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Artur Beniowski nowym wójtem
W przedterminowych wyborach wójta gminy Bestwina, z wynikiem 78,59% głosów zwyciężył 
Artur Beniowski. Będzie on kontynuował inwestycje rozpoczęte przez śp. Stefana Wodniaka, 

realizując również własne zamierzenia. Nowy wójt pomimo młodego wieku jest już  
doświadczonym pracownikiem samorządowym. Gospodarz gminy od razu  

po zaprzysiężeniu rozpoczął sprawowanie urzędu.
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Artur Beniowski wójtem
Wybory i zaprzysiężenie

Po śp. Stefanie Wodniaku, wójcie w latach 2006 – 2012, 
mieszkańcy gminy Bestwina wybrali w dniu 20 maja nowego 
gospodarza. Został nim 34 - letni Artur Beniowski, mieszkaniec 
Kaniowa. Nowy wójt pełnił do tej pory funkcje zastępcy wójta 
oraz pełnomocnika ds. inwestycji, zasiadał także w radzie po-
wiatu bielskiego. 

Frekwencja w dniu wyborów wyniosła w skali gminy 33,27% 
uprawnionych do głosowania, przy czym największa była w ob-
wodzie nr 5 (SP Kaniów) – 43,49%, a najmniejsza w obwodzie 
nr 4 (SP Janowice) – 26,90%. 

Beniowski we wszystkich sześciu obwodach zdecydowa-
nie pokonał swojego kontrkandydata, Andrzeja Wojtyłę, uzy-
skując 2 283 głosy – 78,59% , podczas gdy Wojtyła – 622 gło-
sy - 21,41%. W rozłożeniu na obwody przedstawia się to na-
stępująco:

1. Bestwina, Dom Strażaka:
    A. Beniowski 422 (70,56), A. Wojtyła 179 (29,44%)
2. Bestwina, Szkoła Podstawowa:
    A. Beniowski 369 (72,50%), A. Wojtyła 140 (27,50%)
3. Bestwinka, Szkoła Podstawowa: 
     A. Beniowski 310 (78,48%), A. Wojtyła 85 (21,50%)
4. Janowice, Szkoła Podstawowa:
    A. Beniowski 204 (57,14%), A. Wojtyła 153 (42,86%)
5. Kaniów, Szkoła Podstawowa:
    A. Beniowski 529 (94,63%), A. Wojtyła 30 (5,37%)

6. Kaniów, Szkoła Podstawowa:
    A. Beniowski 442 (92, 66%), A. Wojtyła 35 (7,34%).
Uroczyste zaprzysiężenie nowego wójta miało miejsce pod-

czas XIX sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 31 V 2012 r. Sesja 
ta została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku Bia-
łej, Elżbietę Libera – Niesporek. Pani komisarz wręczyła wójto-
wi elektowi zaświadczenie o wyborze. Następnie Artur Beniow-
ski dokonał aktu zaprzysiężenia, rotę ślubowania odczytał prze-
wodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.

Gratulacje z okazji wyboru złożyli samorządowcy różnego 

Z prac Urzędu Gminy
• Rozstrzygnięty został przetarg i wybrany wykonawca na 

rozbudowę stacji uzdatniania wody pitnej poprzez wyko-
nanie dodatkowego zbiornika na wodę wraz z infrastruk-
turą techniczną. 

• Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożony zo-
stał wniosek dotyczący realizacji kolejnego etapu kana-
lizacji naszej Gminy. Obejmuje on część sołectwa Be-
stwina od granic z Bestwinką w kierunku ul. Krakow-
skiej i Janowickiej.

• Prowadzone są na bieżąco remonty cząstkowe na-
szych dróg, wykaszanie poboczy i konieczne prace po-
rządkowe. 

• Ośrodek Sportów Wodnych został oficjalnie otwarty. Od 
01.07. br. zapraszamy do korzystania z możliwości wy-
poczynku i rekreacji w tym wyjątkowym miejscu.

Pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy Bestwina za udział w wyborach na

wójta Gminy Bestwina.

Wszystkim, którzy zechcieli obdarzyć mnie swoim zaufaniem oddając głos na 

moją osobę jak i tym, którzy zagłosowali na mojego kontrkandydata.

Postaram się jak najlepiej wykonywać powierzoną mi funkcję dla dobra

Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Bestwina.

Podziękowanie od Wójta Gminy 
Bestwina Artura Beniowskiego

Wójt Artur Beniowski otrzymuje zaświadczenie o wyborze
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Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w przedterminowych wyborach wójta gmi-
ny Bestwina oddali swój głos na mnie. Dziękuję za zaufa-
nie. Wprawdzie osiągnięty wynik nie pozwolił na objęcie sta-
nowiska, jednak jest dla mnie ogromną zachętą do dalszej 
pracy społecznej na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Z poważaniem, Andrzej Wojtyła

Podczas VIII Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina”, na funkcję skarbnika stowarzyszenia został 
wybrany wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Wójt gminy Bestwina
 skarbnikiem LGR

XX sesja Rady Gminy
Głównym tematem sesji, która odbyła się w dniu 21 lipca było 

podejmowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budże-
tu Gminy Bestwina za rok 2011. Z uchwałą tą wiąże się również 
udzielenie Wójtowi absolutorium. Radni, po dyskusji podjętej na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych, podczas sesji nie mieli 
większych zastrzeżeń i cała procedura przebiegła dość spraw-
nie. Należy dodać, że zarówno Komisja Rewizyjna Rady Gmi-

ny, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydały 
na temat wykonanego budżetu opinie pozytywne opinie.

Na sali sesyjnej zabrakło głównego wykonawcy budżetu, zmar-
łego cztery miesiące temu śp. wójta Stefana Wodniaka. Do cza-
su wyborów uzupełniających funkcję tę sprawował obecny za-
stępca, Stanisław Wojtczak. Zadania poprzedników kontynu-
uje Artur Beniowski i to właśnie jemu przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek pogratulował w imieniu radnych uzyska-
nia absolutorium. Nowy wójt podziękował wszystkim za współ-
pracę i zaufanie.

Osobne gratulacje otrzymał nowy radny powiatowy Grzegorz 
Boboń. Dyrektor CKSiR zajął miejsce Artura Beniowskiego 
w Radzie Powiatu Bielskiego. 21 czerwca na sesji w Bielsku-Bia-
łej radny Boboń został oficjalnie zaprzysiężony.

Rada Gminy podejmowała podejmowała uchwały w sprawach:
1. Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
2. Zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021.

3. Zmiany Uchwały XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

4. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

szczebla – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Andrzej Kamiński, Radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Marian Ormaniec, wicestarosta bielski Grzegorz Sze-
tyński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogu-
sław Stolarczyk, pełniący obowiązki wójta gminy Bestwina Sta-
nisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, 
radni gminy Bestwina i powiatu bielskiego, pracownicy Urzędu 
Gminy i jednostek podległych, księża proboszczowie, straża-
cy, przedstawiciele placówek oświatowych, kół i stowarzyszeń. 
Głos zabrał także komendant miejski PSP w Bielsku – Białej st. 

Bryg. Adam Caputa. Z kolei kontrkandydat Artura Beniowskiego 
w przedterminowych wyborach na wójta. Andrzej Wojtyła, po-
gratulował zwycięzcy dobrego wyniku i uzyskanego poparcia.

Wraz z wyborem nowego wójta nastąpiły pewne przesunię-
cia na stanowiskach w Urzędzie Gminy. Pełniący tymczasowo 
funkcję wójta Stanisław Wojtczak będzie zastępcą Artura Be-
niowskiego. Natomiast kierownictwo referatu służb technicznych 
i obsługi techniczno – gospodarczej obejmie Mariusz Szlosar-
czyk.    

Sławomir Lewczak

Gratulacje dla wójta z okazji udzielenia absolutorium
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5. Rozpatrzenia wezwania pana Eugeniusza Kóski do 
uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina Nr X/88/2011 
z dnia 27 października 2011 roku.

Interesująca dla mieszkańców jest zwłaszcza uchwała o za-
twierdzeniu taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Poniżej 
przedstawiamy stawki, które na sesji do wiadomości podał pre-
zes Kombestu Wacław Waliczek:

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
- jednakowa cena za 1 m³ wody w wysokości:

CENA VAT CENA Z VAT
4,95 zł. 0,40 zł. 5,35 zł.
- miesięczna opłata stała na odbiorcę, obliczona na podsta-

wie kosztów obsługi klientów:
CENA VAT CENA Z VAT
3,07 zł. 0,25 zł. 3,32 zł.
Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
- jednakowa cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków w wy-

sokości:
CENA VAT CENA Z VAT
4,29 zł. 0,34 zł. 4,63 zł.

Z najciekawszych informacji podanych przez wójta Artura 
Beniowskiego godna odnotowania jest ta o przebiegu drogi 
S1. Siedem planowanych wariantów zostało odrzuconych po 
konsultacjach społecznych w gminach i wobec tego opracowa-
no cztery nowe warianty – A, B, C i D. Konsultacje społeczne 
rozpoczną się na nowo i będą trwały do 28 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z zasadą niepołączalności funkcji publicznych, nowo wybrany 
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski złożył mandat radnego powiatu biel-
skiego. Wobec tego jego miejsce zajęła osoba z kolejnym wynikiem osią-
gniętym w wyborach samorządowych. Jest to dr Grzegorz Boboń, mieszka-
niec Bestwiny, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Nowy radny bę-
dzie pracował w Komisji Promocji Turystyki i Sportu oraz Komisji Edukacji, 
Kultury i Sztuki. Należeć będzie do klubu radnych Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

Z radnym można spotkać się na dyżurach w Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji, we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 9.00.

S. Lewczak

Grzegorz Boboń
radnym powiatowym

Do Kaniowa po zdrowie i wypoczynek
Po wielu latach marzeń, starań i ciężkiej pracy nareszcie do-

czekaliśmy się wielkiego otwarcia. Na terenach pożwirowych 
w Kaniowie powstał nowoczesny Ośrodek Sportów Wodnych i 
Rekreacji z infrastrukturą na skalę ogólnopolską, a może nawet 
i europejską. To, że można było spotkać się na symbolicznym 
oddaniu kompleksu do użytku jest zasługą wielu osób – po-
cząwszy od założycieli, władz i członków Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Set” w Kaniowie, skończywszy na samorzą-
dowcach, którzy na ideę rozbudowania bazy naszych kajakpo-
listów popatrzyli przychylnym okiem. W rezultacie 24 czerwca 

2012 roku spotkaliśmy się na obiekcie wielofunkcyjnym. Ko-
rzystać z niego będą nie tylko sportowcy, ale również wszyscy 
spragnieni kontaktu z wodą, słońcem i świeżym powietrzem.

