowania w procesie dydaktycz-
nym jasnych celów i kryteriów oceniania przez nauczyciela. Efekty
wdro¿enia takiego sposobu oceniania bêd¹ zauwa¿alne po
kilku miesi¹cach pracy t¹ metod¹. Wierzê, ¿e uda nam siê wpro-
wadziæ ten Program i zadowoleni ze szko³y bêd¹ zarówno ucznio-
wie oraz ich rodzice.          Dyrektor ZSz-P w Bestwince

W. Ochman - Szeliga

PrzyspieszamyPrzyspieszamyPrzyspieszamyPrzyspieszamyPrzyspieszamy
nadejście wiosnynadejście wiosnynadejście wiosnynadejście wiosnynadejście wiosny
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Bestwinie ubrani

dziœ we wszystkie kolory têczy, tañcz¹c, œpiewaj¹c i
rozsy³aj¹c uœmiechy - ewidentnie spowodowali popra-
wê pogody! A wszystko za spraw¹ obchodów Œwiêta
Warzyw i Owoców zorganizowanych przez nauczycieli
i samorz¹d szkolny.

Na tydzieñ przed t¹ uroczystoœci¹ przedstawiciele ka¿dej z
klas losowali kolor - a zarazem motyw przewodni swojej pre-
zentacji warzywno-owocowej, gazetki, hymnu, has³a rekla-
mowego, god³a - tworz¹c tym samym konkretne pañstwo i
staj¹c dziœ w szranki. Bia³ogród (4a) zachwyci³ popisow¹
sa³atk¹ z bia³ej kapusty i inscenizacj¹ "Rzepki" J. Tuwima
(upadek przy "Trrrach! - wyci¹gnêli!!" przejdzie do historii szko-
³y). Bak³a¿anowice (4b) zaprezentowa³y wszystkich swoich
mieszkañców i odœpiewa³y pieœñ patriotyczn¹ o cieœcie œliw-
kowym. S¹siaduj¹ce z nimi Red City (5a) brawurowo ode-
gra³o scenkê z pomidorem w roli g³ównej. Piosenka Dru¿yny
Bananowej (5b) poruszy³a ca³¹ publikê, a w szczególnoœci
amatorów cytrusów. Mieszkañcy Ogórkolandii (6a) o charak-
terystycznych, zielonych w³osach (oby farba by³a zmywalna)
zaprezentowali znany przebój "Ogórek, ogórek zielony ma gar-
niturek". Na zakoñczenie pokazu pañstw na salê wniesiona
zosta³a w³adczyni Królestwa Orend¿ (6b), która zaprezento-
wa³a swe pañstwo z najlepszej, bo najzdrowszej strony - czê-
stuj¹c widowniê surówk¹ z marchewki i pomarañczowym

sokiem. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tak¿e solowy wy-
stêp jednego z mieszkañców tego pañstwa, który zaœpiewa³
piosenkê zespo³u Lady Pank "Marchewkowe Pole". W wyni-
ku wyrównanej konkurencji i licznych pertraktacji pañstwa
dosz³y jednak do porozumienia i zawar³y owocowo - wa-
rzywn¹ Uniê Sa³atkow¹. Po zamkniêciu imprezy na szczeblu
politycznym - do g³osu doszli organizatorzy konkursów, a tak-
¿e Pani Dyrektor. Wrêczone zosta³y nagrody - m.in. za kon-
kurs "Moje spotkanie z chorym - kartka z pamiêtnika".
Zwyciê¿czyni - Iga Kwaœniak z klasy 4a, odczyta³a na g³os
swoj¹ wzruszaj¹c¹ pracê. Obchody Œwiêta Warzyw i Owo-
ców zamknê³a grupa teatralna z klasy 4b, która przedstawi³a
krótki program artystyczny w jêzyku angielskim.W ten spo-
sób po³¹czyliœmy przyjemne z po¿ytecznym - spêdzaj¹c czas
na wspólnej zabawie i zdrowej rywalizacji.

Katarzyna Krywult

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja
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Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
Luty 2010

•  25 lutego, o godz. 15.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
dosz³o do kolizji drogowej samochodów Volvo i MAN.
•  26 lutego, o godz. 14.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
mia³a miejsce kolizja samochodu Renault Trafic z niezi-
dentyfikowanym samochodem, który oddali³ siê z miejsca
zdarzenia w nieznanym kierunku.

