
Czwartego maja wszyscy 
strażacy obchodzą dzień 
swojego patrona – świę-
tego Floriana. Z tej oka-
zji odbywa się doroczna 
akademia gminna i szereg 
imprez towarzyszących.  
Na uwagę zasługują zwłasz-
cza Dzień Otwartej Strażni-
cy w Kaniowie i ślubowa-
nie członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. 
W numerze piszemy także 
o kursie ratownictwa tech-
nicznego, dzięki któremu  
druhowie nabyli umiejętno-
ści niezbędne w ratowaniu 
ofiar wypadków komunika-
cyjnych.

Strażacka 
wiosna
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Aktualności

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Sesja kwietniowa, która miała miejsce w dniu 25 IV 2013 r. mia-
ła dość spokojny przebieg, lecz nie znaczy to, że nie dyskutowa-
no nad istotnymi kwestiami. Radni pochylili się między innymi nad 
dotacjami dla PKS, nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie kultu-
ry i sportu, poprawkami do budżetu oraz sytuacją bestwińskiego 
ZOZ. Wysłuchano również sprawozdania wójta Artura Beniow-
skiego z działalności międzysesyjnej.

Najważniejszym punktem sesji stało się podjęcie uchwał. Rad-
ni głosowali w sprawie:
 1. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie 
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.

 2. Zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – utrzy-
manie zieleni niskiej.

 3. Zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 - 2020.

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

 5. Ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury, określenia zasad i trybu ich przy-
znawania oraz wysokości nagród.

 6. Ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień 
dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej.

 7. Przyjęcia darowizny nieruchomości.
Stosowne objaśnienia do każdej z Uchwał, rozpatrywanych 

wcześniej na forum gminnych komisji złożył wójt Artur Beniow-
ski. Wyjaśnił m.in., że zgodnie z porozumieniem, od kilku lat co 
roku gminy dofinansowują PKS w zakresie transportu publiczne-
go. Zgodnie z wyliczeniami na obecny rok jest to kwota 94 614 
00 zł. Odnośnie natomiast projektu drugiej Uchwały, poinformo-
wał, że co roku gmina otrzymywała od Powiatu środki w wyso-
kości 10 tys. zł. na wykaszanie poboczy i terenów zielonych przy 
drogach powiatowych. W obecnym roku udało się wynegocjować 
kwotę 20 tys.zł. Powiat podjął już stosowną uchwałę w sprawie 
przekazania tych środków gminie Bestwina.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podał do wiado-
mości, że na wspólnym posiedzeniu komisji przyjęto zasadę, iż 
nagroda za osiągnięcia sportowe będzie przyznawana raz na 
dwa lata, przy czym po raz pierwszy w roku 2014. Przyznawać 
się ją będzie dla zawodnika zamieszkującego na terenie Gminy 
Bestwina lub zrzeszonego w klubach i stowarzyszeniach kultury 
fizycznej mających siedzibę na terenie Gminy Bestwina. Zlikwi-
dowano tym samym na skutek konsultacji społecznych propono-
wany wcześniej limit wiekowy.

W informacjach bieżących wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że 
został rozstrzygnięty konkurs na Kierownika SP ZOZ w Bestwi-
nie. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że gmina otrzymała środki 
unijne na wyposażenie tego ośrodka zdrowia, między innymi na 
osprzęt okulistyczny, natomiast nie otrzymała kontraktu z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia na wykorzystanie tego sprzętu. 

Wójt wskazał na swoisty paradoks polegający na składaniu 
sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego mówiących o tym, że 
sprzęt został zakupiony oraz wniosek i projekt zrealizowany, a z 
drugiej strony sprawozdań dotyczących ilości wykonanych badań 
i wykonanych zabiegów na tym sprzęcie. Do tej pory, pani dok-
tor - pełniącej obowiązki kierownika - udawało się ze środków SP 
ZOZ - u wygospodarować taką ilość badań, która była do tych 
sprawozdań potrzebna, a które nie zachwiały całej gospodarki fi-
nansowej ośrodka zdrowia i nie doprowadziły do zwrotu sprzętu.

Radny Jerzy Stanclik Przewodniczący Komisji Konkursowej 
na stanowisko Kierownika SP ZOZ przedstawił szeroką informa-
cję z przebiegu prac Komisji Konkursowej dotyczącą postępowa-
nia konkursowego, a następnie rozstrzygnięcie konkursu. W wy-
niku rozstrzygnięcia konkursu, na Kierownika SP ZOZ w Bestwi-
nie wyłoniona została Pani Bożena Kaźmierczak.

W dalszej kolejności głos zabierali składający swoje wnioski 
radni oraz przybyli na sesję mieszkańcy. Odczytano również pi-
sma, które wpłynęły do Biura Rady Gminy. Ze szczegółami moż-
na zapoznać się w protokole dostępnym na stronie Urzędu Gmi-
ny oraz w Biurze Rady.

Opracowanie protokołu: insp. Irena Glądys
Redakcja: Sławomir LewczakRadni obecni na XXX sesji Rady Gminy Bestwina

• Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór śmieci w ramach ustawy, która ma obowiązywać 
od 1 07 2013 r. Wybrana została firma „Operatus” z Bielska – Białej. 

• Jesteśmy w trakcie łatania dziur na drogach gminnych oraz na bieżąco naprawiamy gmin-
ne drogi gruntowe.

• Rozpoczął się remont ul. Szkolnej. Środki na ten cel Starostwo Powiatowe pozyskało z MSW 
w ramach usuwania szkód powodziowych.

• Zostały otwarte oferty w przetargu na II etap remontu ul. Janowickiej. Będzie on obejmował 
odcinek od kościoła do końca nowego chodnika.

• Z racji, że nie realizują się w pełni dochody z budżetu państwa, prognozowane przez mini-
sterstwo finansów, wstrzymane zostają bieżące wydatki inwestycyjne, a także ograniczone 
wydatki w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
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Aktualności

Zebrania wiejskie w Janowicach  
i w Kaniowie

W kwietniu w naszej gminie odbyły się dwa zebrania wiej-
skie – 14 IV w Janowicach, natomiast tydzień później, 21 IV w 
Kaniowie. Głównym punktem tych zebrań było sprawozdanie 
wójta gminy Bestwina z wykonanych zadań oraz dyskusja o in-
westycjach, ale poruszono również wiele innych tematów. Spo-
ro pytań wzbudziła jak zwykle ustawa o gospodarce odpadami, 
tzw. „śmieciowa”, interesowano się także działalnością PG „Si-
lesia” i pracą policjantów. 

Z mieszkańcami dwóch sołectw spotkał się wójt Artur Beniow-
ski. Towarzyszyli mu wiceprzewodniczący Rady Powiatu Biel-
skiego Bogusław Stolarczyk, radni powiatowi Józef Maziarz i 
Grzegorz Boboń, kierownik referatu Służb Technicznych i Ob-
sługi Techniczno – Gospodarczej Mariusz Szlosarczyk, jak rów-
nież radni gminy Bestwina z Kaniowa i Janowic, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów 
sportowych, Spółki Wodnej, PK „Kombest”, jednostek oświa-
towych i lokalnych mediów. Zostali ponadto zaproszeni goście 
specjalni, o których mowa dalej.

Janowice
Zebranie mieszkańców w sali OSP poprowadził sołtys Jan 

Stanclik. Przedstawił on sprawozdanie ze swojej działalności, 
informując przy tym, że członkini Rady Sołeckiej – p. Jadwigi 
Papla złożyła do p. Wójta pismo w sprawie rezygnacji z człon-
kostwa w Radzie. Uchwałą przyjęto jej rezygnację a na jej miej-
sce nie wybrano nikogo ze względu na fakt, że liczebność człon-
ków Rady Sołeckiej mieści się w statucie sołectwa Janowice. 

Ważnym punktem zebrania stała się sprawa nadania nazwy 
dla ulicy zwanej potocznie Famułkową. Mieszkańcy uchwali-
li, że będzie ona nosić nazwę „ul. Famułki”, jednakże na sesji 
Rady Gminy okazało się, że nie można przyjąć nazwy zawiera-

jącej samo nazwisko. Nazwa ulicy musi zawierać jeszcze imię 
(z uzasadnieniem), bądź brzmieć jak w dotychczasowym, po-
tocznym ujęciu „Famułkowa”. Radni na sesji w dniu 25 IV za-
proponowali tę drugą wersję.

Dodatkowo na zebraniu gościł dzielnicowy Policji w Czecho-
wicach – Dziedzicach, aspirant Piotr Majcherek odpowiadający 
na pytania związane z bezpieczeństwem i ruchem drogowym, 
zwłaszcza sprawą wydawania pozwoleń na przejazd pojazdów 
powyżej dopuszczalnych obciążeń.

Wnioski przyjęte na zebraniu:
 1. Remont ul. Pisarzowickiej wraz z odpowiednim umocnieniem 

podłoża i wykonaniem rowów.
 2. Remont ul. Miodowej, wyprostowanie zakrętów na tej ulicy. 