Oficjalny tytuł całego projektu nosił nazwę: „Przekształcenie 
obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury tech-
nicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w 
Kaniowie”. Został on współfinansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 - 2013. Pozyskanie środków na to za-

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przeczytał list 
skierowany do Wójta Gminy Bestwina, wystosowany przez Dy-
rektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Jana Malickiego. 
Nadawca pogratulował wójtowi wyboru i z uznaniem wyraził się 
o prężnej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – jej wyso-
kich lokatach w rankingach oraz dużym czytelnictwie.

Radni w swoich wnioskach zwracali uwagę na konieczność 
dokonywania bieżących napraw, zwłaszcza na drogach i koło 
dróg – przepustów, rowów, kratek ściekowych czy też poprawy 
usytuowania przejść dla pieszych.

Szczegółowy przebieg sesji dostępny będzie w Biurze Rady 
Gminy oraz na stronie www.bestwina.pl.

Sławomir Lewczak

Radny powiatowy Grzegorz Boboń
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danie to zasługa śp. Stefana Wodniaka, wójta gminy w latach 
2006 – 2012, pracowników Urzędu oraz radnych, którzy podjęli 
stosowne uchwały. Celem projektu była rewitalizacja zdegrado-
wanych terenów poprzemysłowych byłej żwirowni w Kaniowie 
i przystosowanie ich do potrzeb tworzonego Ośrodka Rekre-
acji i Sportów Wodnych, którego zadaniem ma być umożliwie-
nie rozwoju ogólnie rozumianej turystyki i rekreacji na terenie 
gminy oraz dostosowanie akwenu na tym terenie do wymagań 
organizacyjnych dla krajowych i międzynarodowych zawodów 
w kajakarstwie. Kolejnym celem jest także promocja gminy. 

Ogółem obszar podlegający rewitalizacji obejmuje ok. 17,61 
ha powierzchni, w tym dwa akweny o powierzchni ok. 15,61 
ha. W ramach zadania powstały boiska do gry w kajak – polo, 
basen z podwieszanym dnem, boiska do piłki siatkowej, plac 
zabaw, miejsce na pole kempingowe, ścieżki 
spacerowe, zaplecze sanitarne z prysznicami. 
Realizacji podjęła się firma „Chemobudowa”.

Dzień otwarcia obfitował w atrakcje sportowe 
i kulturalne. Już od godzin przedpołudniowych 
trwały zawody w o Puchar Starosty Bielskiego 
w minitriathlonie, turniej samorządowców w siat-
kówkę plażową oraz turniej kajak – polo dzieci, 
młodzików i juniorów.

Gdy tylko zakończyły się ostatnie mecze, przy-
stąpiono do części oficjalnej. Powitano przyby-
łych gości: Wójta gminy Bestwina Artura Beniow-
skiego, wicestarostę bielskiego Grzegorza Sze-
tyńskiego, pana Janusza Abramowicza z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wi-
ceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego 
Bogusława Stolarczyka i radnych powiatowych, 
zastępcę wójta Stanisława Wojtczaka, przewod-
niczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Zużał-
ka wraz z radnymi gminy Bestwina, przewodni-
czącego Rady Miasta Czechowice – Dziedzice 

Damiana Żelaznego, przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Bielsku – Białej, Urzędu Gminy 
Bestwina, sołtysa Kaniowa Marka Pękalę.

Obiekt otworzył wójt Artur Beniowski, wygłasza-
jąc przy okazji przemówienie, w którym podzię-
kował każdemu, kto przyczynił się do powstania 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. Następ-
nie głos zabrali wicestarosta Grzegorz Szetyński 
oraz sołtys Marek Pękala.

Przy okazji otwarcia rozdano nagrody zdoby-
te w różnorakich konkurencjach. Wśród samo-
rządowców pierwsze miejsce zdobyli Damian i 
Paweł Żelazny, drugie Tomasz i Jerzy Zużałek, 
a trzecie – Jarosław Jesionka i Artur Grabski. W 
mini triathlonie zwyciężyli: Rocznik 1997 i młod-
si: Adrian Pryłowski (open), Justyna Iskrzycka 
(dziewczęta). Roczniki 1998 – 2000: Wiktoria 
Bobrowska (open i dziewczęta). Roczniki 2001 i 
młodsi: Jakub Witkowski (open), Maria Modrzyk 
(dziewczęta). Warty podkreślenia jest udział naj-
młodszych uczestników: Ani Beniowskiej (rocz-

nik 2006) oraz Rafała Beniowskiego (2004). Swoich sił pró-
bowali także oldboje. Tutaj po najwyższe laury sięgnął Janusz 
Hałas, a za nim uplasowali się Piotr Postka, Sławomir Sojka i 
wójt Artur Beniowski.

Turniej kajak – polo zarówno wśród juniorów jak i młodzi-
ków wygrali zawodnicy UKS „Set” Kaniów. Jedynie w katego-
rii dzieci ustąpili miejsca na najwyższym stopniu podium re-
prezentantom „Górnika” Czechowice – Dziedzice. Szczegóło-
we wyniki zawodów dostępne są w internecie.

Mieszkańców i gości zaproszono na wesołą zabawę przy 
muzyce zespołu „Albatros”. Ukoronowaniem sportowego świę-
ta stał się barwny pokaz sztucznych ogni.

Sławomir Lewczak

Uwaga!
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji jest dostępny dla mieszkańców gminy Bestwina i okolic.
Kąpielisko jest czynne od dnia 1 VII 2012 r. przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 19.00.
Jest to obiekt strzeżony. Przez najbliższe pięć lat wstęp darmowy.

Przedstawiciele władz samorządowych obecni na otwarciu

Tak prezentuje się nowy basen i plaża
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W piątek, 25 maja, radni Rady Gminy Bestwina odwiedzi-
li Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji. Podejmował ich prezes Tomasz Marek oraz proku-
rent Bogusław Holeksa z synem, który jest wspólnikiem w za-
rządzanych przez niego firmach. Kolejna wizyta w BPTLPiI była 
okazją do weryfikacji wiedzy radnych na temat rozwoju Parku 
a także do zapoznania się dalszymi projektami oraz kłopota-
mi, na jakie jego zarząd napotyka. Najpierw radni obejrzeli każ-
dy z 4 hangarów i zapoznali się z prowadzoną w nich działal-
nością, a następnie obejrzeli prezentację multimedialną obej-
mującą przypomnienie historii powstania BPTLPiI i zamierze-
nia na najbliższe lata.

Przekazano radnym informację, że począwszy od 1 stycznia 
2012 r., firmy powstałe na majątku Parku płacą podatek od nie-
ruchomości w przybliżonej wysokości 340 tys. zł rocznie. Na 
zakończenie spotkania radni zadawali pytania dotyczące prze-
szłości i przyszłości BPTLPiI.  Jerzy Zużałek

Radni z wizytą w BPTLPiI

Strażackie ćwiczenia na oczyszczalni ścieków
Około godziny 18.00 na ulicy Młyńskiej w Ka-

niowie w dniu 31 maja zawyły syreny strażac-
kie. Tym razem nie były jednak powodów do 
obaw, gdyż pożar został jedynie upozorowany 
na potrzeby ćwiczeń. Komendant gminny OSP 
Grzegorz Owczarz wyznaczył jako obszar dzia-
łań druhów z wszystkich naszych jednostek te-
ren oczyszczalni ścieków. Do głównych zało-
żeń oraz celów należało sprawdzenie gotowo-
ści bojowej, przygotowania sprzętu i umunduro-
wania, sprawności poruszania się w zamknię-
tym pomieszczeniu, ratowanie uwięzionych pra-
cowników oraz gaszenia ognia.

Gdy na miejsce przybyły już wozy z Bestwi-
ny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa, komendant 
Grzegorz Owczarz i prezes Gminnego Zarzą-
du OSP Herbert Szeliga rozpoczęli czynności 
sprawdzające. W toku akcji dokonywali oceny 
poszczególnych działań, zwracając uwagę na 
staranność i poprawność wykonania poszcze-
gólnych elementów. Druhowie musieli w apa-
ratach z powietrzem wejść do zamkniętego po-
mieszczenia, znaleźć i wyprowadzić pracowni-
ka oczyszczalni, Marcelego Krausa, zarazem 
prezesa OSP Bestwina.

Każda z jednostek wykonywała zadania osob-
no, po kolei. Akcja była następnie poddawa-
na szczegółowej analizie. W podsumowaniu, 
komendant stwierdził, że poziom wyszkolenia 
strażaków znacznie się podniósł, między inny-
mi dzięki systematycznie organizowanym ćwi-
czeniom. Zmagania z symulowanym pożarem 
pomieszczeń technologicznych oczyszczalni ob-
serwował nowo zaprzysiężony wójt gminy Be-
stwina, Artur Beniowski.

Sławomir Lewczak

Radni oglądają hangary i samoloty

Strażacy w pełnym oprzyrządowaniu

Odprawa przed ćwiczeniami
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Bestwinka triumfuje w zawodach pożarniczych
Boisko Klubu Sportowego „Bestwinka” stało się w dniu 16 

czerwca areną gminnych zawodów sportowo – pożarniczych. 
Wzięło w nich udział 5 drużyn męskich, jedna kobieca i jedna 
młodzieżowa. Dodatkowo widzowie mogli obserwować pokaz 
umiejętności najmłodszych strażaków – Harcerskiej Drużyny 
Pożarniczej z Bestwinki.

Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Biel-
sku – Białej, natomiast sędzią głównym zawodów był bryg. Grze-
gorz Piestrak. Towarzyszyli mu druhowie z Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Z ramienia OSP obecni byli: Wiceprezes Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, Członek ZP ZOSP 
RP Grzegorz Gawęda, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Herbert Szeliga, komendant gminny Grzegorz Owczarz, Pre-
zes OSP Bestwinka Józef Distel, naczelnicy jednostek gmin-
nych. Przybył także członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP 
Mirosław Szemla. Wójta gminy Bestwina reprezentowała pani 
Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejaw-
nych Halina Grygierzec. Radnych powiatowych reprezentował 
pan Józef Maziarz. 

Zawody rozpoczęły się ok. godziny 9.00 zbiórką strażaków na 
boisku. Po krótkim apelu przystąpiono do rywalizacji w poszcze-

gólnych dyscyplinach. Widzowie mieli okazję zobaczyć wykony-
wane na ocenę elementy musztry, bieg sztafetowy (z prądowni-
cą w roli pałeczki), bieg drużyny młodzieżowej z przeszkodami, 
ćwiczenie ze sprawności bojowej z użyciem motopompy – roz-
wijanie linii gaśniczej. Gdy drużyny wykonały przewidziane dla 
nich konkurencje, nadszedł czas podsumowania. W klasyfika-
cji generalnej dla mężczyzn seniorów dwa pierwsze miejsca za-
jęła OSP Bestwina (wystawiła dwie ekipy). Za nimi uplasowały 
się kolejno Janowice, Bestwina i Kaniów. Jeśli chodzi o druży-
ny kobiecą i młodzieżową, to w każdej kategorii startowała tyl-
ko jedna – obie z Bestwinki. Pomimo braku rywali nikt nie od-
puszczał i oba teamy dały z siebie wszystko.