Marzec 2010
•  1 marca, o godz. 7.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej mia³a
miejsce kolizja trzech samochodów: Fiata, Renault i Opla.
•  4 marca, o godz. 18.00 w Janowicach policjanci z Wydzia-
³u Kryminalistyki zatrzymali osobê, która przyw³aszczy³a so-
bie, a nastêpnie próbowa³a sprzedaæ myjkê ciœnieniow¹.
•  6 marca, o godz. 18.20 w Bestwince na ul. Œw. Floriana
policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego z Bielska – Bia³ej
zatrzymali kieruj¹cego rowerem w stanie nietrzeŸwym –
wynik badania 1,45 mg/l.
•  11 marca, o godz. 19.00 w Bestwinie kieruj¹cy samo-
chodem Volvo wjecha³ w ogrodzenie posesji – sprawca
zosta³ ukarany mandatem.
•  12 marca o pó³nocy, w Bestwinie policjanci z Komisariatu
Policji w Czechowicach – Dziedzicach zatrzymali do kontroli
samochód osobowy Nissan. Kieruj¹cy nie posiada³ wa¿-
nego dowodu rejestracyjnego i OC, nie posiada³ te¿ upraw-
nieñ do kierowania pojazdem – zosta³ ukarany mandatem.
•  12 marca, o godz. 9.30 w Janowicach na ul. Janowickiej
dosz³o do kolizji samochodu Mercedes z Daewoo.

•  12 marca, o godz. 12.30 w Kaniowie na ul. Dankowickiej
zatrzymany zosta³ nietrzeŸwy kieruj¹cy rowerem.
•  12 marca, o godz. 17.30 w Kaniowie na ul. Dankowickiej
policjanci z WRD Komendy Miejskiej Policji zatrzymali nie-
trzeŸw¹ kieruj¹c¹ rowerem – wynik badania 0, 90 mg/l.
•  12 marca, o godz. 18.30 z terenu Kaniowa (ul. Bociania)
skradziono samochód Fiat 126p.
•  16 marca, o godz. 12.00 w Bestwinie na ul. Gospodar-
skiej kieruj¹cy samochodem VW Golf koloru czarnego
potr¹ci³ pieszego i oddali³ siê z miejsca zdarzenia.
•  17 marca, o godz. 7.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
policjanci z SPPP Bielsko – Bia³a na podstawie nakazu
S¹du Rejonowego w Pszczynie dokonali zatrzymania oso-
by w celu doprowadzenia do S¹du.
•  18 marca, o godz. 7.00 w Bestwince na ul. Œlosarczyka
nieznany sprawca po zerwaniu korka paliwa w³ama³ siê
do samochodu ciê¿arowego, sk¹d skrad³ 300 l. paliwa.
•  18 marca, o godz. 15.00 w Bestwinie na ul. Plebañskiej
nieznany sprawca po wybiciu szyby w samochodzie Da-
ewoo Nexia dokona³ kradzie¿y torebki damskiej z doku-
mentami oraz pieniêdzmi.
•  19 marca, o godz. 14.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
policjanci z SPPP w Bielsku – Bia³ej zgodnie z nakazem
S¹du Rejonowego w Pszczynie zatrzymali osobê i osadzili
w areszcie œledczym.
•  22 marca, o godz. 13.30 w Bestwinie na ul. Krakowskiej
dosz³o do kolizji samochodu VW Polo z Fiatem. Tego same-
go dnia o godz. 16.30 w Kaniowie na skrzyzowaniu ul. Ludo-
wej z Poziomkow¹ mia³¹ miejsce kolizja samochodów
Renault Megane i Fiata Panda.             Franciszek Owczarz

Przekaż 1% podatku na rzecz OSP JanowicePrzekaż 1% podatku na rzecz OSP JanowicePrzekaż 1% podatku na rzecz OSP JanowicePrzekaż 1% podatku na rzecz OSP JanowicePrzekaż 1% podatku na rzecz OSP Janowice
Szanowni Pañstwo!

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowicach zwraca siê z proœb¹ do Pañstwa o przekazanie 1% podatku na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego, jak¹ jesteœmy. W bie¿¹cym roku przekazanie tych pieniêdzy jest du¿o ³atwiejsze. Wy-
starczy w zeznaniu podatkowym PIT w pozycji wniosek o przekazanie 1% podatku wpisaæ nazwê OSP, numer KRS oraz
wysokoœæ kwoty.

W naszym przypadku nale¿y wpisaæ:
ZWI¥ZEK OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Numer KRS: 0000116212
Dodatkowo w pozycji N. Informacje uzupe³niaj¹ce koniecznie nale¿y wpisaæ:
1% dla OSP w Janowicach,  43-512 Janowice, ul. Janowicka 137 woj. Œl¹skie,
aby Zwi¹zek OSP wiedzia³, jakiej jednostce te pieni¹dze przekazaæ.
Dla u³atwienia podajemy, ¿e informacje te nale¿y wpisaæ w: PIT 28 w pozycji 133, PIT 36 w pozycji 309, PIT 36L w pozycji
109, PIT 37 w pozycji 128, PIT 38 w pozycji 62

Z góry bardzo serdecznie dziêkujemy za ka¿d¹ wp³atê i gwarantujemy, ¿e pieni¹dze te w ca³oœci zostan¹ wydane na dobry cel.
Bardzo dziêkujemy równie¿ za wp³aty dokonane z podatku za 2008 rok, otrzymaliœmy od Pañstwa 5 151, 00 z³.