Zabezpieczenie uskoku obok posesji nr 5.
 3. Oznakowanie numerów budynków i działek przy ul. bocz-

nej Miodowej.
 4. Zaktualizowanie mapek dróg.
 5. Remont ul. Łąkowej, przejęcie terenów drogi na rzecz gminy.
 6. Podłączenie do kanalizacji budynków z ul. Łąkowej należą-

cej do gminy Wilamowice.
 7. Remont ul. Górskiej na odcinku 200 - 300m.
 8. Zamontowanie lustra powyżej posesji mieszkańca oraz wy-

konanie mijanek na ul. Miodowej.
 9. Wykonanie parkingu przy Szkole w Janowicach.
10. Remont ul. Łanowej i Targanickiej.
11. Rozbudowa sali gimnastycznej.
12.Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Janowickiej

Kaniów
Zebranie w Kaniowie odbywało się na sali gimnastycznej Ze-

społu Szkolno – Przedszkolnego. Przy okazji mieszkańcy mieli 
możliwość zwiedzić nowo wybudowany wielofunkcyjny obiekt 
sportowy – salę z boiskami do gier z piłką, trybunami i zaple-
czem sanitarnym. Całość poprowadził sołtys Marek Pękala.

Gośćmi zebrania byli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gór-
niczego „Silesia” – Dyrektor Departamentu Gospodarki Złożem 
Szymon Adamecki oraz Kierownik Oddziału Ochrony Terenu 
Górniczego Mariola Mizera. W krótkim wystąpieniu poinformo-
wali o bieżącej działalności kopalni. 

Szymon Adamecki na wstępie zaznaczył, że kopalnia rów-
nież stoi na stanowisku, aby droga S-1 nie przebiegała w wa-
riancie A, ponieważ ograniczyłaby możliwości wydobywcze 
przedsiębiorstwa na około 14 mln ton. Podał również do wiado-
mości, iż Kopalnia za zeszły rok wydobyła 1 200 000 ton urob-
ku, a za pierwszy kwartał tego roku około 500 tys. ton urob-
ku. Kopalnia PG Silesia zatrudnia 1630 osób własnej zało-Mieszkańcy sołectwa Janowice

Komunikat Wójta Gminy Bestwina
Proszę właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas nie złożyli  deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o jej  
pilne złożenie w Urzędzie Gminy - pokój nr 1.

W przypadku powyższa opłata zostanie określona w drodze decyzji. Wówczas będą brane  
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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gi i około 300 - 400 osób-pracowników firm zewnętrznych. Na 
koniec drugiego kwartału planowany jest rozruch ściany zlo-
kalizowanej pod miejscowością Goczałkowice, natomiast po-
czątkiem grudnia tego roku rozpocznie się eksploatacja ścia-
ny nr 334 w pokładzie 330 pod sołectwem Kaniów. Plan ru-
chu kopalni jest zatwierdzony do 2020 roku, ponieważ do 
tego roku PG Silesia posiada koncesję na wydobycie, jedno-
cześnie trwają starania o wydłużenie koncesji na kolejne lata. 
PG Silesia przeprowadziła prace związane z zabezpieczeniem 
nowej sali sportowej przy szkole w Kaniowie przed szkodami 
górniczymi, wykładając 2 200 000 zł. brutto. Zostały również 
przeprowadzone remonty pompowni przy ul. Gawlików, jak i 
tych mniejszych na sumę 110 000 zł. Rozpoczął się ponadto 
(wspólnie z samorządami lokalnymi) projekt budowy obwodni-
cy lotniska i kopalni, biegnący do drogi krajowej nr 1 i pozwala-
jący na prowadzenie ciężkiego transportu. 

Pani Mariola Mizera z PG Silesia przedstawiła zakres prac 
prowadzonych przez PG Silesia na terenie Kaniowa. Poinformo-
wała, że nastąpił remont rurociągu przy ul. Hamerlaka i remont 
wszystkich pomp w pompowni przy ul. Gawlików. Zostanie tam 
też przeprowadzony remont instalacji elektrycznej i remont ru-
rociągów tłocznych. Na terenie sołectwa rozpoczęła się inwen-
taryzacja obiektów budowlanych pod względem szkód górni-

czych. Pani Mizera zwróciła się z prośbą do mieszkańców, któ-
rych przedstawiciele PG Silesia nie zastali w domu, a pozosta-
wili wiadomość, aby skontaktowali się z działem szkód górni-
czych. Budynki o dużej kubaturze, między innymi jak kościół i 
szkoła będą inwentaryzowane przez firmę zewnętrzną. Plano-
wany jest także remont i konserwacja rowów melioracyjnych i 
cieków wodnych na obszarze eksploatacyjnym,. Szkody zwią-
zane z eksploatacją przez poprzedniego właściciela kopalni na-
leży również zgłaszać do działu szkód górniczych.

Podobnie jak w Janowicach, do Kaniowa również przybyli po-
licjanci. Z mieszkańcami spotkał się pełniący obowiązki komen-
danta posterunku w Czechowicach – Dziedzicach podinspektor 
Zbigniew Gacek i dzielnicowy, aspirant Tomasz Chromik. Pano-
wie przedstawili policyjne statystyki i zachęcili do współpracy.

W dalszej części zebrania na pytania odpowiadał wójt Artur 
Beniowski. Zachęcił do zapoznania się z ulotką wyjaśniającą 
szczegóły segregacji odpadów na nowych zasadach, jak i ar-
tykułami umieszczanymi na stronach internetowych i w „Maga-
zynie Gminnym”.

Wnioski mieszkańców zapisane przez Komisję Uchwał i 
Wniosków:
 1. Usunąć rurę doprowadzającą wodę do zbiornika użytkowa-

nego przez Gminny Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji.
 2. Naprawić przejazd kolejowy w ciągu ul. Dankowickiej.
 3. Wykonać odwodnienie, ocieplenie oraz usunąć eternit z bu-

dynku komunalnego przy ul. Czechowickiej 23.
 4. Przeprowadzić akcję odkomarzania na terenie gminy.
 5. Naprawić 100 m. ul. Modrej w kierunku starej spółdzielni.
 6. Naprawić ul. Zgody.
 7. Wykonać zastawkę na rowie przy akwenie OSWiR w celu 

podniesienia lustra wody.
 8. Naprawić ul. Gawlików.
 9. Przyspieszyć przekwalifikowanie terenów rolnych na bu-

dowlane.
10.Wykonać niezrealizowane wnioski z zebrań wiejskich.

Red. Sławomir Lewczak, protokołowali Jerzy Borutka  
i Mirosław Kołodziejczyk 

Zebranie wiejskie w Kaniowie - stół prezydialny

Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości  
Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zgodnie z harmonogramem postępują prace związane z 

przedmiotową inwestycją, w ramach której wykonany zosta-
nie nowy układ komunikacyjny z parkingami, ciągami pieszy-

mi, dojazdami i drogą pożarową, kompletne oświetlenie terenu 
wokół ośrodka zdrowia, montaż elementów małej architektury, 
parking dla rowerów, miejsce przechowywania odpadów, tabli-

Aktualności



5

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

kw
ie

ci
eń

-m
aj

 4
-5

/2
01

3

Wykonano już kanalizację deszczową, obecnie trwają pra-
ce związane z montażem krawężników drogowych, po wyko-
naniu których rozpocznie się układanie kostki brukowej. Budo-
wa chodnika przy głównej drodze łączącej sołectwa Bestwinę i 
Janowice – drogi o dużym natężeniu ruchu zarówno samocho-
dowego jak i pieszego – zapewni bezpieczeństwo w szczegól-
ności dzieci kierujących się do szkoły w Janowicach. Chodnik 

pozwoli na separację ruchu na drodze i zwiększy bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników drogi.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2013 r. i 
jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
(PROW 2007 -2013). 

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 
ul. Janowicka w Janowicach

Lekcja przyrody z Lokalną Grupą Rybacką  
„Bielska Kraina”

30 kwietnia Wójt Gminy Bestwina – Pan Artur Beniowski wraz 
z pracownikami biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
Bielska Kraina oraz miłośnikiem przyrody Panem Rafałem Ni-
kiel odwiedzili kolejne dwa przedszkola, w których przeprowa-
dzona została żywa lekcja przyrody.

Tym razem uczestnikami 
spotkań były dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Ka-
niowie oraz dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Be-
stwinie.

Tematem spotkań z dziećmi była popularyzacja rybactwa 
i zdrowego stylu odżywiania się. Dzieci miały okazję poznać 
świat przyrody, występujący w miejscu, w którym się wychowu-
ją. Pan Rafał opowiedział o gatunkach fauny i flory występu-
jących na obszarze Bielskiej Krainy. Największym zaintereso-
waniem wśród najmłodszych okazały się żywe okazy zwierząt.

Dzieci zapoznane zostały także z treścią książeczki eduka-
cyjnej pt. „Co szumi w stawie”, która została także przekazana 
przedszkolom jako jedna z nagród za udział w konkursie pla-
stycznym pn. „Najpiękniejsza rybka  z Bielskiej Krainy”. Wszyst-
kie dzieci oprócz książeczek edukacyjnych otrzymały nagrody 
w postaci gier, puzzli oraz przyborów do malowania i rysowa-
nia,  z których będą mogły wspólnie korzystać w przedszkolach.

LGR „Bielska Kraina”Spotkanie z przedszkolakami z Kaniowa

ce informacyjne i kosze na śmieci. Teren zostanie obsadzony 
zielenią wysoką i niską.