Duże umiejętności pokazali mali strażacy – harcerze z Be-
stwinki, rozwijając węże i przewracając pachołki strumieniem 
wody, zupełnie tak samo, jak ich starsi koledzy. Prezes Józef Di-
stel zaznaczył, że drużyny młodzieżowe to przyszłość jednostki 
w Bestwince, gdyż to oni właśnie przejmą pałeczkę w „sztafecie 
pokoleń”, w tej miejscowości trwającej już od stu lat.

Na koniec rozdano trofea, które przekazała pani Halina Gry-
gierzec (puchary ufundowane przez Wójta Artura Beniowskie-
go), oraz druh Mirosław Szemla. Na zmęczonych uczestników 
po części oficjalnej czekała strażacka grochówka.

Sławomir Lewczak

Apel do rolników
 – chrońmy pszczoły przed trucicielami!

Szanowni Państwo! Od lat obserwujemy fakt, że pszczelarze, a raczej ich pszczoły padają ofiarą źle wykonywanych opry-
sków roślin. Należy więc przypomnieć, że wykonujący te zabiegi ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody. 

Oprysków można dokonać jedynie urządzeniami z atestem, w odpowiedniej odległości od dróg publicznych, od zabudowań 
i o odpowiedniej porze dnia. Źle opryskiwana plantacja staje się dla pszczół po prostu trująca. Pszczelarze ponoszą zatem 
straty, ale jeszcze większe szkody odnotowuje rolnik! W przypadku źle wykonywanych oprysków i zabiegów polowych 
Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wstrzymać dopłaty do hektara za szkodliwość dla środowiska!

Każdej wiosny pszczelarze i ich pszczoły muszą walczyć o przetrwanie pasiek. Niestety na terenie naszej gminy są rolni-
cy, którzy dbają tylko o własny interes.

Szanowni rolnicy i sadownicy, pamiętajcie że owady zapylające Wasze plantacje czynią to za darmo. Niestety cechują 
się dużą wrażliwością i śmiertelnością. Straty w pasiekach często przekraczają wartość plantacji. Szanujmy cudzy i chroń-
my własny wysiłek.

Kazimierz Wojtyła 
Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Bestwinie

Bieg Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zwycięska drużyna OSP Bestwinka
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Aż dwie duże imprezy połączone w jedną całość odbywa-
ły się w dniu 26 maja na terenach rekreacyjnych w Bestwinie. 
Był to powiatowy przegląd „Kulinarne Dziedzictwo” oraz X Be-
stwińskie Spotkania Folklorystyczne, noszące od tego roku na-
zwę „Laski uOzgraj”. Wydarzenie to przyciągnęło do Bestwi-
ny przedstawicieli świata polityki, kultury, mediów, a przede 
wszystkim miłośników regionalizmu, szeroko rozumianej „swoj-
skości”, wartej pielęgnowania bo przecież przypominającej 
o naszych korzeniach.

Przegląd „Kulinarne dziedzictwo” organizuje corocznie Sta-
rostwo Powiatowe w Bielsku – Białej. Projekt ten współfinan-
sowany jest ze środków zewnętrznych – Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”, a także Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Za każdym razem Przegląd odbywa się 

w innej gminie, tym razem honory gospodarza pełniła Bestwina.
Licznie stawili się politycy i samorządowcy – pełniący rolę 

gospodarzy starosta bielski Andrzej Płonka oraz wójt elekt Ar-
tur Beniowski serdecznie przywitali posłów na Sejm RP: Sła-
womira Kowalskiego, Stanisława Piętę i Stanisława Szweda. 
Ponadto przybyli m.in.: wicestarosta Grzegorz Szetyński, prze-
wodniczący Rady Powiatu Roman Migdał wraz z wiceprzewod-
niczącym Bogusławem Stolarczykiem, członek zarządu powia-
tu Renata Franasik, radni powiatowi (z naszej gminy był to Jó-
zef Maziarz), wójtowie ościennych miejscowości, burmistrzo-
wie i inni samorządowcy, radni gminy Bestwina i gmin ościen-
nych, dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, oraz wiele 
innych znaczących osobistości – trudno wymienić każdego 
z imienia i nazwiska.

Pod dwoma dużymi namiotami zaprezentowało regionalne 
produkty 31 Kół Gospodyń Wiejskich i innych stowarzyszeń 
pochodzących z gmin naszego powiatu – Bestwiny, Porąbki, 
Wilkowic, Wilamowic, Jasienicy, Czechowic – Dziedzic, Jawo-
rza i Buczkowic. Jury oceniające poszczególne potrawy mia-
ło więc naprawdę ciężko orzech do zgryzienia. Jurorom prze-
wodniczyła pani etnograf Barbara Rosiek, a w tym szesnasto-
osobowym składzie gminę Bestwina godnie reprezentowali Bo-
gusław Stolarczyk oraz Andrzej Wojtyła. Ostatecznie statuetki 
za najbardziej tradycyjną potrawę nawiązującą do kulinarne-
go dziedzictwa w każdej z konkursowych kategorii otrzyma-
li: W kategorii zupy: KGW Jaworze nr 2 za szczawiową z jaj-
kiem. W kategorii dania gorące KGW Meszna za bryję faso-
lową z kiszką. W kategorii produkt KGW Zasole Bielańskie za 
kiełbasę domową. W kategorii ciasta i desery KGW Janowice 
za placek drożdżowy z rabarbarem. W kategorii napoje i na-
lewki KGW Buczkowice za miętówkę.

Ponadto Komisja wyróżniła potrawy przygotowane przez 
uczestników konkursu, którym przyznano specjalne upominki 
od sponsorów oraz gadżety wydane w ramach projektu. Na-
gród tych było blisko 30, a z gminy Bestwina otrzymali je: KGW 
Bestwina za fasolę z grzybami i kapustą kiszoną z karczkiem 
wieprzowym od firmy Teleradiosat Bestwina. KGW Bestwinka 
za fasolkę z żeberkami wędzonymi od Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Bestwinie. KGW Kaniów za kołacz drożdżowy 
z serem od Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Tury-
styki Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej. Poza tym Be-
skidzka Izba Turystyki ufundowała indywidualną nagrodę dla 
Pani Krystyny Handzlik za placek drożdżowy z rabarbarem. 
Nagrody wręczał starosta Andrzej Płonka, wicestarosta Grze-
gorz Szetyński, przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał 
oraz inni samorządowcy czy też przedstawiciele sponsorów.

Gdy goście „Kulinarnego Dziedzictwa” nasycili się już sma-
kołykami, a laureaci nagrodami, można było rozpocząć świę-
towanie X Beskidzkich Spotkań Folklorystycznych – cyklicznej 
imprezy organizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji wraz z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
To właśnie członek tego zespołu, Sławomir Ślósarczyk podjął 
się poprowadzenia „spotkań”. Na samym wstępie zaznaczył, że 
nosić będą one nazwę „Laski uOzgraj” (czyt. Łozgraj), jako że 
mieszkańcy gminy Bestwina należą do laskiej grupy etnicznej. 

Impreza obfitowała we wspaniałe występy profesjonalnie 
przygotowanych zespołów. Jako pierwsza zaprezentowała się 
Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka. Niedługo później z pie-
śnią na ustach na estradę wyszedł Zespół Regionalny „Jawo-
rze”. Jeszcze nie umilkły brawa po ich programie, a już nastą-
piła zmiana klimatów na góralskie. Zespół Regionalny „Polan-
ka Makowska” z Makowa Podhalańskiego pokazał to, co pod 
Tatrami najlepsze – żywiołowość, barwne stroje, skoczną mu-
zykę. A gdy i górale zeszli ze sceny, gorąco powitano gości 
zza południowej granicy - Valašský soubor „Troják” z Republi-
ki Czeskiej. W stroju Czechów widoczne były wpływy węgier-
skie, choć pewne elementy, takie jak kapelusz, były wspólne 
ze strojem bestwińskim. Osobliwością instrumentarium „Tro-
jáka” są bez wątpienia oryginalne cymbały strunowe o napraw-
dę sporych gabarytach. 

Na koniec zatańczyła i zaśpiewała „Bestwina” prowadzona 
przez kierownika artystycznego i choreografa Jana Kędzier-
skiego. Najpierw pole do popisu miała dziecięca część Zespo-
łu – nadzieja na to, że tradycje będą kultywowane w przyszło-
ści. Później przyszedł czas na tańce, przyśpiewki oraz grę mło-
dzieży i dorosłych. Jak zawsze wzbudziły aplauz publiczności, 
która zdążyła tłumnie zgromadzić się pod estradą. 

Pamiątkowe nagrody dla występujących zespołów wręczał 
wójt elekt Artur Beniowski. Gratulował wysokiego poziomu 
„Laskiego uOzgraju” i umiejętności tancerzy, śpiewaków oraz 
muzykantów. Dodatkowo przed wejściem pierwszych uczest-
ników, zabrali głos przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego – Danuta Kubik i Mirosław Szemla, składając rolni-
kom życzenia z okazji dnia Zesłania Ducha Świętego – Zielo-
nych Świąt i wręczając legitymacje nowemu członkowi ugru-
powania. Rozegrano ponadto konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami – Konkurs wiedzy o LGD „Ziemia Bielska”, a także kon-
kurs zorganizowany przez firmę „Zepter”.

Całość zakończyła się zabawą taneczną, do której przygry-
wał zespół „Puls”. Piękna pogoda sprzyjała tańcom przecią-
gającym się do późnych godzin nocnych. Taki dzień zostanie 
w pamięci jeszcze na długie lata. Smak potraw zapewne za-
inspiruje do rozpoczęcia własnej przygody z kuchnią regional-
ną, natomiast występy zespołów – do wstąpienia w ich szere-
gi. Do tego zresztą zaprasza ZR „Bestwina”.

Sławomir Lewczak

Tradycja na scenie i na talerzu

Gospodynie z Bestwiny wraz z wójtem Arturem Beniowskim
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23 czerwca był upalnym, słonecznym dniem. Idealnym na ko-
lejne już Święto Gminy Bestwina okraszone wieloma atrakcjami, 
występami zespołów muzycznych oraz wakacyjną atmosferą. 
Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz Rada Rodziców Gimna-
zjum w Bestwinie zapewnili rozrywkę na najwyższym poziomie.