Z wyrazami szacunku - Zarz¹d OSP Janowice

Zarz¹d OSP Janowice informuje wszystkich mieszkañców, ¿e w kwietniu, tj. 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV w godzinach od 17.00
do 18.00 mo¿na bêdzie skorzystaæ z bezp³atnej pomocy przy wype³nianiu rozliczenia podatkowego za rok 2009, w zamian
podatnik przeka¿e 1% podatku na OSP Janowice. Pomoc bêdzie udzielana w biurze Zarz¹du OSP Janowice, na dole
obok wejœcia na salê zabaw.

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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Po dziewiêciu latach marzeñ w sierpniu 2009 r. na
w³asnej dzia³ce w Bestwinie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym RAZEM przyst¹-
pi³o do budowy Domu Grupowego zamieszkania dla
osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Prace fundamentowe postêpowa³y szybko. Przy ogromnym
zaanga¿owaniu rodziców oraz dziêki pomocy sponsorów jak
RADEX, KOMBEST, HALMEX i BUD-TOR oraz Betoniarni Pana
Waluszka z Czechowic-Dziedzic i Bielskiego Przedsiêbiorstwa
Budownictwa Przemys³owego wykonaliœmy  fundamenty wraz
z p³ytami. Fundamenty uzbrojono w niezbêdn¹ instalacjê ka-
nalizacyjn¹ oraz przy³¹cza wody i œcieków . W listopadzie przy
niesprzyjaj¹cej pogodzie zakoñczyliœmy pierwszy etap budo-
wy teraz czekamy na wiosnê. Przed nami wykonanie odwod-
nienia budynku, drena¿ i izolacja fundamentu, nastêpnie
niwelacja terenu, wykonanie fundamentów pod schody i plat-
formy ewakuacyjne, a dalej to postawienie konstrukcji budyn-
ku. Ten etap nale¿y do firmy LABO, która podjê³a siê
wybudowania stanu surowego zamkniêtego obiektu w nowa-
torskiej technologii z drewnianych elementów warstwowych
w systemie kanadyjskim. Zakoñczenie budowy ma nast¹piæ
we wrzeœniu bie¿¹cego roku. Bêdzie to jeden z niewielu w

kraju i pierwszy na Podbeskidziu Dom Grupowego Zamiesz-
kania spe³niaj¹cy najwy¿sze standardy. Na 900 m2 powierzchni
oprócz czêœci mieszkalnej dla 22 osób niepe³nosprawnych
intelektualnie, zorganizowane zostan¹ warsztaty terapii zajê-
ciowej, sala gimnastyczna, sala widowiskowa, pomieszcze-
nia dla terapeutów i gabinet lekarski. Ta czêœæ obiektu bêdzie
mog³a s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom gminy podczas orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie spotkañ integracyjnych i
imprez.

Mamy nadziejê, ¿e przy dalszym poparciu spo³eczeñstwa i
firm z naszego regionu oraz pozyskanym œrodkom uda siê w
nied³ugim czasie spe³niæ cele Stowarzyszenia, którym jest in-
tegracja œrodowiska ludzi zdrowych i osób niepe³nospraw-
nych, a jednoczeœnie zabezpieczyæ im godne ¿ycie, gdy
zabraknie ich rodziców i opiekunów. Jesteœmy przekonani, ¿e
wspólnym wysi³kiem pokonamy wszystkie przeszkody, a Dom
bêdzie œwiadczyæ o odpowiedzalnoœci spo³ecznej nas wszyst-
kich wobec tych, którzy sami sobie pomóc nie mog¹.

Ka¿dy z czytelnikówe mo¿e wesprzeæ realizacjê tego dzie³a
przekazuj¹c w rozliczeniu rocznym 1% swojego podatku na
rzecz Stowarzyszenia RAZEM nr. KRS 0000114639

Zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹ Stowarzysze-
nia, gdzie mo¿na siê zapoznaæ z ca³¹ nasz¹ dzia³alnoœci¹.

www.stowarzyszenierazem.org      Stanis³aw  £yp

„RAZEM”  Budujemy dom dla niepełnosprawnych intelektualnie„RAZEM”  Budujemy dom dla niepełnosprawnych intelektualnie„RAZEM”  Budujemy dom dla niepełnosprawnych intelektualnie„RAZEM”  Budujemy dom dla niepełnosprawnych intelektualnie„RAZEM”  Budujemy dom dla niepełnosprawnych intelektualnie

• KOBIETA
• MÊ¯CZYZNA
WIEK  / rok urodzenia / ……………………………….

1.Czy widzi Pan/Pani koniecznoœæ stworzenia na terenie
Gminy Bestwina oœrodka wsparcia dla osób starszych?

• TAK
• NIE
2.Jeœli tak, to w którym so³ectwie:
• Bestwina
• Bestwinka
• Janowice
• Kaniów
3.Czy, gdyby mieli pañstwo  mo¿liwoœæ uczestnictwa

w grupach dla osób starszych, to w jakiej formie:
• klub seniora
• oœrodek wsparcia dla osób starszych, utworzony jako

jednostka organizacyjna w ramach pomocy spo³ecz-
nej /za odp³atnoœci¹/

4.Jaki rodzaj zajêæ Pan/i preferuje:
• formy  dyskusyjne

• luŸne spotkania towarzyskie
• zajêcia kulturalno-oœwiatowe
• zajêcia gimnastyczno-ruchowe
• kó³ka zainteresowañ
• wycieczki
• inne – jakie?.............................................................................