Wykonano już kanalizację deszczową, przebudowane zosta-
ły sieci uzbrojenia terenu kolidujące z przedmiotową inwesty-
cją. Ponadto zniwelowano teren i wykonano podbudowę pod 
nawierzchnię z kostki brukowej pomiędzy budynkiem Ośrodka 
Zdrowia i parkiem. W końcowej fazie jest budowa muru oporo-
wego od strony ul. Krakowskiej. Po jego wykonaniu zostanie zni-
welowany teren i wykonana nawierzchnia parkingu. W kolejnym 

etapie prace będą wykonywane w obszarze pomiędzy ośrod-
kiem, a przedszkolem, aby nie ograniczać możliwości użytko-
wania budynku SPZOZ. 

Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2013 r. i 
jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY 2007 - 2013).

Aktualności
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Bezpieczne przejście do Czechowic-Dziedzic
Kwestia uporządkowania terenu dookoła kładki prowadzą-

cej z ul. Modrej w Kaniowie na ul. Nad Białką w Czechowicach 
Dziedzicach od dawna wzbudzała wśród mieszkańców Kanio-
wa sporo kontrowersji. Na zebraniach wiejskich wnioskowano 
do różnorakich podmiotów o wykonanie wycinki zarośli i popra-
wienie drogi gruntowej od strony Czechowic – Dziedzic, lecz jak 
do tej pory negocjacje kończyły się fiaskiem.

Sprawa znalazła szczęśliwy finał dzięki zaangażowaniu władz 
Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczo-
ści i Innowacji położonego na terenie Kaniowa. Inicjatorzy, do 
których należeli radny Edward Jonkisz oraz p. Stanisław Ha-
merlak porozumieli się z dyrekcją Parku oraz Urzędem Gmi-

ny w Bestwinie i skrót został udrożniony. Chwasty wycięto, zaś 
drogę wysypano klińcem.

W dniu 7 maja na terenie BPTLPiI odbyło się spotkanie robo-
cze, w którym uczestniczył wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, radny Edward Jonkisz, pan Stanisław Hamerlak oraz ze 
strony Parku prezes Tomasz Marek i prokurent Bogusław Ho-
leksa. Udzielili oni informacji na temat planowanych inwestycji 
i kontraktów, zwłaszcza planowanego utworzenia Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. Panowie inicjatorzy podziękowali tak-
że za zaangażowanie włożone w ułatwienie mieszkańcom Ka-
niowa dojścia do terenów położonych przy PG „Silesia”.

Następnie uczestnicy udali się na teren zakończonej inwe-
stycji, przy okazji dyskutując o szansach rozwoju gminy Bestwi-
na związanych z położeniem lotniska na jej terenie. Nadzieje 
wiązane są głównie z przyciągnięciem firm z branży lotniczej, 
perspektywami zatrudnienia i szeroko pojętą promocją gminy.

Sławomir Lewczak

Spotkanie z przedstawicielami Parku Techniki Lotniczej

Teren przy kładce do Czechowic-Dziedzic

Trzeciomajowy hołd dla Ojczyzny
Pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce” zabrzmiał jak 

co roku 3 hymn państwowy, padły słowa podniosłych przemó-
wień i zostały złożone wiązanki kwiatów. Wszystko to działo 
się dla uczczenia 222 rocznicy Konstytucji 3 Maja. Swój udział 
zaakcentowały władze samorządowe, delegacje straży pożar-
nej, górników, pszczelarzy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, placówek 
oświatowych, organizacji i poszczególnych sołectw. Pod po-
mnikiem przed Urzędem Gminy, już z nową sylwetką Orła Bia-
łego, kwiaty złożył wójt Artur Beniowski, a za nim reprezentan-
ci Rady Gminy i wyżej wymienionych grup. Hymn i pieśni pa-
triotyczne odegrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie, zaś wartę honorową wystawili harcerze ze szcze-
pu „Bratnie Żywioły”.

Sławomir Lewczak Poczty sztandarowe i delegacje (fot. Wioleta Gandor)
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„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz...”
Kardynał Kazimierz Nycz w parafii Kaniów

W latach siedemdziesiątych, kiedy powołań kapłańskich za-
czynało brakować, kardynał Karol Wojtyła wpadł na niecodzien-
ny pomysł. Postanowił, by w celu „promocji powołań”, święcić 
księży niejako „w terenie”, po parafiach. Ideę tę podchwycił ów-
czesny proboszcz z Kaniowa, ks. Ferdynand Bochaczyk i swo-
imi staraniami doprowadził do tego, by uroczystość udziele-
nia sakramentu święceń mogła odbyć się w Kaniowie. 20 maja 
1973 r. biskup Julian Groblicki nałożył ręce na trzech kolegów 
rocznikowych: ks. Jerzego Grajnego, kaniowskiego rodaka, ks. 
Włodzimierza Łukowicza z Jawiszowic oraz ks. Kazimierza Ny-
cza ze Starej Wsi. Było to wielkie święto i pamiętano je jeszcze 
długo. A ciąg dalszy dopisało życie. Ks. Kazimierz Nycz w roku 
1988 został mianowany krakowskim biskupem pomocniczym, 
następnie był ordynariuszem koszalińsko – kołobrzeskim, by 
wreszcie zostać wyniesionym na warszawską stolicę arcybisku-
pią. W roku 2010 papież Benedykt XVI kreował go kardynałem.

Ponieważ w roku 2013 mija dokładnie czterdzieści lat od pa-
miętnych święceń w Kaniowie, obecny proboszcz parafii Nie-
pokalanego Serca NMP, ks. Janusz Tomaszek już od dłuższe-
go czasu czynił starania, aby ksiądz Kardynał odwiedził miej-
sce rozpoczęcia swej kapłańskiej drogi. Marzenie to stało się 
faktem, metropolita wyraził taką zgodę i w dniu 13 maja odpra-
wił w gronie współbraci z rocznika 1973 uroczystą Mszę świętą.

Głównymi wątkami homilii księdza Kardynała było wniebo-
wstąpienie Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego na aposto-
łów. Hierarcha wskazał na potrzebę głoszenia Ewangelii na ca-
łym świecie i pójścia za Chrystusem, zgodnie ze słowami papie-

ża Franciszka, że kto za Jezusem nie podąża, ten stoi w miej-
scu, a nawet się cofa. Kazimierz Nycz nawiązał również do dnia 
swoich święceń, wspominając m.in. księdza Jerzego Grajne-
go, zmarłego najwcześniej z całego rocznika, bo już w 1989 r.

Wraz z ks. Kardynałem liturgię koncelebrowało wielu kapła-
nów, w tym ks. Włodzimierz Łukowicz (proboszcz parafii w Ska-
winie) oraz wilamowicki dziekan, ks. Michał Boguta. Dostojnego 
Gościa witali również świeccy: pamiątkową paterę i kwiaty wrę-
czyli zastępca wójta gminy Bestwina Stanisław Wojtczak i sołtys 
Kaniowa Marek Pękala. Przybyły delegacje ze Starej Wsi i Dan-
kowic, a także licealni przyjaciele ks. Kardynała. Poczty sztan-
darowe wystawili strażacy, górnicy i kolejarze. Oprawę muzycz-
ną zapewnił działający w Kaniowie parafialny chór „Antonius”.

Po zakończeniu Mszy św. kardynał Nycz przeszedł wraz z 
księżmi i wiernymi na cmentarz parafialny, gdzie w chwili ci-
szy modlił się nad grobem księdza Jerzego Grajnego. Na mo-
gile zapalono znicze.

Pamiątką tego niezwykłego wydarzenia jest książka pod ty-
tułem „Tutaj pracowali i stąd pochodzili” autorstwa niżej podpi-
sanego. W publikacji tej zawarte są życiorysy kapłanów i sióstr 
zakonnych związanych z parafią Niepokalanego Serca NMP w 
Kaniowie. Całości dopełnia prawie dwieście fotografii. Książka 
została wręczona księdzu Kardynałowi przez księdza probosz-
cza, zaś wszyscy chętni mogą nabyć ją w parafialnym sklepiku 
i w kościele po niedzielnych Mszach świętych.

Sławomir Lewczak

Kardynał Kazimierz Nycz w Kaniowie Modlitwa i zapalenie zniczy na grobie ks. Jerzego Grajnego

W akcji krwiodawstwa, która została zorganizowana 24 mar-
ca w Kaniowie przez działający przy Urzędzie Gminy Bestwina 
Klub Honorowych Dawców Krwi zarejestrowało się 35 osób, a 
ostatecznie lekarz dopuścił do oddawania krwi 30 osób, dzięki 
czemu do Banku Krwi przekazano jej 13 050 ml.

Krwiodawcy, oprócz tradycyjnie już przygotowanych przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czekolad, 
otrzymali również produkty przekazane przez Firmę „Danone” z 
Bierunia Starego oraz przez MW „Maspex” Sp. z.o.o. z Tychów. 
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy 
Bestwina składa serdeczne podziękowania krwiodawcom za 
oddanie cząstki siebie, za dar serca oraz ww. Firmom za prze-
kazanie na potrzeby akcji swoich produktów.