Festyn rozpoczął się występem „Flash Creep” – zespołu wy-
konującego głównie ballady, utwory irlandzkie i szanty. Celtyc-
kie klimaty były dobrym wstępem do następnego punktu, a mia-
nowicie „Coco Afro” – programu złożonego z coverów muzyki 
afrykańskiej i hawajskiej. Słuchacze przypomnieli sobie prze-
boje grup: Boney M, Goombay Dance Band, Saragossa Band 
i wielu innych. Zespół prezentował się bardzo egzotycznie dzię-
ki oryginalnym, etnicznym przebraniom.

Gwiazda wieczoru to oczywiście Andrzej Cierniewski. Autor 
takich hitów jak „Tu jest twoje miejsce” czy „Dwie morgi słoń-

ca”. Artysta występował na całym świecie, zwłaszcza w Sta-
nach Zjednoczonych i na imprezach tej rangi co „Piknik Coun-
try” w Mrągowie. Posiada charakterystyczny, ciepły głos, dzię-
ki czemu w Bestwinie przyjęto go owacyjnie i śpiewano razem 
z nim jego najpiękniejsze utwory.

Swoje stoiska rozłożyło na terenach rekreacyjnych wiele róż-
nych organizacji i firm. Między innymi była to Lokalna Grupa 
Rybacka „Bielska Kraina”, która przygotowała dla dzieci kon-
kurs plastyczny z nagrodami. Z kolei Ochotnicza Straż Pożar-
na z Bestwiny zaprosiła dzieciaki do oglądania wozu bojowego.

Nie zabrakło gości – przedstawicieli samorządu w osobach 
Wójta Artura Beniowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka, radnych powiatu i gmi-
vny Bestwina. Wraz z mieszkańcami bawili się do późnych go-
dzin przy muzyce zespołu „Albatros”.

Sławomir Lewczak

Święto Gminy z Andrzejem Cierniewskim

Zabawa z „Razem” bez barier
Minął rok od poprzedniego integracyjnego pikniku ze Sto-

warzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Razem”. Wobec tego nadszedł czas na kolejne radosne spo-
tkanie. 2 czerwca 2012 r. wystartowała na terenie ośrodka przy 
ul. gen. Sikorskiego  w Bestwinie impreza pod nazwą „Osoby 
niepełnosprawne w akcji” połączona z II Integracyjnym Pikni-
kiem Sportowym.

Podopiecznych i członków Stowarzyszenia oraz przybyłych 
gości powitała pani Maria Sysak – Łyp. Zaprosiła do wspólnej 
zabawy i oddała głos gimnazjalistom z ZSP Bestwina. Ucznio-
wie z klasy 2a pod kierunkiem pani Oliwii Sobieskiej wystawili 
wzruszający, refleksyjny spektakl na motywach książki Antoine-
’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę”. Przedstawienie ubarwi-
ły piękne stroje, piosenki oraz gra na gitarze.

Wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział w zawodach spor-
towych i konkurencjach sprawnościowych – torze przeszkód, 
wyścigach w workach, rzucaniu piłką do kosza, nawlekaniu ko-
ralików itp. Tę część poprowadziła pani Agnieszka Dutka z po-
mocnikami z drugich klas gimnazjum. Jak zostało napisane w 
tytule, nie było tutaj żadnych barier, zarówno zdrowi jak i nie-
pełnosprawni przeżywali te same emocje. Warto dodać, że do-
bry nastrój udzielił się również szacownym gościom – pani po-
seł Mirosławie Nykiel oraz wójtowi gminy Bestwina Arturowi Be-

niowskiemu i dyrektor ZSP Agacie Rak.
Impreza mogła odbyć się dzięki wsparciu Starostwa Powia-

towego w Bielsku – Białej a także Urzędu Gminy Bestwina, za 
co organizatorzy wyrażają szczególną wdzięczność.

Sławomir Lewczak

Występ zespołu „Coco Afro”

Licznie przybyli mieszkańcy

„Mały Książę” w wykonaniu gimnazjalistów
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Siódmy raz w ruch poszły koła i łańcuchy, a urokliwe ulice 
Janowic przemierzyli miłośnicy rowerowej przygody. 16 czerw-
ca było ich aż 350. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
we współpracy z Gminą Bestwina, Radą Rodziców i Ochotni-
czą Strażą Pożarną zorganizowały kolejną edycję Janowickie-
go Rajdu Rowerowego – imprezy cieszącej się z roku na rok 
coraz większą renomą i popularnością.

Organizacja tejże imprezy (plakaty, koszulki, posiłek dla 
uczestników rajdu, nagrody) współfinansowana była ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wyboru operacji do do-
finansowania dokonała LGD Ziemia Bielska. Rajd wsparli po-
nadto: Powiat Bielski, Leader, „Mój Powiat”, CKSiR w Bestwi-
nie oraz „Magazyn Gminny”.

Uczestników i gości przywitała na janowickich terenach rekre-
acyjnych pani Jolanta Kuczyńska, pełniąca rolę prowadzącej. 
Wśród przedstawicieli władz samorządowych pojawili się: wice-
starosta bielski Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Powia-
tu Stanisław Pięta i Renata Franasik, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Bogusław Stolarczyk, zastępca Wójta Gminy Bestwina 
Stanisław Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, 
radni gminni Jan Stanclik, Jerzy Borutka oraz Stanisław Nycz.

Jako że rajdowi przyświecało hasło regionalizmu „Poznaj swo-
ją Małą Ojczyznę”, ważną rolę grały akcenty lokalne. Pod sceną 
przygotowano wystawę edukacyjną poświęconą naszym oso-

bliwościom przyrodniczym, zaś nieopodal umieszczono wysta-
wę trofeów myśliwskich z kolekcji łowczego KŁ „Bażant” Marka 
Handzlika. Oryginalne, laskie stroje regionalne pokazali ucznio-
wie - Marta Dyrdoń (5 kl.) i Patryk Dyrdoń (absolwent ZSP). 

Trasa rajdu liczyła ok. 19 kilometrów. Uczestnicy, zwłaszcza 
biorący udział w imprezie po raz pierwszy, chwalili wspaniałe 
widoki roztaczające się zza kierownicy roweru. A skoro jecha-
li nawet goście z Niemiec (uczestnik z Berlina) czy też z Ma-
zur, pochwały na pewno nie były przesadzone. Pomimo upa-
łu dzielni rajdowicze bez problemu osiągnęli metę, gdzie mogli 
posilić się grochówką.

Tradycyjnie rozdano dyplomy dla najstarszego i najmłodsze-
go uczestnika, najliczniejszej rodziny i grupy. W loterii fantowej 
rozlosowano atrakcyjne nagrody. Następnie rozpoczęły się wy-
stępy przedszkolaków, uczniów i absolwentów Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Janowicach przygotowanych przez na-
uczycieli.. Przedstawiono wesoły program o „Euro 2012”, scen-
ki z janowickich legend (o Grzybowej karczmie i Targanicach), 
tańczono i grano na instrumentach. Całość zakończyła się pik-
nikiem rodzinnym z zespołem „Tu i Teraz” i oglądaniem meczu 
Polska – Czechy w Strefie Kibica.

Warto zaznaczyć, że każdy, kto zdecydował się wziąć udział, 
otrzymał koszulkę z motywem zaprojektowanym przez panią dy-
rektor Urszulę Kal i panią Danutę Uniwersał, logiem „Magazynu 
Gminnego” i patronów Rajdu. Wydane zostały również foldery 
z mapą trasy i informacjami na temat Janowic.

Sławomir Lewczak

Pod patronatem „MG”
- Janowicki Rajd Rowerowy

Aleksander Papiernik w CKSiR
16 czerwca w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie  odbył się recital Aleksandra 

Papiernika, który brawurowo wykonał m.in. takie utwory jak: John Dowland -  „Lachrimae An-
tiquae Pavan”, John Dowland – „The Frog Galliard”, Gaspar Sanz – „Espanoleta”, Giuseppe 
A.Brescianello – „Entree” Partita VIII Celso Machado – „Estudio N0 1”, Astor Piazzolla - „Li-
bertango”, Marek Pasieczny – „Ballada”, Ralph Towner – „The Reluctant Bride”, Ralph Tow-
ner – „Always by Your Side”, Ralph Towner – „Green and Golden”. 

Aleksander Papiernik jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Krakowie (klasa gitary Jerzego Dyląga i Bogusławy Oberbek) oraz Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną na terenie Podbeskidzia kształ-
cąc dzieci i młodzież w zakresie sztuki muzycznej. Pełni funkcję instruktora w tutejszej jedno-
stce kultury. Jego muzyczne fascynacje to utwory dawnych mistrzów epok renesansu i baro-
ku. Zgłębia również kompozycje Ralpha Townera, który od wielu lat pozostaje jego źródłem in-
spiracji. Gra na niepowtarzalnym instrumencie zbudowanym w 2011 roku przez bielskiego lut-
nika Aleksandra Benedykta.  

CKSiR Bestwina

Ekipa ZSP Janowice

Występy przedszkolaków

Recital Aleksandra Papiernika
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Władysław Kozieł gościem Dnia Bibliotekarza
Tegoroczny Tydzień Bibliotek przyniósł czytelnikom GBP wraz 

z filiami wiele atrakcji. Odbywały się wystawy, konkursy oraz 
spotkania z ciekawymi ludźmi. Zwieńczeniem całego tygodnia 
był Dzień Bibliotekarza, który miał miejsce 16 maja. Z tej okazji 
przyjaciele Biblioteki przybyli na okolicznościową galę, podczas 
której jako gość specjalny wystąpił Władysław Kozieł z Bestwi-
ny – autor różnorakich żartów, anagramów, palindromów i hu-
morystycznych form drukowanych m.in. w „Dzienniku Zachod-
nim”. Na widowni zasiedli m.in. Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek, radni Maria Maroszek, Benedykt Kohut i Andrzej 
Wojtyła, dyrektorzy szkół: Agata Rak i Urszula Kal, Anna Okruta.

Na wstępie, dyrektor GBP Teresa Lewczak podzieliła się 
z obecnymi radosnymi wiadomościami – w konkursie na naj-
lepszą bibliotekę w powiecie bielskim odbywającym się pod ha-
słem „Biblioteka ciągle w grze”, placówka z naszej gminy zaję-
ła II miejsce. Wyróżnienie otrzymane na finałowej uroczystości 
w Jaworzu zostało zadedykowane śp. Wójtowi Stefanowi Wod-
niakowi jako wyraz wdzięczności za wszelką pomoc okazywa-
ną Bibliotece. Natomiast według danych statystycznych publiko-
wanych przez Bibliotekę Śląską, GBP Bestwina zajmuje I miej-
sce w skali powiatu. 

Nie był to jednak koniec wyróżnień – pracownica Biblioteki, 
pani Maria Grzybowska otrzymała za 30 – letnią wzorową pra-
cę medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji 
otrzymała także podziękowania od grona bibliotekarek z gmi-
ny Bestwina.