5.Jakie godziny spotkañ Pan/i preferuje:
• przedpo³udniowe
• popo³udniowe

6.Jak czêsto chcia³by Pan/i  uczestniczyæ w zajêciach:
codziennie
• 1-3 razy w tygodniu
• raz w miesi¹cu
• 1-4 razy w roku

Wype³nion¹ ankietê prosimy sk³adaæ osobiœcie lub
przesy³aj¹c poczt¹ na adres

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bestwinie
43-512 Bestwina ul. Szkolna 4

Wychodz¹c naprzeciw osób starszych, które wiêkszoœæ swojego cennego czasu spêdzaj¹ samotnie w domach, nie
maj¹c z kim podzieliæ siê swoimi radoœciami, zmartwieniami czy problemami dnia codziennego, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w ramach swoich dzia³añ prowadzi rozpoznanie œrodowiska lokalnego w zakresie potrzeb osób starszych,
samotnych. Je¿eli s¹ pañstwo zainteresowani  i widz¹  potrzebê stworzenia miejsca , w którym  mo¿na spêdziæ mi³o czas
w towarzystwie  innych osób, wymieniæ siê informacj¹, doœwiadczeniem, zachêcam do wype³nienia zamieszczonej
poni¿ej ankiety (stronê mo¿na wyci¹æ).           Z powa¿aniem

Kierownik GOPS Beata Szypka

A N K I E T AA N K I E T AA N K I E T AA N K I E T AA N K I E T A
Proszę o zaznaczenie x państwa odpowiedzi.Proszę o zaznaczenie x państwa odpowiedzi.Proszę o zaznaczenie x państwa odpowiedzi.Proszę o zaznaczenie x państwa odpowiedzi.Proszę o zaznaczenie x państwa odpowiedzi.

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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Z redakcyjnej pocztyZ redakcyjnej pocztyZ redakcyjnej pocztyZ redakcyjnej pocztyZ redakcyjnej poczty
„Zdrowa woda, ¿ycia doda ...”

Nie bêdzie to legenda, ani te¿ opowieœæ. ¯a³ujê te¿, ¿e nie
jestem ju¿ uczniem szko³y œredniej, a tym bardziej studen-
tem. Te, bez w¹tpienia piêkne dni i chwile ju¿ dawno za mn¹.
Korzystam jednak z zaproszenia Redakcji i piszê. To mi³o,
¿e ktoœ wreszcie zauwa¿y³, i¿ „Magazyn Gminny” jest czaso-
pismem wszystkich mieszkañców. Co prawda zaproszenie
do wspólnego redagowania pisma pojawia siê dopiero przy
okazji wydania 94 numeru (jeœli numeracja na ok³adce jest
zgodna z rzeczywistoœci¹), ale jak to mówi¹ „lepiej póŸno ni¿
wcale”. Do tej pory przegl¹daj¹c kolejne numery, zw³aszcza
te pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie, mia³em wra¿enie, ¿e
„Magazyn” jest swoist¹ tub¹ propagandow¹ Wójta i byæ mo¿e
jeszcze kilku, zapewne „znamienitych osób”. Co druga stro-
na to Wójt. A to na sesji, a to w szkole, z gospodyniami, stra¿a-
kami, sportowcami, no i oczywiœcie ksiêdzem proboszczem.
I tak numer za numerem.

Ale nie o tym chcê pisaæ. Na pocz¹tek jednak pytanie do
Pana Wójta. Ostatnio odwiedzi³a mnie, jak i zapewne innych
mieszkañców Bestwiny – Pani So³tys. Przynios³a wezwanie do
zap³aty corocznego podatku. Moje pytanie brzmi, jak zare-
agowa³by Urz¹d Gminy, gdybym tego podatku nie zap³aci³?
Gdybym wymyœli³ (byæ mo¿e) jakiœ rozs¹dny powód i piêknie
za to moje nieuiszczenie podatku Pana Wójta przeprosi³. Czy
moje przeprosiny by³yby dla Pana satysfakcjonuj¹ce ?

Dlaczego o to pytam, bo ja mimo wszystko ten podatek
zap³aci³em, a Pan ci¹gle przeprasza. Za to, ¿e drogi nieod-
œnie¿one, za to ¿e mocno sfatygowane po zimie i za to, ¿e z
kranów w naszej gminie p³ynie brudna woda (notabene za tê
brudn¹ wodê te¿ regularnie p³acê).