Jerzy Zużałek

Akcja krwiodawstwa w Kaniowie

Ambulans do pobierania krwi tym razem zawitał do Kaniowa
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Zasłużone laury druhów z OSP
Strażak nie kalkuluje, czy coś mu się opłaca, czy nie. Kie-

dy trzeba, wkłada bojowy kombinezon i hełm, biegnąc ratować 
ludzkie życie i mienie. Służbę postrzega jako coś więcej niż tyl-
ko pracę, wzorując się na nieugiętym św. Florianie. Takie wła-
śnie myśli przewijały się w homilii księdza Cezarego Dulki, wy-
głoszonej podczas Mszy świętej odprawionej z okazji gminne-
go Dnia Strażaka. Centralne obchody w tym roku miały miej-
sce 11 maja w Bestwinie i choć pogoda nie 
dopisała, tradycyjnie zadbano o dopięcie 
wszystkiego na ostatni guzik. W efekcie 
mieszkańcy mogli podziwiać strażaków w 
pełnym szyku paradnym, z asystą sztan-
darów i orkiestry.

Po liturgii i złożeniu kwiatów na cmentarzu 
strażacy przeszli z kościoła Wniebowzięcia 
NMP pod strażnicę, gdzie komendant gmin-
ny Grzegorz Owczarz dał sygnał do rozpo-
częcia akademii. Prezes Zarządu Gminne-
go ZOSP RP Herbert Szeliga serdecznie 
przywitał zaproszonych gości: Wójta gmi-
ny Bestwina Artura Beniowskiego – jedno-
cześnie członka Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Bestwinie, księdza kanonika Ceza-
rego Dulkę, wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczy-
ka wraz z radnym powiatowym Józefem 
Maziarzem, wiceprzewodniczącego Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Miro-
sława Szemlę, Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Jana Cholewę, Wi-
ceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Jana Oziminę, członka Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Grzego-
rza Gawędę, wieloletniego członka Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Józefa Kłodę, rad-
nych gminy Bestwina Marię Maroszek, Anatola Farugę i Andrze-
ja Wojtyłę, prezesów i naczelników jednostek OSP oraz wszyst-
kie druhny i druhów.

Komendant Grzegorz Owczarz oraz druh Jan Cholewa doko-
nali przeglądu zgromadzonych pododdziałów, po czym poczet 
flagowy wciągnął na maszt flagę państwową. W kolejnej części 
akademii zaproszono księdza proboszcza do poświęcenia ło-
dzi wiosłowej o wdzięcznej nazwie „Martusia”, wyremontowanej 
dzięki zaangażowaniu strażaków z OSP Bestwina. 

Uroczystość Dnia Strażaka to okazja do wręczenia odznaczeń. 
Także i w tym roku uhonorowano wyróżniających się druhów: 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Medalem 

Honorowym imienia Bolesława Chomicza został odznaczony 
druh Tadeusz Czana z OSP Janowice.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach zło-
tym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali 
druhowie: Jacek Gruszka, Jakub Sikora (OSP Kaniów), Zyg-
munt Łukoś (OSP Janowice), Maciej Wawro (OSP Bestwin-

ka). Srebrny medal otrzymali: Czesława 
Bierońska, Edward Czyżowski (OSP Be-
stwinka), Małgorzata Kłoda (OSP Bestwi-
na), Mirosław Biedrawa (OSP Kaniów). 
Natomiast taki sam medal w kolorze brązo-
wym odebrali: Urszula Kal (Dyrektor ZSP 
Janowice), Michał Błotko, Arkadiusz Kło-
da, Tomasz Łuszczak (OSP Bestwina), To-
masz Brzeźniak (OSP Kaniów).

Kapituła Medalu „Zasłużony dla Ochot-
niczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego” 
nadała Medal za Zasługi dla Ochotnicze-
go Pożarnictwa Powiatu Bielskiego. Otrzy-
mali go druhowie: Wiesław Englart (OSP 
Bestwinka), Józef Faruga (OSP Kaniów), 
Kazimierz Norymberczyk (OSP Janowi-
ce), Wiesław Ślosarczyk (OSP Bestwina).

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Bielsku - Białej - odznaką „Wzorowy Stra-
żak” odznaczeni zostali druhowie: Błażej 
Adamiec (OSP Bestwina), Artur Orlicki 
(OSP Bestwinka), Grzegorz Ciszczoń, Do-
minik Dadak, Tomasz Papla (OSP Jano-
wice), Eliasz Golik, Bartłomiej Janeczko, 
Adrian Staszczyk, Paweł Święs, Przemy-
sław Szczepaniak (OSP Kaniów).

Gdy odznaczeni wrócili do szeregu, za-
proszeni goście – wójt Artur Beniowski, wiceprezes WFOŚiGW 
w Katowicach Mirosław Szemla oraz Prezes Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP Jan Cholewa wygłosili krótkie przemówienia, ży-
cząc strażakom wszelkiej pomyślności, opieki św. Floriana i jak 
najmniej interwencji przy różnorakich zdarzeniach. Ze względu 
na deszcz nie przemawiano zbyt długo. Dzielnie znoszący nie-
pogodę strażacy zostali zaproszeni na gorący posiłek.

Warto dodać, że całą uroczystość uświetniła swoją grą Orkie-
stra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, prowadzo-
na przez prezesa Stanisława Hamerlaka i kapelmistrz Urszu-
lę Szkucik – Jagiełkę. Jak zwykle muzycy przygotowali boga-
ty i ciekawy repertuar.

Sławomir Lewczak

Medal im. Bolesława Chomicza otrzymuje druh Tadeusz Czana Poświęcenie łodzi wiosłowej

Przemawia wójt Artur Beniowski
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Zostali strażakami na jeden dzień
Dziecięce marzenia o zostaniu strażakiem nareszcie się speł-

niły. Co prawda na razie tylko na krótko, lecz dobry jest każdy 
sposób, by zapoznać najmłodszych z działalnością OSP. Dzień 
otwartej strażnicy organizowany przez druhów z Kaniowa jest już 

tradycją i – nie ukrywajmy – niebywałą atrakcją dla dzieciaków, 
których fascynują czerwone samochody, hełmy, węże i drabiny. 

Komendant gminny a zarazem prezes OSP Kaniów Grze-
gorz Owczarz i naczelnik Andrzej Janeczko wyjaśnili, że od 
tego roku Straż otworzyła swoje podwoje nieco szerzej – mogli 
przyjść uczniowie, przedszkolaki i nie tylko oni. Dzięki współ-
pracy z parafią zaproszono wszystkich mieszkańców Kaniowa 

oraz całej gminy. Grunt pod imprezę przygotowała również ka-
niowska filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Zorganizowała ona 
konkurs plastyczny, na który należało wykonać projekt mundu-
ru strażackiego albo wozu bojowego.

6 maja wrota remizy się otworzyły i od rana na placu przed 
siedzibą OSP było gwarno i kolorowo. Według szacunków przy-
było około 350 osób. Można było dokładnie pooglądać samo-
chody i wszelki sprzęt będący w posiadaniu jednostki. W ruch 
poszły węże i hydronetki. Bardzo chętnie przymierzano hełmy i 
mundury, robiąc sobie zdjęcia. Świadectwem dobrej zabawy są 
wpisy w księdze pamiątkowej i kwiaty, które komendant i druho-
wie otrzymali od najmłodszych. 

Sławomir Lewczak

Przygotowani na każdą ewentualność
41 strażaków z wszystkich gminnych jednostek uczestniczy-

ło w kursie z zakresu ratownictwa technicznego, odbywające-
go się w dniach 19 III – 13 IV 2013 r. w Bestwince. Konieczność 
zorganizowania kursu została podyktowana pozyskaniem przez 
OSP zestawów do ratownictwa pozwalających uwalniać ofiary 
wypadków drogowych ze zgniecionych samochodów. Należy za-
uważyć, że Straż wzywana jest coraz częściej do zdarzeń ko-
munikacyjnych i w związku z tym potrzebuje specjalistycznych 
narzędzi. Dodatkowo kurs ten muszą odbyć wszyscy dowódcy 
OSP, by mogli zachować swoje uprawnienia.

Przeprowadzenie szkolenia umożliwiła firma „Auto – Złom” z 
Brzeźć, która użyczyła druhom wraków samochodów. Straża-
cy cięli je hydraulicznymi kleszczami, ucząc się wydostawania 
uwięzionych ofiar. Dużą uwagę zwrócono na udzielanie pierw-
szej pomocy. Wykłady i ćwiczenia prowadził komendant gmin-
ny Grzegorz Owczarz oraz instruktorzy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej. Pomieszczeń użyczyła jednost-
ka OSP z Bestwinki.

Sławomir Lewczak
(zdjęcia pochodzą z archiwum OSP)

Kurs ratownictwa technicznego Zajęcia na terenie OSP Bestwinka

W roli prawdziwego strażaka

Podziękowanie i kwiaty dla komendanta gminnego



10

•M
a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

kw
ie

ci
eń

-m
aj

 4
-5

/2
01

3

Sekcja wędkarska 
posprzątała śmieci
Pięćdziesięciu członków Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha 

rozpoczęło sezon wędkarski od sprzątania terenów, na których 
położone są łowiska. To już tradycja, że wędkarze w trosce o 
środowisko naturalne każdego roku zbierają śmieci pozostawio-
ne lub też podrzucone na ich tereny przez innych. 

Akcja sprzątania, która miała miejsce w sobotę, 20 kwietnia, 
była pierwszą w tym roku, ale nie ostatnią. Planowane są kolej-
ne: 22 czerwca, 20 lipca (ta z udziałem przede wszystkim mło-
dzieżowych członków Sekcji) i 7 września.