Biblioteka corocznie przyznaje nagrody dla wzorowych czy-
telników – są to złote, srebrne i brązowe karty biblioteczne oraz 
nagrody książkowe. A otrzymali je:

Dzieci - 1. Maria Kubera 2. Julia Kubera 3. Weronika Tomanek.
Młodzież - 1.Paulina Lindert 2. Klaudia Niemczyk 3. Izabel-

la Adamska.
Dorośli - 1. Halina Ciszczoń 2. Marta Ozimina 3. Katarzy-

na Nycz.

Gdy już umilkły brawa dla nagrodzonych, na scenie pojawił 
się pan Władysław Kozieł, powszechnie znany jako „Dziadek 
Władek z Bestwiny”. O panu Władysławie głośno jest już od wie-
lu lat. Za swoją działalność otrzymał Nagrodę Rady Gminy za 
Osiągnięcia w Promocji Gminy Bestwina. Jego twórczość do-
cenili redaktorzy Aleksander Trzaska i Jerzy Ciurlok z „Dzien-
nika Zachodniego” i kabaretu „Masztalscy”- stąd też na łamach 
popularnej na Śląsku gazety żarciki „Dziadka Władka” pojawia-

ły się bardzo często. Można je usłyszeć w różnych częściach 
Polski – ale sam autor mówi, że gdy ludzie je powtarzają, on 
sam tylko się uśmiecha, nie przyznając się do ich stworzenia. 
Od niedawna współpracuje również z „mistrzem palindromu”, 
prof. Tadeuszem Morawskim.

Gość Biblioteki ma 69 lat, w Bestwinie mieszka od 47. Z za-
wodu jest agronomem, pracował w instytucjach i spółdzielniach 
rolniczych na terenie naszej gminy. Miłością do literatury zara-
ził się już w szkole średniej, gdzie przez 5 lat pomagał pani po-
lonistce w prowadzeniu biblioteki szkolnej. 

Władysław Kozieł posiada swoją stronę internetową –www.
wladyslawkoziel.republika.pl. Pomimo tego, że należy do nie-
co starszego pokolenia, media elektroniczne nie są mu obce. 
Witryna pełna jest humoru słownego. Jej stworzenie zrodzi-
ło się z chęci uporządkowania wszelkich „drobiazgów” tworzo-
nych już od 13 lat. Wśród nich znajdują się: palindromy (wyra-
zy, frazy i zdania brzmiące tak samo, gdy czyta się je od lewej 
do prawej i z powrotem, np. „aksamitka, takt i maska”), anagra-
my (wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przesta-
wienie liter bądź sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystu-
jące wszystkie litery, głoski bądź sylaby materiału wyjściowego 
np. „romantyk – markotny”), skojarzynki (np. wykładzina – wy-
kład prof. Zina).

„Dziadek Władek” pisywał również teksty prozą. W październi-
ku 2002 r. ukazał się w Dzienniku Zachodnim jego artykuł trak-
tujący o tym, jak jego rodzina szukała po wojnie swego miej-
sca na Ziemiach Odzyskanych, a wcześniej, w sierpniu, wspo-
mnienia zatytułowane: „Bułgaria pachnąca rakiją” wyróżnione 
w konkursie „Wakacje z PRL – em”.

Od czasu młodości Władysław Kozieł wraca do swojej ulubio-
nej lektury – „Koziołka Matołka” wędrującego do słynnego Paca-
nowa. Jak sam mówi: Ja często bywałem w Pacanowie, a Ko-
ziołek nigdy nie przywędrował do Bestwiny,... natomiast „Ko-
ziołek-wesołek” po 17- letniej tułaczce, siedmiokrotnych prze-
prowadzkach na ziemiach odzyskanych Dolnego Śląska, osiadł 
w Bestwinie na stałe.

Występ pana Władysława wzbudził wśród publiczności duży 
aplauz, gdyż zawierał solidną dawkę dobrego humoru. Twór-
ca żarcików zapisywał je na tablicy i zachęcał do wspólnego 
główkowania.

Sławomir Lewczak

Nagrodzeni wzorowi czytelnicy

Władysław Kozieł prezentuje swoją twórczość
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Chwile pełne wesołej zabawy przeżyły dzieci i ich rodzice 
na Rodzinnym Dniu Radości w Kaniowie. Impreza odbyła się 
w dniu 2 czerwca, a zorganizowała ją świetlica Środowiskowa 
„Słoneczko” wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni”.

Uczestnicy przybywali na miejsce już przed godziną 15.00. 
Serdecznie przywitani przez prowadzącą, panią Iwonę Sojkę, 
zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zabawach, konkursach 
i różnego rodzaju zawodach. Czekały już konkurencje strzelnicze 
(wiatrówka i paintball), łucznictwo, przesypywanie piasku mini 
koparką, slalom z kijem hokejowym, minigolf, wyścigi na specjal-
nych nartach i w workach, malowanie buzi, tworzenie wspólne-
go rysunku – wszystko, co może ucieszyć młodego człowieka.

Nieocenioną pomoc okazały różne organizacje, spośród nich 
na pierwszy plan wybijały się te umundurowane – Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Jednostka Strzelecka 3028 Czechowice – 
Dziedzice. Strażacy przeprowadzili konkurs na celność prowa-
dzenia strumienia wody z hydronetki, rozegrali mecz unihokeja,  
a także czuwali nad bezpieczeństwem. U komendanta gminne-
go Grzegorza Owczarza można było zapisać się do Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej.
Z kolei strzelcy przywieźli ze sobą mundury, osprzęt i atrapy 

broni. Można było poczuć się jak żołnierz przemierzając woj-
skowy tor przeszkód i ubierając prawdziwy hełm czy też bluzę 
w barwach maskujących. Ok. 16.30 członkowie ZS „Strzelec” 
przeprowadzili pokaz umiejętności taktycznych oraz porusza-
nia się na polu walki. Pokaz wzbudził oczywiście spory aplauz, 
zwłaszcza wśród męskiej części widowni.

Aby oddać pełny obraz całości, należy odnotować, że organi-
zatorzy przygotowali loterię fantową, bogato zaopatrzony bufet, 
dmuchany zamek, natomiast pan Jacek Gruszka puszczał z es-
trady starsze i nowsze przeboje. Na koniec zdobywcy miejsc na 
podium w konkurencjach indywidualnych i rodzinnych otrzyma-
li dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Na terenach rekreacyjnych 
obecny był również wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, który 
kibicował młodym zawodnikom.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, by na dziecięcych twarzach zago-
ściły szczere uśmiechy – organizacjom, instytucjom i osobom 
indywidualnym.

Sławomir Lewczak

Dzień uśmiechów i wielkich serc

Muzycy z Gdańska zagrali w Bestwinie
W dniu 23 maja na wiosenny wieczór muzyczny zaprosił 

wszystkich chętnych ks. Cezary Dulka, proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Bestwinie. Tym razem miłośnicy klasyki usły-
szeli nie tylko organy, ale również skrzypce. Z ciekawym i ambit-
nym repertuarem wystąpił prof. Roman Perucki i jego syn Łukasz. 
Kierownictwo artystyczne nad koncertem objęła pani Ewa Bąk.

Roman Perucki to I organista katedry w Gdańsku – Oliwie, 
dyrektor naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 
członek Komisji Liturgicznej przy Metropolicie Gdańskim, wybit-
ny znawca muzyki organowej, laureat wielu prestiżowych pol-
skich i zagranicznych nagród. Wraz z synem Łukaszem, zdol-
nym skrzypkiem, wykonał w kościele bestwińskim utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Leona Boellmanna, Felixa Borkowskiego, 
Auguste’a Perona, Aleksandra Lasonia oraz J.J. Botta. Licznie 
zgromadzeni słuchacze nagrodzili muzyków kwiatami i brawa-
mi, nie obyło się także bez bisu.

Zorganizowanie koncertu było możliwe dzięki współpracy pa-
rafii z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Bankiem Spół-
dzielczym. Instrument przygotował Andrzej Guziak. Należy za-

uważyć, że w ostatnim czasie przybywają do Bestwiny wyko-
nawcy bardzo wysokiej, międzynarodowej klasy, którzy potra-
fią wydobyć z parafialnego instrumentu pełnię jego możliwości. 
Pozostaje zatem czekać na kolejny wspaniały koncert.

Sławomir Lewczak

Wojskowy tor przeszkód

Konkurencja strażacka

Profesor Roman Perucki z synem Łukaszem
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Jedyne takie przedstawienie
Miesiące przygotowań, godziny prób, nauka roli, szycie stro-

jów, budowa dekoracji – aż wreszcie nadszedł dzień premiery. 
Sala OSP wypełniona do ostatniego miejsca świadczyła o tym, 
że w Kaniowie będzie działo się coś naprawdę nie zwykłego – 
i tak rzeczywiście było. 27 maja członkowie i przyjaciele Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem 
na Dłoni” wystawili wspólnymi siłami spektakl pt. „Calineczka”.

Przedstawienie różniło się od innych jedną znaczącą rze-
czą – wzięły w nim udział, obok dzieci i młodzieży, osoby do-
rosłe, znane i rozpoznawane w Kaniowie, w całej gminie Be-
stwina i poza jej granicami. Cel tego przedsięwzięcia realizo-
wał statutowe zamierzenia Stowarzyszenia – rehabilitacja i le-
czenie chorych dzieci z Kaniowa. Na to przeznaczono zebrane 

datki, jak również dochód ze sprzedaży muffinek. Działalność 
Stowarzyszenia została przedstawiona w słowie wstępnym oraz 
na wyświetlonym filmie.

Historię Calineczki, maleńkiej dziewczynki nie większej od 
ludzkiego kciuka zna każdy, kto kiedykolwiek czytał baśnie An-
dersena. Narodzona z ziarna zasianego przez bezdzietną ko-
bietę zostaje porwana przez ropuchę szukającą męża dla swo-
jego syna. Z tej opresji z kolei wybawia ją chrabąszcz. Kolejno 
spotyka się z motylem, myszką i kretem, pomaga jaskółce, by 
wreszcie zaznać szczęścia u boku Króla Elfów na kwiecistej łące.

W te bajkowe postacie wcielili się kaniowscy aktorzy: Cali-
neczkę brawurowo zagrała Agnieszka Binek, a inni człon-
kowie obsady to: ks. proboszcz Janusz Tomaszek (narra-
tor), wójt elekt gminy Bestwina Artur Beniowski (Reruś Ar-
tuś), przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek (kret), soł-
tys Kaniowa Marek Pękala (chrząszcz), komendant gminny 
OSP Grzegorz Owczarz (chrząszcz), radny gminny Łukasz 
Furczyk (chrząszcz), pani Iwona Sojka (mysz), pan Marcin 
Furczyk (motyl), pan Robert Jurczyga (Król Elf), pani Alicja 
Skrudlik (mama Calineczki), pani Dorota Kóska – Beniow-
ska (czarownica), pani Mariola Płachno (ropucha), Magda-
lena Augustyn (jaskółka). Tańczyły i śpiewały dzieciaki z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, przygotowa-
ne przez panie Annę Pach i Katarzynę Gawlik.