Ano w³aœnie, brudna woda. Móg³bym jeszcze przyj¹æ prze-
prosiny za drogi, choæ nie wiem, co na to mój samochód. Ale
za wodê nie przyjmujê. Nie satysfakcjonuj¹ mnie tak¿e za-
powiedzi, ¿e  „jeœli Grupa Rybacka zacznie dzia³aæ to otrzy-
ma œrodki do wykorzystania na rzecz gminy ...  i wtedy mo¿na
bêdzie zmodernizowaæ wodoci¹gi”. I co, do tego czasu mam
piæ to œwiñstwo, k¹paæ siê w tej „koltawce”, a mo¿e przez ca³y
czas kupowaæ wodê mineraln¹ do spo¿ycia? Próbowa³em
zapisywaæ dni, kiedy z kranu cieknie to, co Pan nazywa wod¹,
ale da³em sobie spokój. ¯eby nie byæ go³os³ownym zamiesz-
czam stosowne „obrazki”. ( Redakcja zapozna³a siê z nimi,
natomiast z powodu braku miejsca nie jesteœmy w stanie opu-
blikowaæ – przyp. Red.) Zatem jeszcze raz z moc¹ podkre-
œlam, nie przyjmujê Pana przeprosin. Wola³bym, ¿eby
zamiast przepraszaæ, zrobi³ Pan coœ bardziej konkretnego w
tej sprawie. I to im szybciej, tym lepiej.

I jeszcze jedno, tak ku przestrodze mieszkañców naszej
gminy. Bo ja okaza³em siê bardzo naiwny i ³atwowierny. A za
to niestety siê p³aci. O tym, ¿e z kranu cieknie brudna woda,
powiadomi³em oczywiœcie firmê „Kombest”. Mi³a pani poin-
formowa³a mnie telefonicznie, ¿e przy wystawieniu faktury do-
konaj¹ stosownych odliczeñ (kiedy wspomnia³em o s¹siadach
us³ysza³em, ¿e ka¿dy musi dokonaæ takiego zg³oszenia in-
dywidualnie). I dokonali (tego odliczenia). Dwóch metrów sze-
œciennych, ale za to doliczyli piêtnaœcie. Mój b³¹d. Nie
sprawdza³em zbyt dok³adnie wskazañ licznika. Teraz spraw-
dzi³em (za³¹czam kolejne „obrazki” – faktura i licznik). Ktoœ
powie, przy nastêpnym sprawdzeniu licznika wszystko siê
wyrówna, a i kwota nie jest specjalnie rzucaj¹ca na kolana.
Niby tak, ale ja nie jestem bankiem i nie zamierzam, nawet
krótkoterminowo, kredytowaæ firmy „Kombest”. A jeœli mój przy-
padek nie jest odosobniony. Wolê o tym nawet nie myœleæ.

To tyle na dobry pocz¹tek. Aha, na koniec jeszcze jednak
coœ z legendy. Na starej makatce, wisz¹cej dawno, dawno temu
na œcianie, w pokoju mojej babci, m³oda dziewczyna podaje
uœmiechniêtemu ch³opakowi dzban Ÿródlanej wody. Pod ob-
razkiem kunsztownie wyszywane s³owa: „Zdrowa woda, ¿ycia
doda”. Te¿ bym tak chcia³. Nie musi mi jej podawaæ m³oda
dziewczyna, wystarczy, ¿e pop³ynie z kranu. Ale jak siê okazu-
je, wszystko zale¿y od rybaków. Zatem w nastêpnych wybo-
rach samorz¹dowych proponujê g³osowaæ na rybaków ...

Jacek Kosmaty

Szanowny Panie,
W „Magazynie Gminnym” opublikowa³ Pan list zawieraj¹cy kryty-

kê mojej dzia³alnoœci jako wójta Gminy Bestwina. Dziêkujê za uwagi,
na które postaram siê udzieliæ odpowiedzi satysfakcjonuj¹cej za-
równo Pana, jak i mieszkañców naszej Gminy, unikaj¹c emocjo-
nalnych uniesieñ, których spor¹ dawkê zaserwowa³ Pan w swoim
tekœcie, i wyjaœniæ poruszone w nim kwestie z ca³¹ kompetencj¹ i
powag¹, odpowiedni¹ pe³nionemu przeze mnie urzêdowi.

Przypisywanie „Magazynowi Gminnemu” roli „tuby propagan-
dowej” mo¿e uraziæ redakcjê naszego miesiêcznika, która sta-
ra siê przekazywaæ mieszkañcom rzetelne sprawozdania z
funkcjonowania naszego samorz¹du, pozostaj¹cego pod kon-
trol¹ obywateli. Najwa¿niejszym organem wykonawczym w
Gminie jest wójt, wiêc do niego nale¿¹ obowi¹zki uczestnic-
twa w oficjalnych uroczystoœciach i spotkaniach jako do repre-
zentanta Gminy na zewn¹trz. Nie sposób wiêc przedstawiæ
fotoreporta¿y z tego rodzaju imprez, nie drukuj¹c zdjêæ uwiecz-
niaj¹cych, obok innych przecie¿ osób, wójta Gminy.