Jerzy Zużałek Sprzątanie akwenów w Kaniowie

Wielki dzień młodych strażaków z Kaniowa
Jak co roku, 4 maja, w dniu wspomnienia Świętego Floriana, 

obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tegoroczne 
obchody tego święta w kaniowskiej OSP były wyjątkowe, choć 
tradycyjnie rozpoczęły się zbiórką pod remizą, przemarszem 
do kościoła i  uroczystą Mszą świętą w intencji strażaków i ich 
rodzin. Towarzysząca uroczystościom strażacka orkiestra dęta 
odprowadziła wszystkich uczestników na plac przed remizą. Po 
przemówieniu, wciągnięciu flagi państwowej na maszt nastąpił 
bardzo ważny i wyjątkowy dla młodych strażaków (członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej) i ich najbliższych moment. W 
obecności dorosłych członków OSP Kaniów, rodziców i dziad-
ków druhowie: Dawid Adamaszek, Anna Beniowska, Rafał Be-
niowski, Natalia Gęszka, Klara Gęszka, Przemysław Gruszka, 
Błażej Grzywa, Filip Hałas, Rafał Janeczko, Szymon Janeczko, 
Nikodem Mika, Michał Mikoda, Marta Silezin, Patrycja Silezin, 
Jakub Silezin, Dominika Sojka, Hanna Sojka, Oktawian Tom-
ski, Daniel Zużałek, Jakub Adamaszek , Kacper Głąb, Patryk 
Janosz, Jakub Kamieński, Sylwester Olejak, Edyta Piesiur, Łu-
kasz Pudełko, Adrian Kubies złożyli uroczyste ślubowanie i zo-
stali pasowani przez komendanta gminnego Grzegorza Owcza-
rza na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Z ich ust padły następujące słowa ślubowania:
„Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej 

Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej 
Obywateli, ich dorobku kulturalnego i moralnego przed pożara-
mi i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać posta-
nowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę po-
żarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polece-
nia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochro-
ny przeciwpożarowej.”

Podczas ślubowania młodzi strażacy otrzymali legitymacje 
MDP. Po części oficjalnej wszyscy strażacy – ci starsi, ci młod-
si oraz ich rodziny, jak również zaproszeni goście  świętowanie 
Dnia Strażaka i swojego patrona kontynuowali w sali kaniowskiej 
OSP. Smaczny poczęstunek, dobra zabawa i rozradowane bu-
ziaki dzieciaków towarzyszyły dalszej części tego ważnego dnia.

Jarosław Bieroński
Zdjęcia: OSP Kaniów

Od redakcji: Warto dodać, że druh Jarek, autor powyższej re-
lacji, został w tym roku nominowany do tytułu „Strażaka Roku 
2013”. Doceniony został jego wkład w odrodzenie i rozwój Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, której jest opiekunem. W opi-
nii Komisji Historycznej OSP uzasadniającej nominację napi-
sano m.in.:  

Osoba druha Jarosława Bierońskiego jest dobrze znana. 
Wzbudza niekłamany podziw i szacunek nie tylko wśród stra-

żaków macierzystej, kaniowskiej jednostki, ale także całej gmi-
ny. Zaufaniem i wdzięcznością obdarzają go także rodzice dzie-
ci i młodzieży, z jaką pracuje druh Jarek. Dla większości dzieci 
jest to po prostu ,,wujek Jarek Strażak”, który swój cały wolny 
czas (dostosowany do systemu pracy trzyzmianowej) poświęca 
na przelanie swojej pasji jaką jest służba w szeregach Ochotni-
czej Straży Pożarnej. W ciągu ubiegłego 2012 roku młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza ,,rozrosła się” z 10 do prawie 30 osób 
w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia. Autorem tego 
sukcesu jest druh Jarek. Kiedy mówi o wartości jakiej jest ży-
cie, to mówi to jako przeszkolony w zakresie ,,pierwszej pomo-
cy” strażak oraz jako ratownik Drużyny Ratownictwa Wodnego 
i jako Honorowy Dawca Krwi III stopnia. Tylko w samym ubie-
głym roku co najmniej dwukrotnie udzielił pierwszej pomocy w 
wypadkach samochodowych jako osoba postronna.

 Druh Jarek stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wie-
dzę. Kurs ratownictwa technicznego, kurs dowódców OSP, kurs 
naczelników, szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym to lista szkoleń ukończonych przez 
niego w samym tylko 2012 roku. Jako opiekun MDP zmotywo-
wał swoich podopiecznych do wzięcia udziału w V edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu ,,Najlepsi z Najlepszych” organizowane-
go przez Zarząd Główny i został wyróżniony jako opiekun laure-
ata oraz nagrodzony kwotą 1 tys. złotych. Zakupił za nie mun-
dury dla dzieciaków. Druh Jarek organizuje wyjazdy na basen, 
rozgrywki w piłce nożnej itd. Sam też gra w siatkówkę plażo-
wą (tytuł mistrza gminy), piłkę nożną, pływa, jeździ na desce 
snowboardowej i jest wicemistrzem gminy w tenisie stołowym. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy oraz 
wielu sukcesów!

Pasowania dokonuje komendant gminny Grzegorz Owczarz

Aktualności
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Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bestwina 2013 r.

Projekt „Cztery pory roku” –  
sprawozdania ciąg dalszy

Podsumowanie drugiego etapu projektu pod nazwą.: 
„Cztery pory roku – zajęcia artystyczne” 

W miesiącu lutym zakończona została  realizacja kolejnej czę-
ści projektu „Cztery pory roku – zajęcia artystyczne” . Zima – to 
nie tylko zimowe pejzaże, ale przede wszystkim czas świąt.  Wła-
śnie ta tematyka dominowała na naszych zajęciach. Uczestnicy 
i uczestniczki projektu od grudnia do lutego, wyszywali i wycina-
li kartki świąteczne wykorzystując haft matematyczny i technikę 
kirigami, grupa poznająca  technikę składania papieru wykonała 
oryginalne oświetlenie na choinkę, a miłośnicy decoupage ma-
lowali bombki na świąteczne drzewko i ozdabiali drewniane pu-
dełka, które mogą być prezentem na różne okazje.

Zima to również Walentynki, a więc serca tworzone z papieru, 
drewna, styropianu czy pleksi: w formie przestrzennej na kart-
ce, złożone techniką orgiami czy drewniane ozdobione kwiata-
mi z papieru ryżowego. 

Zajęcia zimowe urozmaicone zostały wyjazdami  na warsz-
taty ceramiczne i spotkaniem twórczyń ludowych wykonują-
cych kwiaty z bibuły. Uczniowie poznali nowe techniki i naby-
li  nowe umiejętności.

Wszystkie dotychczasowe plastyczne dokonania uczestników 
projektu można było zobaczyć na wystawie przy okazji imprezy 
środowiskowej w dniu 23 marca 2013 r.

Warsztaty artystyczne z udziałem instruktorów Regional-
nego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Wiosna to okres ożywionych działań związanych z tradycją 
obrzędową. W projekcie „Cztery pory roku - zajęcia artystycz-
ne” uwzględnione zostały działania mające na celu kultywowa-
nie tradycji regionu. 

W Wielkim Tygodniu (28 marca 2013 r.) uczestnicy projektu 

mieli po raz kolejny możliwość poznania nowych technik, tym 
razem związanych ze sztuką ludową. Zaproszeni instruktorzy 
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej przybliżyli 
dzieciom tajniki malowania na szkle i wyplatania palm. 

Sztuka ozdabiania szklanych płytek kolorowymi barwnikami 
to stara tradycja upiększania domostw. Tematyka szklanych ob-
razków to z reguły scenki sakralne lub rodzajowe. Uczestnicy 
warsztatów podjęli się tego niełatwego zadania. Okres Wielka-
nocy był doskonałym tematem do uwiecznienia na szklanej płyt-
ce, pojawiły się więc scenki „Męki pańskiej”, „Drogi krzyżowej”, 
„Anioły, „Panienki” i „Madonny”. Dzieci z wielką pieczołowitością 
wykańczały swoje prace. Nikt nie przewidywał, że pierwsze ma-
lowanie na szkle przyniesie takie wspaniałe efekty.

Drugą częścią warsztatów było wyplatanie palm z gałązek 
krzewów i drzew symbolizujących nieśmiertelność, trwanie, od-
nowienie czy odrodzenie się życia. Poświęcone palmy mają gwa-
rantować opiekę Bożą, bezpieczeństwo i pomyślność. Kompo-
zycje dzieci wykonane zostały różnymi technikami - palmy roz-
łożyste, smukłe, wysokie, ozdabiane  kolorowymi bibułkowymi 
kwiatkami prezentowały się okazale.

Dodatkową atrakcją zajęć było malowanie ptaszków stryszaw-
skich, tutaj dzieci wykazały się znajomością gatunków i barw. 
Zajęcia zakończono prezentacją prac. Warsztaty zapoczątko-
wały realizację kolejnej pory roku - WIOSNY.

 
Udział w zajęciach artystycznych jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego POKL.

Agata Karaś
Ewa Sierant

Agnieszka Gutka

Iwona Kwiecień laureatką ogólnopolskiego  
konkursu literackiego

15 maja 2013 roku zostały ogłoszone wyniki VII Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego „OKNO” organizowanego przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. 