Pojawiające się na scenie postacie wzbudziły wśród pu-
bliczności aplauz i burzę oklasków. Spotkanie nie zakończyło 
się jednak po końcowej piosence. Dla wszystkich obecnych 
przygotowano prezent muzyczny: Na fletach zagrał zespół 

małych flecistek i flecistów z ZSP Kaniów. Zaraz po nich na es-
tradzie pojawił się „Con Fuoco Band” z Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „Art” pod batutą Urszuli Szkucik – Jagieł-
ki. Ten młodzieżowy zespół wykonał na instrumentach dętych 
i perkusyjnych wiązankę znanych, popularnych melodii pocho-
dzących między innymi z różnych filmów.

Nadszedł czas podziękowań. Prezes Stowarzyszenia „Z Ser-
cem na Dłoni” Jerzy Zużałek nie krył wzruszenia mówiąc, że 
spektakl nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie tych, któ-
rzy poświęcili swoje siły i wolny czas na jego przygotowanie. 
Bez wątpienia największe brawa należą się Iwonie Sojce, któ-
ra opracowała scenariusz, wymyśliła dekorację, przygotowa-
ła i uszyła stroje, opracowała podkłady muzyczne, prowadziła 

wszystkie próby i doprowadziła wszystko do szczęśliwe-
go finału. Znaczną część dekoracji przygotowali państwo 
Katarzyna i Andrzej Hesek. Z kolei ksiądz proboszcz Ja-
nusz Tomaszek udostępnił pomieszczenia w domu kate-
chetycznym, gdzie odbywały się pierwsze próby. 

Nagłośnienie zapewnił niezawodny pan Jacek Gruszka 
wraz z synem Grzegorzem. Salę udostępniła Ochotnicza 
Straż Pożarna, stroje wypożyczał Zespół Regionalny „Be-
stwina”, a oświetlenie – Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji. Elementy dekoracji udostępniły szkoła i przedszko-
le w Kaniowie.

Sławomir Sojka oraz Sebastian Grzywa przeprowadzi-
li sprzedaż muffinek, które upiekli Anna Okruta, Natalia 
Duszkiewicz, Alicja Skrudlik, Iwona Sojka, Anna Grzywa, 
Ewelina Furczyk, Bożena Gęszka (opracowująca również 
plakaty), Sławomir Sojka. Dokumentację fotograficzną wy-
konywał Janusz Duszkiewicz.

Nie można zapomnieć o sponsorach – Jerzy Zużałek 
podziękował firmie „Danone” z Bierunia. Firma ta przeka-

zała swoje wyroby – serki i actimele, które trafią do dzieci i ro-
dzin, które potrzebują pomocy. Podobne słowa wdzięczności na-
leżą się firmie „Maspex”, która podarowała soki Kubuś i Caprio, 
a także firmie „Sertop” z Tychów za serki topione.

Głęboki ukłon Stowarzyszenie kieruje oczywiście w stronę pu-
bliczności. Ze sprzedaży i zbiórki uzyskano kwotę 3289, 13 zł. 
Pieniądze trafią do rodzin, w których znajdują się podopieczni 
wymagający szczególnej troski, leczenia i rehabilitacji. Stowa-
rzyszenie zaprasza także na inne imprezy, które zostaną zor-
ganizowane w przyszłości.

Sławomir Lewczak

Koncert „Con Fuoco Band”

Agnieszka Binek i Robert Jurczyga w „Calineczce”
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
W dniu 14 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka Bielska Kraina miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego pn. „Bielska Kraina w obiektywie”. Pra-
ce zgłaszane zostały w dwóch kategoriach: Natura oraz Rybac-
two. W konkursie wzięło udział łącznie 25 osób, które nadesła-
ły w sumie 83 prace konkursowe. 

Komisja konkursu składająca się z 4 osób miała przed sobą 
nie lada wyzwanie, by wśród wszystkich nadesłanych prac wy-
brać te najciekawsze. W składzie komisji zasiedli:

Zdzisław Bylok – Przewodniczący Komisji / Prezes Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Dawid Jurczyk – Członek Komisji / Pracownik Wydziału 
Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach

Mariusz Wysłych - Członek Komisji / Przedstawiciel Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy

Sławomir Lewczak - Członek Komisji / Redaktor Naczelny Ma-
gazynu Gminnego w Bestwinie

W konkursie w każdej z kategorii Komisja Konkursu przyzna-
ła po trzy nagrody. 

W kategorii NATURA pierwsze miejsce zajęła Pani Gabrie-
la Jamrozińska z Grodźca z fotografią „Czerwony Baron Natu-
ry”, drugie miejsce zajął Pan Dawid Bąk z Czechowic-Dziedzic 
z fotografią: „Jesienny Poranek”, trzecie miejsce zajął Pan Łu-
kasz Stanclik z Kaniowa z fotografią: „Modraszek”.

W kategorii RYBACTWO pierwsze miejsce zajęła Pani Kira 
Krzesłowska z Bielska-Białej z fotografią: „PZW Jasienica”, dru-
gie miejsce zajął Pan Rafał Nikiel z Jaworza z fotografią „Oko 
w oko z królem górskich potoków”, trzecie miejsce zajął Pan 
Grzegorz Pastwa z Jasienicy z fotografią: „Na stawach 2”.

Wszystkim uczestnikom konkursu biorących udział w konkur-
sie serdecznie dziękujemy za nadesłanie zdjęć, a zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!        LGR „Bielska Kraina”

Biskup Tadeusz Rakoczy 
w Muzeum Regionalnym

Biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy odwiedził 17 maja Muzeum Re-
gionalne im. Ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie. Hierarcha obejrzał oko-
licznościową wystawę przygotowaną z okazji jubileuszu konsekracji tutej-
szej świątyni. Wcześniej udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Be-
stwiny oraz Janowic. W towarzystwie ks. proboszcza Cezarego Dulki, wila-
mowickiego dziekana Michała Boguty i innych kapłanów spotkał się w bu-
dynku Muzeum z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Sławomir Lewczak
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Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizuje
w 2012 roku nastêpuj¹ce imprezy plenerowe:

26 maja - Powiatowy Przegl¹d „Kulinarne Dziedzictwo” po³¹-
czony z Bestwiñskimi Spotkaniami Folklorystycznymi - tereny
rekreacyjne w Bestwinie
•  23 czerwca - Œwiêto Gminy Bestwina - tereny rekreacyjne

w Bestwinie
•  30 czerwca - Miêdzygminna Rewia Orkiestr Dêtych - tereny re-

kreacyjne w Kaniowie
•  18 sierpnia - Œwiêto Karpia Polskiego - tereny rekreacyjne

w Kaniowie
•  25 sierpnia - Janowicki Piknik Rodzinny - tereny rekreacyjne

w Janowicach

Imprezy pleneroweImprezy pleneroweImprezy pleneroweImprezy pleneroweImprezy plenerowe
w 2012 rokuw 2012 rokuw 2012 rokuw 2012 rokuw 2012 roku

Oœrodek Zdrowia w Kaniowie jest czynny od
02. 05. 2012 r.

Harmonogram:
poniedzia³ek   9.00 - 12.00
wtorek            12.00 - 15.00
œroda             12.00 - 15.00
czwartek        10.00 - 13.00
pi¹tek            12.00 - 15.00

Zastêpstwo:
lek. Rafa³ Mrózek specjalista

chorób wewnêtrznych,
angiolog lek. Anna Bugajska

Ośrodek ZdrowiaOśrodek ZdrowiaOśrodek ZdrowiaOśrodek ZdrowiaOśrodek Zdrowia
w Kaniowie –w Kaniowie –w Kaniowie –w Kaniowie –w Kaniowie –

 godziny otwarcia godziny otwarcia godziny otwarcia godziny otwarcia godziny otwarcia

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia

Zdjęcie Łukasza Stanclika z Kaniowa

Biskup Tadeusz Rakoczy ogląda wystawę
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Edukacja

Rok „Tęczowego Zakątka”
Od września 2011 roku funkcjonuje w sołectwie Janowice 

przedszkole społeczne pod nazwą „Tęczowy Zakątek”. Czy po-
wstanie takiej placówki to udany eksperyment? Zapytałem o to 
Konrada Sobika ze stowarzyszenia „Inicjatywy Społeczne”, któ-
re doprowadziło do uruchomienia przedszkola.

- Jeżeli chodzi o prowadzone zajęcia, to są one na najwyż-
szym poziomie – mówi Sobik. Nasza kadra stale się doskonali 
i stara się zapewnić podopiecznym wiele radości. Co do infra-
struktury, chcemy poprawić pewne techniczne sprawy związane 
ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania,, natomiast samym dzie-
ciakom nie brakuje niczego. Krzesła, stoliki i zabawki są wyko-
nane z materiałów najwyższej jakości. Urząd Gminy w Bestwi-
nie przyczynił się do odnowy sal, łazienki, oświetlenia, wymia-
ny okien. Własne środki włożyło również nasze Stowarzyszenie.

W ciągu roku szkolnego przedszkolaki korzystają z zajęć bez-
płatnych, a obecnie „Tęczowy Zakątek” dysponuje jeszcze wol-
nymi miejscami na zajęcia wakacyjne. Wiąże się to z tym, że 25 
dzieci ma w wakacje czas wolny, a w zamian przedszkole wy-
chodzi z ofertą na wakacje także do innych mieszkańców gminy. 
Najczęściej będą z tego korzystały dzieci z przedszkoli publicz-
nych i te, które do przedszkola dopiero pójdą – chcemy, by po-
znały bliżej nowych kolegów i koleżanki – dodaje Konrad Sobik.

Czy było trudno przekonać rodziców do idei przedszkola spo-
łecznego? – W tym momencie rodzice nie wyobrażają sobie in-
nego przedszkola. Sami przychodzą i wykazują niesamowitą 
kreatywność. Pomagają o wiele bardziej, niż się tego spodzie-
waliśmy! Budynek został wyremontowany dzięki nim, rodzice 
angażują się również w realizację zajęć.