Kwestia wody, niejednokrotnie poruszana na sesjach Rady
Gminy, w komisjach, na zebraniach wiejskich i w moich rozmo-
wach z mieszkañcami dotyczy mnie i mojej rodziny w tym sa-
mym stopniu, co Pana, zatem jakoœæ wody, jaka p³ynie z naszych
kranów równie¿ mnie interesuje – mogê o tym Pana zapewniæ.
Informujê, ¿e pracujemy nad kompleksowym planem zmoder-
nizowania sieci wodoci¹gowej i uzdatniania wody, a dziêki
mo¿liwoœci pozyskania na ten cel znacznych œrodków zewnêtrz-
nych bêdzie to zadanie mo¿liwe do zrealizowania. Gospodarka
wodno – œciekowa jest priorytetem dla mnie i dla Rady Gminy
w tej kadencji. Widocznym tego objawem jest pozyskanie na te
zadania znacznych œrodków pieniê¿nych z Unii Europejskiej i
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.

Ubolewam, ¿e nie dostrzeg³ Pan w mojej dzia³alnoœci wielu
niew¹tpliwych sukcesów, by wspomnieæ choæby o programie
niskiej emisji. Gmina Bestwina, jako jedna z nielicznych w na-
szym regionie, opracowa³a plan niskiej emisji wdra¿aj¹c go w
krótkim czasie dziêki umiejêtnie pozyskanym œrodkom ze-
wnêtrznym. W wyniku wspó³finansowania tego przedsiêwziê-
cia wymieniono 300 pieców na ekologiczne kot³y grzewcze.

Przykro mi, ¿e nie przyjmuje Pan wyjaœnieñ, nie jest jednak
moj¹ rol¹ ci¹g³e ubolewanie nad stanem naszej Gminy, lecz
podejmowanie kroków ku temu, by j¹ modernizowaæ i uspraw-
niaæ. Wszystkie problemy zg³aszane przez mieszkañców sta-
ram siê rozwi¹zywaæ, a wspólnie z radnymi Rady Gminy
i wspó³pracownikami aplikowaæ o kolejne œrodki niezbêdne do
realizacji wielu inwestycji. Szczegó³owych wyjaœnieñ udziela-
³em na zebraniach wiejskich w Bestwinie i w Janowicach, ma-
j¹c przyjemnoœæ rozmowy z Panem i innymi mieszkañcami.

W celu wys³uchania kolejnych zapytañ i udzielenia na nie
odpowiedzi zapraszam Pana i mieszkañców Gminy na bez-
poœredni¹ rozmowê ze mn¹ w godzinach mojego urzêdowa-
nia, b¹dŸ do referatów odpowiednich dla danego zapytania.

Z powa¿aniem,
Wójt Gminy Bestwina

Stefan Wodniak

ListyListyListyListyListy
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W turnieju startowa³o 7 dru¿yn, w tym
dwie ze S³owacji. Ju¿ dawno nie by³o
tak licznej obsady. Swoje reprezenta-
cje wystawi³y gminy: Bestwina, Cze-
chowice – Dziedzice, Kozy, Mosovce,
Bziny, Powiat Bielski i Wilkowice. Dru-
¿yny rozgrywa³y mecze systemem ka¿-
dy z ka¿dym, a wiêc musia³y stoczyæ
po 6 pojedynków. Bestwina, tradycyj-
nie ju¿, otwiera³a Turniej meczem z
Czechowicami – Dziedzicami i po
bramce zdobytej przez Mariusza Cu-
priaka wygra³a 1:0.

W drugim meczu nasza ekipa spo-
tka³a siê z Powiatem Bielskim i tutaj za-
notowa³a remis 1:1, a bramkê zdoby³
Wojciech Kowalczyk. Trzeci mecz to
pierwszy kontakt z dru¿yn¹ ze S³owacji i
koñczy siê zwyciêstwem 2:0 po dwóch
bramkach Wojciecha Kowalczyka. W
czwartym meczu przysz³o spotkaæ siê z
faworytem Turnieju, obroñc¹ trofeum z
ubieg³ego roku, reprezentacj¹ Kóz.  I
znów niezawodnym egzekutorem oka-
za³ siê Wojciech Kowalczyk, czyste kon-
to zachowa³ w bramce Tomasz
Niemczyk i Bestwina wygra³a 1:0. Pi¹ty
mecz rozegrany zosta³ z drug¹ ekip¹ ze
S³owacji. Równie¿ Bziny, które wczeœniej
sprawi³y ogromn¹ niespodziankê, po-
konuj¹c Kozy 2:1, musia³y uznaæ wy-
¿szoœæ Bestwinian i uleg³y im 2:1.
Bramki zdobyli Mariusz Cupriak i Artur

Puchar Starosty zdobyty!Puchar Starosty zdobyty!Puchar Starosty zdobyty!Puchar Starosty zdobyty!Puchar Starosty zdobyty!