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie utworu pro-
zatorskiego o dowolnej tematyce. Tegoroczna edycja „OKNA” 
cieszyła się sporym zainteresowaniem, ponieważ na konkurs 
wpłynęło aż 101 utworów prozatorskich. 

Miło nam poinformować, że jury w składzie: dr Magda Fres 
(pisarka, life coach i psycholog, autorka powieści oraz wielu ar-

tykułów publicystycznych i naukowych), Weronika Górska (po-
etka, krytyk literacki, członkini Grupy Poetyckiej Obok Sceny) 
oraz Barbara Janas - Dudek (pisarka, poetka, założycielka Por-
tu Poetyckiego w Chorzowie) postanowiło przyznać I miejsce 
uczennicy Gimnazjum w Bestwince Iwonie Kwiecień. 

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów!

ZSP Bestwinka
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„Listy dla Ziemi” w Bestwinie

Zmieniają świat pisząc listy
Temat gospodarki odpadami, związany z wejściem w życie 

ustawy tzw. „śmieciowej” gości ostatnio na ustach mieszkań-
ców bardzo często. Jednakże do tej pory adresatami kampanii 
informacyjnej były osoby dorosłe. A przecież najmłodsi za kil-
ka lub kilkanaście lat zajmą ich miejsce i powinni swoją świa-
domość ekologiczną kształtować już teraz. Z pomocą uczniom 
gminnych placówek oświatowych przyszła fundacja ekologicz-
na „Arka” prowadząca w dniach 15 – 30 kwietnia ogólnopolską 
akcję „Listy dla Ziemi”.

Głównym elementem tejże akcji jest pisanie przez młodych lu-
dzi tematycznych listów skierowanych do ludzi dorosłych – sa-
morządowców i nie tylko, które zachęcałyby do szeroko poję-
tej ochrony przyrody. Tematyka w roku 2013 dotyczyła głównie 
gospodarki odpadowej i recyclingu – listy wspierają zatem gmi-
ny w ich działaniach. Dorośli informowani są w lokalnych me-
diach, na zebraniach wiejskich lub poprzez internet, zaś dzieci 
i młodzież uczą się segregacji poprzez udział w akcjach przy-
gotowanych specjalnie dla nich.

Uczniowie z gminy Bestwina z zapałem wzięli udział w pro-
jekcie, do rąk złapali pióra, długopisy i kredki, aby poprzez swo-
je listy przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych planety. 
Ci najmniejsi, z pierwszych czy drugich klas narysowali małe 
dzieła sztuki, zaś starsi nadali wypowiedziom formę literacką. 
Przy okazji odświeżyli nieco już zapomnianą w dobie SMS – ów 
sztukę epistolografii, czyli pisania listów.

Występy uczniów z Janowic

Listy były częścią większej całości – nauczyciele powiąza-
li je z obchodami Dnia Ziemi, sprzątaniem, zbiórkami puszek, 
baterii i plastikowych nakrętek. Odbyły się także okolicznościo-
we akademie. Redaktor „Magazynu Gminnego” uczestniczył w 
ekologicznym apelu w Janowicach, które są zresztą „zielony-
mi płucami” całej gminy. W tamtejszej Szkole Podstawowej im. 
M. Konopnickiej uczniowie z klas 1 – 6 przygotowali widowisko 
teatralno – muzyczne, gdzie motywem przewodnim stała się 
oczywiście troska o środowisko naturalne. Na scenie pojawili 
się aktorzy przebrani za wiatr, wodę, kwiaty, a nawet hałas i ci-
szę. Deklamowano wiersze i śpiewano piosenki. Na uwagę za-
sługiwała zwłaszcza scena sądu nad Panią Śmieciarską i popi-
sowa rola Tymoteusza Tomali – profesora ekologii. Odczytane 
zostały ponadto najlepsze „Listy dla Ziemi”. Wszystkie prezen-
towały wysoki poziom i w sposób emocjonalny, a zarazem me-
rytoryczny apelowały do serc i sumień dorosłych. Talentem epi-
stolograficznym zabłysnęli tutaj szóstoklasiści – Klaudia Rąba i 
Wojciech Sawkiewicz. Pani dyrektor Urszula Kal pogratulowa-
ła zarówno uczniom jak i ich opiekunom – nauczycielom ZSP, 
prosząc by o Ziemi pamiętano nie tylko od święta, ale i przez 
cały rok. Może obowiązek segregacji śmieci będzie dla miesz-
kańców impulsem do zwrócenia większej uwagi na świat, w 
którym żyją? Byłoby bardzo źle, gdybyśmy zostawili dzieciom 
i wnukom nasze miejscowości w gorszym stanie, niż sami pa-
miętamy je z dzieciństwa.

Sławomir Lewczak

Szkolni detektywi odkrywali przeszłość
Filmów science – fiction z wehikułem czasu w tle jest mnó-

stwo. Zazwyczaj bohater podróżuje w przeszłość i w przyszłość 
by zmienić bieg historii albo poznać losy swojej rodziny. Ucznio-
wie ZSP w Bestwinie 23 marca wyruszyli w taką niezwykłą po-
dróż by czegoś się nauczyć. Przedstawienie „Detektywi prze-
szłości”, było częścią większego przedsięwzięcia – a właściwie 
jego podsumowaniem. Szkoła w Bestwinie znalazła się bowiem 
w elitarnym gronie placówek uczestniczących w projekcie pod 
nazwą KULTHURRA.

Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji Oby-
watelskiej w Warszawie, natomiast patronat nad nim objęli Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Na-
rodowej, władze miasta Stołecznego Warszawy. Założeniem 

projektu było wprowadzenie w życie szkoły atrakcyjnych form 
prowadzenia zajęć artystycznych. W tym celu specjalne szko-
lenie przeszli nauczyciele. Z ZSP Bestwina były to panie Maria 
Drewniak i Dorota Surowiak. Obie uczestniczyły w odbywają-
cych się w Warszawie warsztatach pod okiem filmowców, foto-
grafików i pedagogów teatru.

Swoje umiejętności nauczyciele przenieśli potem na grunt 
szkolny. Zachęcili uczniów, by stali się „młodymi poszukiwacza-
mi lokalnych historii”. W szkole zorganizowano warsztaty z ani-
macji poklatkowej, a także wyjazdy na przedstawienia i zaję-
cia w Teatrze Polskim oraz w Teatrze Lalek Banialuka w Biel-
sku-Białej. Warsztaty te w całości zostały sfinansowane przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
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Uczeń szkoły w Janowicach  
„Mistrzem Polszczyzny”

7 maja 2013 roku Wojciech Sawkiewicz i Klaudia Rąba reprezentowali szkołę 
im. M. Konopnickiej w Janowicach w I Międzyszkolnym Konkursie z Języka Pol-
skiego o tytuł „Mistrza Polszczyzny”. Z radością informujemy, iż owym Mistrzem 
został Wojtek. Klaudia zdobyła trzecie miejsce i również jest to bardzo wysoka 
lokata. Jak widać, uczniowie naszej szkoły godnie reprezentowali ją, a zarazem 
całe Janowice. Uczniów do konkursu przygotowała polonistka Jolanta Kuczyńska.

Konkurs miał miejsce w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach - Dziedzicach, 
a wzięli w nim udział uczniowie z Czechowic, Goczałkowic, Kaniowa, Ligoty i Ja-
nowic. Uczniowie rozwiązywali test poprawnościowy (do zdobycia 116 punktów 
w 60 minut), a potem, po wylosowaniu zadania, w kilkuminutowej rozmowie/wy-
powiedzi (za 20 punktów) mieli za zadanie przekonać np. pana burmistrza do wy-
budowania większej ilości boisk i placów zabaw, do wzięcia udziału w konkursie 
„Mistrz Polszczyzny”. Mieli także za zadanie przekonać dziadka do rzucenia pa-
lenia, babcię o tym, że tak naprawdę to różnica pokoleń była zawsze, a młodzież 
jest do siebie w kolejnych pokoleniach podobna, musieli również przekonać rad-
nego do wybudowania ścieżek rowerowych. To tylko przykłady wylosowanych te-
matów. W role dziadków, burmistrza, babć, mam, nauczycieli, radnych, itd. wcie-
lili się gimnazjaliści z czechowickiej szkoły, a całości przysłuchiwała się komisja, 
składająca się z „wylosowanych” nauczycieli. Wystąpieniom przysłuchiwała się pu-
bliczność składająca się z pani dyrektor szkoły, polonistów oraz uczestników kon-
kursu. Było to zadanie niezwykle trudne i stresujące, ale uczniowie poradzili sobie 
wspaniale! Wszyscy zgodnie stwierdzili, że była to mała matura pisemna i ustna.               

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe oraz kubeczki z nadru-
kiem „Mistrz Polszczyzny”, a Wojciech dodatkowo piękną statuetkę. Gratulujemy!

Jolanta Kuczyńska
Mistrz Polszczyzny - Wojciech Sawkiewicz 
(w środku)

Efekty pracy przeszły najśmielsze oczekiwania. Powstały ani-
mowane filmy przedstawiające bestwińskie podania i legendy 
oraz prezentujące historię naszego karpia. Na wystawach po-
jawiły się rysunki i prace rękodzielnicze. Nawiązano intensyw-
ną współpracę z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz z Mu-
zeum Regionalnym – tam też został zrealizowany teledysk w 
technice „lip – dub”.