A zajęcia są w Janowicach liczne i ciekawe. Przedszkolaki 
wyjechały na przykład do Teatru „Banialuka” w Bielsku – Bia-
łej. Tam zachowywały się wyjątkowo grzecznie i dojrzale jak na 
swój wiek, jednolite stroje wzmacniają w nich poczucie wspólno-
ty i identyfikacji ze swoją grupą  - kiedy można się bawić, dzie-
ci chętnie się bawią, ale kiedy trzeba zachować spokój, przed-

szkolaki mają doskonałe wyczucie chwili. Inne wydarzenia war-
te uwagi to na przykład spotkanie ze strażakami, z listonoszem, 
żołnierzem, kucharzem.

O rozwój intelektualny dzieci dbają specjaliści. Język angielski 
prowadzi native speaker, przedszkolaki uczęszczają na rytmikę 
i garncarstwo. Nauczycielka rytmiki, pani Agnieszka Klimasara 
(mieszkanka Janowic) odnosi sukcesy o randze ogólnopolskiej. 
Jej uczeń, Tymoteusz Śleziak jest najmłodszym stypendystą Mi-
nistra Kultury. Z kolei panie Katarzyna Przewoźnik i Teresa Ma-
roszek troszczą się jako logopedzi o poprawną wymowę dzieci.

Jeszcze w tym roku grupy przedszkolne i wakacyjne pojadą 
do Nadleśnictwa w Bielsku - Białej. Obejrzą spektakl teatralny 
i wezmą udział w różnych wesołych zabawach. Więcej o przed-
szkolu znajduje się na stronie internetowej: http://www.teczo-
wyzakatek.eu

Cały projekt finansowany jest przez Unię Europejską przy 
1,5% wkładu gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

Przedszkolaki poznają świat przyrody
Końcem kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Bestwinie od-

był się V Turniej Artystyczny Gminy Bestwina pod hasłem „Świat 
owadów”. W ramach turnieju zorganizowano konkurs plastyczny 
i recytatorski w kilku kategoriach wiekowych – dla dzieci 3 - let-
nich, 4 - letnich, 5 - letnich oraz 6 - letnich. Przedszkolaki z na-
szej gminy wykonały aż 50 prac plastycznych, na których kró-
lowały pszczoły, osy, biedronki i mrówki. Trudnej pracy wyło-
nienia najlepszych podjęły się panie: Karolina Żurowska i Ka-
tarzyna Czana. 

Podczas zmagań recytatorskich, dzieci prezentowały wyuczo-
ne wiersze najlepiej jak potrafiły, a w nagrodę otrzymały dyplo-
my oraz kolorowe bajki. Rolę jury pełniła pani Maria Kłoda i pani 
Oliwia Sobieska.

Od pięciu lat Turniej integruje placówki przedszkolne naszej 
gminy, a dzieciom pozwala zaprezentować swoje umiejętności 
nie tylko na terenie własnego przedszkola. 

Mimo, że odbywa się co roku, nadal wzbudza duże zaintere-
sowanie zarówno nauczycieli, dzieci jak i rodziców.

Katarzyna Przewoźnik, Dorota Międzybrodzka

Dziewczynki z przedszkola na tle prac dzieci

Wspólne zabawy w „Tęczowym Zakątku”
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Edukacja

Matematyczne łamanie głowy
O pożytkach płynących z nauki matematyki nikogo nie trzeba 

specjalnie przekonywać, nawet jeżeli ktoś nie ma specjalnego 
talentu w tej dziedzinie. Zgłębianie „królowej nauk” ćwiczy lo-
giczne myślenie, pamięć, wyobraźnię, bardzo pomagając w ży-
ciu codziennym. Matematyka jest nieodzowna na wielu przyrod-
niczych, medycznych i technicznych kierunkach studiów. War-
to zaznajamiać się z nią choćby w ten sposób, w jaki zrobili to 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaniowie.

Grupa dzieci z tejże szkoły wzięła udział w „Turnieju Łami-
główek Matematycznych”. Finał konkursu odbył się w dniu 24 
maja, lecz wcześniej, z uwagi na dużą ilość chętnych, w szkole 
przeprowadzono eliminacje. Do ostatecznej rozgrywki przystą-
piło dziesięcioro młodych matematyków. Rywalizowali w czytel-
ni filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaniowie, co było możli-
we dzięki zaangażowaniu pani Marzeny Kozak.

W skład Jury weszli: Nauczyciel matematyki w SP Kaniów Ali-
cja Skrudlik, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, a tak-
że redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak. Sam tur-
niej składał się z dziesięciu konkurencji o różnym stopniu trud-
ności. Nad niektórymi mocno musieli „połamać sobie głowę” na-
wet jurorzy zaproszeni do pozakonkursowej próby. Uzdolnieni 

uczniowie rozwiązywali zadania o ważeniu, układali z zapałek 
równania na cyfrach rzymskich, znajdowali różnice w obrazkach 
i liczyli figury geometryczne. Ostatecznie, po podliczeniu punk-
tów zwyciężyła Karolina Jonkisz, za nią uplasowała się Edyta 
Wilczek, a na trzecim stopniu podium stanęła Zuzanna Jonkisz. 
Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia, wszyscy też zajadali 
się jogurtami i słodyczami.

Sławomir Lewczak

„JARMARK RYBNY
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH”

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „I Polsko-Czeski Jarmark Rybny w Czechowicach-Dziedzicach”, który 
odbędzie się 12 sierpnia 2012 r. (niedziela) od godz. 13:00 w Parku Miejskim /tereny rekreacyjne/ w Czechowicach-Dziedzicach.

Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się 
hodowlą ryb z obszaru Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic, a także z Czech, podczas presti-
żowej imprezy poświęconej tematyce rybackiej.

W programie między innymi: występ Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, zespół śpiewających szanty z Pomo-
rza, Orkiestra Dęta z Czechowic oraz gwiazda wieczoru – niespodzianka. Ponadto, imprezie towarzyszyć będą: konkurs kuli-
narny „Wielkie Gotowanie” dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej /w konkursie wezmą udział restauracja 
„Polskie Jadło” z Czechowic-Dziedzic, „Karczma pod Błatnią” z Jaworza, „Dwór Świętoszówka” z gminy Jasienica, „Gospoda 
Ranczo” z Bestwiny, restauracja „Rogowa” z Wilamowic/, pokaz przyrządzania potraw rybnych /m.in. suszi/ w wykonaniu zna-
nego kucharza - REMIGIUSZA RĄCZKI oraz konkursy, zabawy i atrakcje dla najmłodszych. Na zakończenie zabawa tanecz-
na  - grać będzie zespół NEGATYW z Czechowic-Dziedzic.

Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego zachęcamy do udziału w organizowa-
nej imprezie plenerowej.

Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich zainteresowanych 
zarezerwowaniem stoiska wystawowego)w niedługim czasie będzie można znaleźć na stronie internetowej www.bielskakraina.pl  
a także pod numerem telefonu 33 810 57 35 wew. 20, e-mail biuro@bielskakraina.pl.

Młodzi matematycy w akcji
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Na kompleksie sportowym Orlik 2012 przy Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Bestwinie została zorganizowa-
na przez animatora Tomasza Zużałka i przy pomocy Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji Liga Piłki Nożnej dla Dzieci 
i Młodzieży pod patronatem Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Bestwina. 

W niedzielę, 27 maja, odbyły się finały najmłodszych uczestni-
ków, tj. dzieci od najmłodszych do III klasy włącznie. W tej grupie 
wiekowej wystąpiły 4 drużyny. Takiej widowni i takiego dopingu 
mogłaby pozazdrościć niejedna seniorska drużyna. Emocji nie 
brakowało i można byłoby obdzielić nimi wiele ligowych spotkań.

Po rozgrywkach systemem „każdy z każdym” zwyciężył ze-
spół „Maluchy z Bestwinki”, za nim uplasowały się „FC Barce-
lona młodziki”, „FC Kaniów” i „Real Madryt młodziki”. Zwycięzcy 
wystąpili w składzie: Michał Grzyk, Bartłomiej Danielczyk, Bo-
rys Danielczyk, Kacper Grajny, Bartosz Bieroński, Patryk Głą-
bek, Anna Urbanke, Filip Puda, Konrad Komór, Patryk Fluder, 
Jakub Bieroński, Błażej Danielczyk. Królem strzelców został Ja-
kub Bieroński.       Jerzy Zużałek

Najmłodsi grali na „Orliku”

Podsumowanie Ligi Orlika

Towarzysko na 65 - lecie

Meczem Dobre Chłopaki – Anty Barca  3:5  zakończyła się 
we wtorek, 12 czerwca, II edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Bestwina 2011 Moje Boisko Orlik 2012. W rozgrywkach brało 
udział 11 drużyn, mecze rozgrywane były wieczorami albo póź-
nym popołudniem od 17 marca (runda rewanżowa, bo począ-
tek rozgrywek nastąpił jesienią 2011). 

Zwycięzcą Ligi został zespół „Ułaaa…” zdobywając w 20 me-
czach 54 punkty. Jego skład tworzyli: Ścibiorek Krzysztof, Kucz-
marz Kamil, Firganek Adrian, Przywara Paweł, Chmielniak Do-
minik, Chmielniak Bartłomiej, Bylica Kamil, Bylica Maciej, Maga 
Maciej, Iskra Wojciech, Kuczmarczyk Bartłomiej.

Najlepszym bramkarzem wybrano Dominika Chmielniaka, 
królem strzelców został Łukasz Kaleta z zespołu Black Game 
Team zdobywając aż 58 bramek w 20 meczach. Klasyfikację 
fair play wygrały „Dobre Chłopaki”, potwierdzając tym samym 
trafność wyboru nazwy swojej drużyny.

Animator Tomasz Zużałek podziękował wszystkim uczestni-
kom za udział, wręczył kapitanom drużyn i wyróżnionym zawod-
nikom dyplomy, a najlepszym drużynom dodatkowo nagrody.

Jerzy Zużałek

Meczem towarzyskim z drużyną „Rekiny Murawy” 
Ludowy Klub Sportowy „Bestwina” uczcił jubileusz 
65 – lecia istnienia. Mecz zakończył się zwycięstwem 
Klubu, lecz była to jedna z tych gier, gdzie nie liczy się 
wynik, a dobra zabawa. Klubowi gratuljemy okrągłej 
rocznicy powstania, licząc na dobrą postawę w lidze 
i wysokie miejsca w tabeli.

S. Lewczak

Zwycięska drużyna z Bestwinki

Uczestnicy kolejnej edycji Ligi Orlika

Mecz na bestwińskim „Orliku”

Jubileuszowy mecz piłki nożnej



18

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

cz
er

w
ie

c 
6/

20
12

Sport

Reprezentacje UKS Set Kaniów wzięły udział we wszystkich 
pięciu finałach VII Międzynarodowego Turnieju Kajak Polo. 
W czterech spośród nich przeciwnikami były zawodniczki i za-
wodnicy MOSW Choszczno, w ostatnim Team 1, czyli drużyna 
składająca się z Czechów i Nowozelandczyka. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła jednak tylko drużyna stanowiąca przy-
szłość naszego kajak polo – młodziczki. Pokonały one drużynę 
MOSW  Choszczno 6:2.