Beniowski. Ostatni mecz naszej dru¿y-
ny, który by³ jednoczeœnie meczem koñ-
cz¹cym Turniej  okaza³ siê prawdziwie
fina³owym, bo od jego rozstrzygniêcia
zale¿a³o, która dru¿yna zajmie I miejsce.
Bestwina przed tym spotkaniem mia³a
13 punktów i ani jednej pora¿ki a Wil-
kowice12 punktów i tylko 1 pora¿kê z
Kozami. Tomasz Niemczyk nie pozwoli³
siê pokonaæ a Mariusz Cupriak  przy-
pieczêtowa³ swoim celnym trafieniem
supremacjê gminy Bestwina w tym Tur-
nieju i Artur Beniowski zas³u¿enie ode-

Zwyciêska dru¿yna z zas³u¿onym pucharem

Sezon czas zacząćSezon czas zacząćSezon czas zacząćSezon czas zacząćSezon czas zacząć
Po trzech miesi¹cach przygotowania seniorzy Kanio-

wa przystêpuj¹ do zmagañ ligowych. Ju¿ na pocz¹tek
kaniowski zespó³ wyje¿d¿a po punkty do Wilamowic.
Trzeci mecz wiosny to wielki hit i gratka dla kibiców –
derbowe spotkanie, tym razem w Bestwince. Sezon
podopieczni trenera Kucharskiego zakoñcz¹ starciem
z rezerwami czechowickiego MRKS - u.

W przygotowaniach zimowych seniorzy Prze³omu rozegrali
a¿ 10 spotkañ sparingowych, z których wygrali cztery. Bardzo

dobrze dru¿yna zaprezentowa³a siê w starciu z czwartoligo-
wym MRKS-em Czechowice-Dziedzice, gdzie po 30 minutach
prowadzi³a 3:1, by ostatecznie uznaæ wy¿szoœæ rywala przegry-
waj¹c 3:5. Jednak wszyscy podkreœlali wielk¹ ambicjê i cha-
rakter zespo³u Kaniowa.

Do dru¿yny do³¹czy³o szeœciu zawodników: Dominik Domka,
Bart³omiej DroŸdzik (MRKS Czechowice), Krzysztof Jarosz (Jawi-
szowice), Przemys³aw Œwiat³owski (powrót po kontuzji) oraz wol-
ni zawodnicy: Dawid Roman i Dawid Michalski. Wszyscy mamy
nadziejê, ¿e dobrze spêdzony okres przygotowawczy jak równie¿
dokonane transfery przyczyni¹ siê do dobrych wyników osi¹ga-
nych przez kaniowski zespó³ i miejsce w œcis³ej czo³ówce!

Podsumowanie przygotowañ wszystkich dru¿yn, a wiêc m³o-
dzików, juniorów i seniorów bêdzie dostêpne na stronie klu-
bowej www.przelom-kaniow.info.

Grzegorz Wieczorek

Marek Firganek, Czes³aw Jonkisz, Tomasz Niemczyk, Wojciech Kowalczyk, Mariusz Cupriak, Grzegorz Bo-
boñ, Artur Beniowski i Jerzy Zu¿a³ek zdobyli pierwsze miejsce w XI Powiatowym Halowym Turnieju Radnych
i Pracowników Samorz¹dowych oraz I Miêdzynarodowym Halowym Turnieju Radnych i Pracowników Samo-
rz¹dowych o Puchar Starosty Bielskiego, który odby³ siê w Wilkowicach.

bra³, jako kapitan zespo³u, z r¹k staro-
sty bielskiego Andrzeja P³onki Puchar
za zdobycie I miejsca.

Najlepszym zawodnikiem bestwiñ-
skiej dru¿yny wybrany zosta³ Wojciech
Kowalczyk, na uwagê zas³uguje równie¿
Tomasz Niemczyk, który pozwoli³ siê
pokonaæ tylko 2 razy. Na trybunach be-
stwiñsk¹ ekipê dopingowali: wójt Ste-
fan Wodniak, radny powiatowy Józef
Maziarz, radni £ukasz Furczyk i Jerzy
Borutka oraz ma³¿onka zastêpcy wójta,
Pani Dorota wraz z synem Rafa³em.

Jerzy Zu¿a³ek

SportSportSportSportSport
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Zakoñczy³a siê III edycja Gminnej
Ligi Siatkówki Amatorów organizo-
wanej przez Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Bestwinie oraz
radnych Rady Gminy Bestwina –
Andrzeja Wojty³ê i Jerzego Zu¿a³ka.

W finale, zgodnie z Regulaminem Ligi,
spotka³y siê cztery najlepsze dru¿yny run-
dy wstêpnej i rozgrywa³y mecze systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, a o koñcowej klasyfika-
cji decydowa³a odrêbna tabelka wykona-
na na podstawie tych meczów.
Bezapelacyjnie I miejsce zajê³a dru¿yna
– „Volley Masters” w sk³adzie: Dominik
Hulbój, Pawe³ ¯elazny, Jerzy Kazimier-
czak, Szymon Stefaniak, Rafa³ Gryga,

Pawe³ Durkalec, Damian Koz³owski, Ma-
teusz Pal, Mateusz Pawlik i Krzysztof £uka-
sik. Drugie miejsce zajêli weterani
siatkarskich boisk – uczestnicy wszyst-
kich dotychczasowych edycji i innych tur-
niejów, niektórzy z nich brali udzia³ równie¿

w rozgrywkach siatkówki pla¿owej – „Ma-
kowski Team” w sk³adzie: Marek Podsia-
d³o,  Wac³aw Makowski, Ryszard Pysno,
Tomasz Ryt, Tomasz Kubica, Maciej Su-
rzyn, Damian Podsiad³o, Marcin Szostek.