Finałowa impreza środowiskowa zgromadziła na sali gim-
nastycznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Przybyli także 
przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy oraz Rady Powiatu Biel-
skiego – zastępca wójta Stanisław Wojtczak, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk, radny powiatowy Grze-
gorz Boboń, radni gminni Benedykt Kohut, Jerzy Stanclik i An-
drzej Wojtyła. Obecny był ksiądz proboszcz Cezary Dulka i re-
prezentanci jednostek kultury. 

Do wspólnego oglądania zaprosiła pani dyrektor Agata Rak. 
Przed widownią pojawiło się Biuro Detektywistyczne „Holmes, 

Columbo & Taylor Company”. Dzięki wynalezionej przez szalo-
nego naukowca maszynie czasu młodzi detektywi znaleźli się 
w... dawnej Bestwinie. Uczestniczyli w tradycyjnym skubaniu 
pierza, spotkali „Czarną Damę”, poznali historię dzwonu z 1504 
r. i zobaczyli pokaz tańców i strojów regionalnych. Były to setki 
lat historii skondensowane „w pigułce”.

Cały projekt realizowali uczniowie klasy 2 c oraz z klas 4, 5 
i 6, a także absolwenci ZSP będący już uczniami gimnazjum. 
Nauczyciele prowadzący to panie Katarzyna Krywult, Maria 
Drewniak, Dorota Surowiak, Lilla Czernek, Katarzyna Jonkisz.

Oprawę muzyczną do przedstawienia przygotowała pani Mag-
dalena Wodniak – Foksińska, a dekoracje wykonali pani Doro-
ta Surowiak, Anna Rezik, Maryla Taranowska i Wojciech Łysoń.

Sławomir Lewczak

Scena z przedstawienia

Występy artystyczne
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Cudze chwalicie swego nie znacie (... ) 
warszawskie wojaże

22 marca bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kaniowie wyjechali na dwudniową wycieczkę do Warszawy 
zorganizowaną przez panią Alicję Skrudlik, Katarzynę Hesek i 
Barbarę Wisłę.

Główną atrakcją tego wyjazdu było Centrum Nauki „Kopernik”, 
na którego zwiedzanie przeznaczono kilka godzin. 

Dzięki interaktywnym eksponatom rozmieszczonym w obrębie 
6-ciu galerii tematycznych wszyscy Wycieczkowicze i ci duzi, i 
mali, mogli w bezpośredni i aktywny sposób poznawać prawa 
rządzące światem przyrody. 

Ogromną zaletą zwiedzania Centrum była możliwość nie tyl-
ko oglądania, ale przede wszystkim dotykania i samodzielnego 
eksperymentowania na interaktywnych eksponatach.

Drugi dzień wycieczki, gdy już ochłonięto z technologicznych 
emocji, został przeznaczony na zwiedzanie Stolicy. Mroźna aura 
nie przeszkodziła nam w spacerze po zaśnieżonych Łazien-
kach, który, zupełnie nieoczekiwanie, zaowocował spotkaniem 
 z Prezydentem. 

Mieliśmy też okazję podziwiać panoramę Warszawy z tara-
su widokowego Pałacu Kultury i Nauki, obejrzeć zmianę wart 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przyjrzeć się z bliska Sta-
dionowi Narodowemu.

Zachwyciła nas również warszawska Starówka z jej wąskimi 
uliczkami, zawsze obecną Syrenką i niepowtarzalnym klimatem.

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie uznali wycieczkę za udaną a 
pomysł organizowania takich wyjazdów za wart kontynuowania. 

Uczniowie i nauczyciele z SP Kaniów

Uczniowie z Kaniowa w Warszawie

Rozwinęli artystyczne skrzydła
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-

wym „Razem” znane jest nie tylko z opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi. Jego członkowie starają się integrować z „resztą 
świata”, wychodząc mu naprzeciw z różnymi inicjatywami. Jed-
ną z nich była XI Majówka zorganizowana pod hasłem „Rozwi-
jamy Skrzydła” na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkolenio-
wego przy ul. gen. Sikorskiego w Bestwinie.

Impreza rozpoczęła się powitaniem gości przez członka Za-
rządu, pana Tadeusza Sowińskiego. Podziękował on za przy-
bycie przedstawicielom władz samorządowym – wicestaroście 
Grzegorzowi Szetyńskiemu, wiceprzewodniczącemu Rady Po-
wiatu Bielskiego Bogusławowi Stolarczykowi oraz burmistrzowi 
Czechowic – Dziedzic Marianowi Błachutowi (w dalszej części 
Majówki obecni byli m.in. poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, 
a także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
Andrzej Kamiński). Głos zabrali także sami zaproszeni.

Mszę Świętą polową odprawił ks. Jacek Gasidło z parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku - Białej, natomiast 
oprawę muzyczną zapewniła młodzież oazowa z parafii Chry-
stusa Króla w Bielsku – Białej Leszczynach. W homilii kapłan 
wskazał na konieczność modlitwy do Ducha Świętego o dar 
męstwa w przezwyciężaniu codziennych trudności i kontynu-

owania dobrego dzieła tworzonego z myślą o potrzebujących. 
Zaraz po liturgii rozpoczęły się występy artystyczne. Tańce 

ludowe zaprezentowały dzieci z przedszkola w Bestwinie przy-
gotowane przez panią Mariolę Zyzańską. Następnie swoje ta-
lenty ujawniła przed publicznością młodzież ze stowarzysze-
nia „Serce dla Serca”. Tradycyjnie na wysokim poziomie stało 
przedstawienie grupy teatralnej działającej przy stowarzysze-

niu „Razem”. Opowieść o lewku przełamującym własny strach, 
by zdobyć lekarstwo dla chorej cioci wzbudziła spore zaintere-
sowanie i bardzo podobała się widzom. Warto dodać, że w wy-
stępach i w organizacji całego przedsięwzięcia pomagali gim-
nazjaliści z ZSP Bestwina pod kierunkiem pani Agnieszki Dutki. 
Wszyscy występujący otrzymali podziękowania od prezes sto-
warzyszenia „Razem”, Marii Sysak – Łyp.

Ciekawy element majówki, cieszący się dużym powodzeniem 
to loteria fantowa z nagrodami ufundowanymi przez sponso-
rów – przyjaciół Stowarzyszenia. Przybywający mieli również 
możliwość zobaczyć budowany Dom Stałego Pobytu oraz po-
silić się kawą, herbatą i ciastem.

Sławomir Lewczak

Piosenki w wykonaniu przedszkolaków z Bestwiny

Przedstawienie grupy teatralnej ze stowarzyszenia „Razem’’
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Apetyt na przygodę
Spotkanie z Krzysztofem Petkiem

Tego wieczoru adrenaliny nie brakowało. Była i wizyta w Ama-
zonii, i eksploracja jaskiń, i jazda po bezdrożach, a nawet po-
kaz technik obronnych. Wszystko dzięki jednemu człowiekowi 
– Krzysztofowi Petkowi. Gość Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Bestwinie należy do tych ludzi, którzy nie uznają błogiego leni-
stwa i wczasów „all inclusive”. Jego powołaniem jest eksplora-
cja i survival oraz dzielenie się swoimi umiejętnościami z innymi.

Krzysztof Petek, z zawodu politolog i dziennikarz gościł w bi-
bliotece w dniu 21 marca. Nie został „wyciągnięty z kapelusza”, 

ponieważ z książkami ma wiele wspólnego. Jest autorem po-
czytnych powieści dla młodzieży (m.in. z serii „Gra”, „Operacja 
Hydra”, „Czarny kufer”, „Porachunki z przygodą”) i sam prowa-
dzi szkolenia literackie. W książki wplata swoje bogate doświad-
czenia zdobyte w różnych dziedzinach.

Z czytelnikami z gminy Bestwina Petek rozmawiał głównie po 
podróżach. Współpracując z odkrywcą źródeł Amazonki Jackiem 
Pałkiewiczem zwiedził najbardziej niedostępne rejony południo-
woamerykańskiej selwy. Samochodem terenowym przejechał 
rumuńskie Karpaty, zapuszczał się w góry Kaukazu i zimował 
nad Biebrzą. Ze swoich wypraw przywiózł tysiące zdjęć i cieka-
we filmy, które pokazywał w bibliotecznej czytelni. Podobały się 
zwłaszcza najmłodszym uczestnikom spotkania.

„Wieczór z przygodą” przyciągnął wielu miłośników poznawa-
nia świata. Przybyli m.in. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, 
radni Benedykt Kohut i Jerzy Borutka oraz członkowie Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej z Kaniowa dowodzonej przez Jaro-
sława Bierońskiego. Pan Jarek pomógł Krzysztofowi Petkowi w 
prezentacji technik obronnych, pomocnych w razie zagrożenia 
ze strony napastnika. Wszyscy zgodnie przyznali, że czas nie 
dłużył się ani trochę. Co więcej, wielu zastanawiało się nad do-
łączeniem do pana Krzysztofa podczas jednej z wypraw. Moż-
na było również nabyć książkę, zdobyć autograf lub zrobić pa-
miątkowe zdjęcie.