Tak jak wyraźnie zwyciężyły nasze młodziczki tak też wyraź-
nie przegrali młodzicy. Mecz z MOSW Choszczno zakończył się 
naszą porażką 7:3. Wszystkie trzy bramki strzelił Dawid Wizner, 
który został również królem strzelców.

Juniorzy UKS Set Kaniów ulegli MOSW Choszczno w do-
grywce, przez tzw. złotą bramkę. W przepisowym czasie wy-
nik brzmiał 5:5. Nasza ekipa na 3 minuty przed końcem ob-
jęła prowadzenie 5:4, a na 8 sekund przed ostatnim gwizd-
kiem straciła bramkę dającą MOSW wyrównanie i w dogryw-
ce lepsi okazali się zawodnicy z Choszczna. Bramki dla na-
szej drużyny zdobywali: Bartłomiej Ryba  - 2, Filip Cwetler,  
Klaudia Sachmerda, Jacek Szary. Oprócz zdobywców bra-
mek w składzie UKS Set byli: Natalia Pacyga i Oskar Dzida. 
Seniorki uległy MOSW Choszczno  3:4. Nasza drużyna dzięki 
bramkom Marzeny Wala i Klaudii Sachmerda prowadziła 2:0, 
później jednak zrobiło się 2:1, następnie Klaudia podwyższyła 
na 3:1, ale kolejne bramki zdobywały już doświadczone zawod-
niczki z Choszczna. W przypadku tej drużyny należy się bardzo 
cieszyć, ponieważ stanowiły ją w większości młodziutkie zawod-

niczki a walczyły, jak równy z równym z wielokrotnymi mistrzy-
niami Polski i reprezentantkami kraju. Wiele braw zebrała Ka-
mila Bujnicka za znakomitą obronę własnej bramki.

Kiedy za kilka lat ktoś będzie wspominał finałowy mecz se-
niorów UKS Set z Team 1 (zawodnicy z Czech i Nowej Zelandii) 
to zapewne powie sobie: „jak to się stało, nie wiem do dziś.” Bo 
też trudno wytłumaczyć sobie, jak prowadząc 3:0 przegrać  4:5, 
a tak właśnie było w tym meczu. Borys Zubczewski, Paweł Mi-
chalec i Łukasz Pilarz byli autorami trzech pierwszych bramek, 
potem zrobiło się 3:2, następnie Borys Zubczewski podwyższył 
na 4:2 i na więcej naszych zawodników nie było już stać. Kolej-
ne bramki zdobywali tylko zawodnicy Team 1. 

Oprócz medali i pucharów dla najlepszych drużyn były 
wyróżnienia dla królów strzelców oraz najmłodszych 
uczestników i najmłodszych zdobywców bramek. Wśród 
tych ostatnich znaleźli się: Dominika Sojka i Filip Hałas 
z rocznika 2002. Było także wyróżnienie dla najstarsze-
go zawodnika a został nim Bolea Jorge z drużyny UKS Set. 
Po zakończeniu dekoracji głos zabrał wicestarosta bielski Grze-
gorz Szetyński i pogratulował gospodarzom tak pięknego obiek-
tu, na jakim rozgrywany był VII Międzynarodowy Turniej Kajak 
Polo, a następnie wójt Artur Beniowski pogratulował zwycięzcom 
i organizatorom oraz zaprosił na kolejne turnieje do Kaniowa.

Jerzy Zużałek

Pomimo chłodu i silnego wiatru 68 młodych uczestników dziel-
nie wytrwało 2 czerwca na swoich stanowiskach łowiąc ryby na 
kaniowskim akwenie „Oczko”. Do rywalizacji zaprosiła dzieciaki 
Sekcja Wędkarska im. A. Gascha, która wspólnie z gminą Be-
stwina, Lokalną Grupą Rybacką „Bielska Kraina” i firmą „Am-
bra” ufundowała atrakcyjne nagrody.

Po wymagających wiele cierpliwości zmaganiach zwyciężył 
Jakub Staszek z wynikiem 1,38 kg. Kolejne miejsca na podium 
zajęli Monika Czepiel oraz Szymon Jaworski. Nagrody, wraz 
z kierownikiem Sekcji Romanem Sasem i członkami Zarządu 
wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Sławomir Lewczak

VII Międzynarodowy Turniej
 Kajak - Polo

Zawody wędkarskie na Dzień Dziecka

Walka o każdą piłkę

Zawodniczki UKS „Set” wraz z wójtem Arturem Beniowskim

Zwycięzcy zawodów wędkarskich (fot. E. Góra)
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Kronika policyjna 

Maj 2012
• 9 maja mieszkaniec Bestwiny zgłosił na komisariacie 

w Czechowicach – Dziedzicach, że na ul. Lipowej nie-
znany sprawca włamał się do budynku w trakcie budo-
wy, skąd skradł przewody elektryczne.

• 11 maja w Janowicach na ul. Janowickiej policjanci 
z Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach 
zatrzymali mieszkańca Janowic, zgodnie z nakazem 
prokuratorskim.

• 11 maja o godz. 20.00 w Kaniowie na ul. Witosa zde-
rzyły się dwa samochody – Toyota z Fiatem Seicento.

• 14 maja o godz. 14.00 w Kaniowie na ul. Dankowickiej 
zderzyły się dwa samochody – Opel Astra i VW Sharan.

• 15 maja mieszkaniec Janowic powiadomił Komisa-
riat Policji w Czechowicach – Dziedzicach, że niezna-
ny sprawca włamał się do budynku będącego w trakcie 
budowy, skąd skradł przewody elektryczne.

• 16 maja w Janowicach przy ul. Janowickiej nieznany 
sprawca włamał się do garażu, skąd skradł elektrona-
rzędzia.

• 17 maja w Kaniowie na ul. Czechowickiej policjanci 
z SPPP Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Bestwi-
ny, który pomimo sądowego zakazu prowadzenia po-
jazdu kierował samochodem.

• 18 maja o godz. 6.00 w Kaniowie na ul. Ludowej poli-
cjanci z SPPP z Bielska – Białej zatrzymali mieszkań-
ca Kaniowa w celu odbycia kary pozbawienia wolności 
na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Pszczynie.

• 22 maja o godz. 13.00 w Kaniowie na ul. Batalionów 
Chłopskich nastąpił wypadek drogowy, w którym uczest-
niczyły samochody Citroen Berlingo i Citroen Jumper.

• 26 maja w Janowicach na ul. Janowickiej nieznany 
sprawca włamał się do pomieszczenia gospodarskie-
go, skąd skradł piłę spalinową o wartości 1500 zł., na 
szkodę mieszkańca Janowic.

• 30 maja w Bestwinie na ul. Witosa zderzyły się dwa sa-
mochody – Ford Transit z Renault Trafic.

Czerwiec 2012
• 2 czerwca w Bestwince przy ul. Gandora nieznany 

sprawca uszkodził skrzynkę i licznik gazowy – straty ok. 
600 zł. na szkodę mieszkańca Bestwinki.

• 6 czerwca w Bestwinie na ul. Podzamcze nieznany 
sprawca włamał się do zamkniętego stojaka, skąd 
skradł 6 butli gazowych o wartości 800 zł., na szko-
dę mieszkanki Bestwiny.

• 6 czerwca w Bestwinie na ul. Leszczynowej poli-
cjanci z Czechowic – Dziedzic na podstawie na-
kazu Sądu Rejonowego w Pszczynie zatrzyma-
li mieszkańca Bestwiny w celu doprowadzenia do 
aresztu śledczego.

• 8 czerwca w Bestwinie na ul. Janowickiej nieznany 
sprawca włamał się do zamkniętego stojaka, skąd 
skradł 8 butli gazowych – straty 1200 zł., na szko-
dę mieszkanki Bestwiny.

• 8 czerwca w Bestwinie na ul. Krakowskiej kierują-
cy samochodem marki Rover wjechał w nieozna-
kowaną wyrwę w jezdni, uszkadzając koło.

• 11 czerwca w Bestwinie przy ul. Krakowskiej nie-
znany sprawca włamał się do sklepu powodując 
straty o wartości 3 tys. zł., na szkodę mieszkań-
ca Bestwiny.

• 13 czerwca na ul. Górskiej zderzyły się dwa pojaz-
dy – VW Passat z Citroenem.

• 15 czerwca w Bestwinie na ul. Krakowskiej kieru-
jący samochodem Honda wjechał do nieoznako-
wanej wyrwy, uszkadzając koła.

• 18 czerwca w Kaniowie na ul. Dankowickiej nie-
znany sprawca wjechał samochodem do skrzynki 
gazowej, powodując straty o wartości 400 zł., na 
szkodę mieszkańca Kaniowa.

• 19 czerwca w Kaniowie na ul. Nad Łękawką poli-
cjanci z SPPP w Bielsku – Białej na podstawie na-
kazu Sądu Rejonowego w Pszczynie zatrzymali 
mieszkańca Kaniowa w celu osadzenia w aresz-
cie śledczym.

• 19 czerwca w Bestwince na ul. św. Floriana poli-
cjanci z SPPP w Bielsku – Białej na podstawie na-
kazu Sądu Rejonowego w Pszczynie zatrzymali 
mieszkańca Bestwinki w celu osadzenia w aresz-
cie śledczym.

• 20 czerwca w Bestwinie przy ul. Krakowskiej nie-
znany sprawca skradł krzewy ozdobne o wartości 
400 zł., na szkodę mieszkańca Kóz.

Franciszek Owczarz



Maj i czerwiec dostarczyły mieszkańcom naszych 
miejscowości wielu wrażeń za sprawą imprez kul-
turalnych i sportowych. Ich zorganizowaniu sprzy-
jała słoneczna pogoda. Liczny udział wskazuje na 
coraz większe zainteresowanie sprawami lokalny-
mi, regionalizmem, a także podnoszeniem własnej 
sprawności fizycznej.

Tak się bawi gmina Bestwina
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W całej gminie uroczyścieW całej gminie uroczyścieW całej gminie uroczyścieW całej gminie uroczyścieW całej gminie uroczyście

świętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwaleniaświętowano rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.Konstytucji 3 maja.

Na okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęciaNa okładce znajdują się zdjęcia

z centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów podz centralnych obchodów pod

pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,pomnikiem przy Urzędzie Gminy,

uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,uroczystości w Kaniowie,

a także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolneja także akademii szkolnej

w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.w Janowicach.

Wewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeruWewnątrz numeru

relacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiegorelacja z bestwińskiego

Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.Patriotycznego Biegu Patrolowego.

Witaj majowaWitaj majowaWitaj majowaWitaj majowaWitaj majowa
jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!jutrzenko!
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