Na trzecim miejscu znaleŸli siê równie¿
weterani wszystkich siatkarskich rozgry-
wek organizowanych w naszej gminie –
Or³y Adama w sk³adzie: Zdzis³aw Pyka,
Janusz Karaœ, Marek Zaj¹c, Jaros³aw
Bieroñski, Wojciech G³¹bek, Maciej Wój-
towicz, Mateusz Puzoñ, Andrzej G³¹bek.
Ostatnie miejsce, tym razem bez zwyciê-
stwa, zajê³a najm³odsza wiekiem dru¿y-
na dzisiejszego fina³u – Golden Boys:
Maciej Paszek, Dawid Stolarski, Patryk
Góra, Wojciech Kowalski, Mateusz Sza-
tanik, Mateusz Wojs³aw, Tomasz Chro-
mik, Maciej Barczyñski i Krzysztof Dzioba.

III edycja GLSA zakończona!III edycja GLSA zakończona!III edycja GLSA zakończona!III edycja GLSA zakończona!III edycja GLSA zakończona!

Jerzy Zu¿a³ek, podsumowuj¹c siatkar-
skie zmagania, w imieniu Grzegorza
Bobonia, Andrzeja Wojty³y i £ukasza
Wojs³awa, podziêkowa³ zawodnikom za
wspania³¹ postawê w czasie tych pra-
wie dwumiesiêcznych rozgrywek. Mimo,
¿e nie by³o zawodowych sêdziów nigdy
nie dochodzi³o do s³ownych utarczek,
ka¿da budz¹ca w¹tpliwoœci sytuacja by³a
powtarzana, dru¿yny wzajemnie siê do-
pingowa³y i nagradza³y brawami ka¿da
udan¹ akcjê. To cieszy i pokazuje, ¿e
warto stawiaæ na m³odzie¿, warto i dla
niej i z ni¹ coœ robiæ. Ka¿da dru¿yna otrzy-
ma³a nagrody rzeczowe ufundowane
przez CKSiR w Bestwinie a trzy najlep-
sze dru¿yny otrzyma³y dodatkowo pa-
mi¹tkowe medale.

Jerzy Zu¿a³ek

Uczestnicy rozgrywek GLSA

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nades³anych a niezamówionych materia³ów, a tak¿e do publikacji materia³ów
w dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci oraz niepublikowania materia³ów bez podania przyczyny.

Mieszkañcom Gminy Bestwina z okazji  Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczê zdrowia, si³ i radoœci.
Niech Chrystus Zmartwychwsta³y zeœle na nas ³aski nadziei,
pokoju i mi³oœci.
Niech towarzysz¹ nam one nie tylko w czasie Œwi¹t,
lecz przez ca³y czas.
Kwiecieñ 2010 r.
Stanis³aw Szwed
Pose³ na Sejm RP Prawo i Sprawiedliwoœæ

SportSportSportSportSport
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Nagrody Rady Gminy BestwinaNagrody Rady Gminy BestwinaNagrody Rady Gminy BestwinaNagrody Rady Gminy BestwinaNagrody Rady Gminy Bestwina
za osiągnięcia w promocji Gminy w roku 2009za osiągnięcia w promocji Gminy w roku 2009za osiągnięcia w promocji Gminy w roku 2009za osiągnięcia w promocji Gminy w roku 2009za osiągnięcia w promocji Gminy w roku 2009
Oto fotoreporta¿ z uroczystoœci, która mia³a miejsce 22 marca 2010 r. w Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê wewn¹trz numeru oraz na
portalu www.gminabestwina.info, tam te¿ dostêpny jest film.

Gratulacje dla p. Sebastiana
Fr¹czka i chóru ''Vokalis''

Nagroda dla
Wojciecha Tomasiewicza

Nagroda dla UKS ''Set'' Kaniów -
odbiera p. prezes H. B³aszkiewicz

Nagroda dla chóru
''Allegro'' - odbiera p.
Magdalena Wod-
niak - Foksiñska

Nagroda dla
Dru¿yny Urzêdu
Gminy Bestwina -
odbiera p. Tomasz
Niemczyk

Nagrodê odbiera prezes Zespo³u Re-
gionalnego p. Ireneusz Krawiec

Nagroda dla p. Krystyny Kupczak, z
lewej strony p. Jan Kêdzierski

Nagroda dla Paw³a Turno i Marci-
na Œlêczki

Wspólne, pami¹tkowe zdjêcie