Sławomir LewczakKrzysztof Petek wśród swoich najmłodszych czytelników

Dzień Bibliotekarza w GBP Bestwina
Najlepsza w rankingu „Rzeczypospolitej” biblioteka w woje-

wództwie śląskim i druga w całym kraju co roku organizuje dla 
swoich czytelników spotkania i imprezy z okazji „Dnia Bibliote-
karza”. Wydarzenia te są częścią Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek obchodzonego w dniach 8 – 15 maja. Jak zwykle nie 
zabrakło w Bestwinie podsumowań i bogatej oferty kulturalnej.

8 maja odbyło się spotkanie czytelnicze, na którym dyrektor 
GBP, Teresa Lewczak podzieliła się najważniejszymi informa-
cjami o naszej Książnicy. Podała również interesujące dane licz-
bowe. Jak wynika ze statystyk Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 
w Bestwinie na stu mieszkańców przypada 37 czytelników przy 
średniej wojewódzkiej 19. Liczba udostępnień materiałów bi-
bliotecznych to 782/100 (średnia 378). Obciążenie czytelnika-
mi na jeden etat przeliczeniowy wynosi 646 (średnia woj. 430), 
zaś obciążenie udostępnieniami na jeden etat przeliczeniowy 
to 13777 przy średniej wojewódzkiej 10270. Warto zaznaczyć, 
że według agregatowego indeksu aktywności, wśród samorzą-
dowych bibliotek publicznych województwa śląskiego, GBP Be-
stwina zarówno w roku 2011 jak i 2012 zajmowała w powiecie 
bielskim pierwsze miejsce. 

W dalszej części spotkania bestwińskie koło Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich przyznało nagrody „Amicus Certus”, 
którymi honorowani są przyjaciele Biblioteki, czy też osoby za-
służone dla promocji czytelnictwa. Przewodnicząca koła SBP, 
Marzena Kozak wręczyła dyplomy pani Jolancie Wojtyle – Sta-
szek – polonistce z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ka-
niowie oraz niżej podpisanemu redaktorowi „Magazynu Gmin-
nego”. Jest to wyróżnienie, które na pewno mobilizuje do dal-
szej owocnej współpracy z biblioteką.

Prezentem od biblioteki dla gości stał się wykład Zbigniewa 
Kołby. Jest to terapeuta i autor książek o zdrowiu. Prelekcję po-
święcił w dużej mierze tematyce krioterapii oraz zdrowego odży-
wiania. Liczne pytania publiczności świadczyły o żywym zainte-

resowaniu. Można było oczywiście nabyć książkę z autografem.
Bibliotekę w tym wyjątkowym dniu odwiedzili m.in. przewod-

niczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego, radny Benedykt Kohut, honorowy obywatel gmi-
ny Bestwina dr n. med. Franciszek Maga, dyrektor ZSP Kaniów 
Barbara Konarska Węgrzyn i wielu innych przyjaciół bestwiń-
skiej Książnicy.

Sławomir Lewczak

Nagrodę „Amicus Certus’’ otrzymuje pani Jolanta Wojtyła - 
Staszek
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Poetyckie zamyślenia w bibliotece
Podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu  

Poezji Religijnej „O Palmę”
Dobiegła końca tegoroczna edycja najbardziej prestiżowego 

konkursu poetyckiego w naszej gminie. Konkursu, który swoim 
zasięgiem wykracza daleko poza jej granice, o czym świadczą 
wiersze nadsyłane z całej Polski, a nawet z zagranicy (w tym 
roku z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Jury w skła-
dzie: Alina Świeży – Sobel („gość 
Niedzielny”), Alina Macher („Mój 
Powiat”), Juliusz Wątroba (Poeta 
i satyryk) oraz ks. Jacek M. Pę-
dziwiatr (radio „Anioł Beskidów”, 
„Gość Niedzielny”) miało trudne 
zadanie, jednak ostatecznie wy-
łoniło laureatów, których wiersze 
znalazły się w wydanym przez 
naszą bibliotekę tomiku poezji 
pt. „Post Scriptum”.

Konkurs odbywał się pod ho-
norowym patronatem Staro-
sty Bielskiego Andrzeja Płon-
ki oraz Wójta Gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego. Patronat 
medialny objęły: „Bielsko – Ży-
wiecki Gość Niedzielny”, „Mój 
Powiat”, „Magazyn Gminny”, a 
także Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów”. Gala fina-
łowa w dniu 2 kwietnia zgromadziła w czytelni GBP wielu go-
ści – przyjaciół i sympatyków Biblioteki oraz dobrej poezji. Przy-
był wójt Artur Beniowski wraz z radnymi gminnymi: Benedyktem 
Kohutem, Marią Maroszek, Janem Stanclikiem i radnym powia-
towym Józefem Maziarzem. Książnicę Beskidzką reprezento-
wała instruktor Łucja Gola, zaś gminne placówki oświatowe pa-
nie dyrektor: Urszula Kal, Barbara Konarska – Węgrzyn i Aga-
ta Rak i inni nauczyciele.

Do tego szacownego audytorium zwrócili się przedstawicie-
le Jury: Alina Świeży – Sobel oraz Juliusz Wątroba. Obydwoje 
przyznali, że wybór nagrodzonych wierszy (spośród ok. 400 na-
desłanych) zajął im sporo czasu, ale był przemyślany i przedys-
kutowany. Co ciekawe, posiedzenie jurorów dokonywało się w 
tym samym czasie, kiedy w Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie 
wybierali nowego papieża. Juliusz Wątroba podzielił się ponad-
to refleksją o świadomości własnego talentu – lepszy jest po-
eta świadomy własnych ograniczeń niż taki, który pisząc słabe 
utwory popada w megalomanię.

Wójt Artur Beniowski zauważył, że konkurs „O Palmę” peł-
ni rolę promocyjną. Dzięki niemu o Bestwinie jest głośno w na-

szym kraju i poza nim. Konkurs wyrobił sobie już mocną markę, 
a to zawsze zachęca ludzi nawet mieszkających daleko do po-
czytania i dowiedzenia się czegoś więcej o naszych stronach.

Oto lista laureatów:

W kategorii I - uczniowie szkół podstawo-
wych:

Miejsce I – Magdalena Sobierajska ze Słup-
ska za wiersz „Jak dobrze”

Miejsce II – nie przyznano
Miejsce III – nie przyznano
Wyróżnienie – Weronika Reguła z Kanio-

wa za wiersz „Moje dziękuję”
Wyróżnienie – Wiktoria Olek z Kaniowa za 

wiersz „Jak to dobrze”

W kategorii II – uczniowie szkół gimnazjal-
nych i średnich:

Miejsce I – Anna Maria Kobylińska z War-
szawy za wiersz „***” (tutaj...)

Miejsce II – Joanna Raczkowska z Sier-
bowców za wiersz „Bóg jest poetą”

Miejsce III –Karolina Wysokińska z Piły za 
wiersz „***” (wychodzimy rankiem...)

Wyróżnienie- Maciej Henryk Modzelewski z Białobrzegów za 
wiersz „Dziękuję”

Wyróżnienie- nagroda „Mojego Powiatu”- Andrzej Jagiełło-
wicz z Warszawy za wiersz

„Niebieskie fantazjowanie”

W kategorii III - dorośli:
Miejsce  I – Piotr Zemanek z Bielska - Białej za wiersz „Edy-

ta Stein pisze list do swojej matki”
Miejsce II – Lidia Chmielewska z Kielc za wiersz „Weronika”
Miejsce II -  Mirosław Pisarkiewicz z Sieradza za wiersz „Kru-

cyfiks (VI)”
Miejsce III – Wojciech Stańczak z Józefowa za wiersz „zyg-

zakiem”
Miejsce III -  Edward Przebieracz z Lublińca za wiersz „ Wi-

gilia (I)”
Miejsce III - Sylwia Jaskóła z Lublińca za wiersz „marnotrawna”
Wyróżnienie – Marek Czuku z Łodzi za wiersz „Dwa tetra-

stychy”
Wyróżnienie – Agnieszka Marek z Bielska - Białej za wiersz 

„Towar deficytowy”
Wyróżnienie - Martyna Romanowicz z Łęczycy za wiersz 

„Równoletni”

Te wszystkie wiersze zawarto we wspomnianym tomiku po-
ezji, zilustrowanym przez pana Stanisława Gacka. Wstęp napi-
sał niżej podpisany redaktor „Magazynu Gminnego”.

W części artystycznej, po wręczeniu nagród wystąpiła aktorka 
krakowskiej „Sceny Abecadło” Iwona Omąkowska. Przedstawiła 
monodram „Uciekamy, synu”, opowiadający o miłości pokrzyw-
dzonych przez los chłopaka i dziewczyny. Aktorka wcieliła się 
w rolę matki chłopca pragnącej rozpocząć nowe życie, lecz nie 
potrafiącej pogodzić się z wyborem syna. Ostatecznie, po wielu 
rozterkach moralnych wszystko znalazło szczęśliwy finał. Mo-
nodram zmusił publiczność do głębokich przemyśleń i dosko-
nale wpisał się w przeżywany okres wielkanocny.

Sławomir Lewczak

Jeden z jurorów konkursu - znany poeta Juliusz 
Wątroba

Nagrodę dla laureatki wręcza redaktor Alina Świeży - Sobel
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Dżudocy z Kaniowa wśród najlepszych
W dniach 4 - 5 maja w Budapesz-

cie rozegrano Międzynarodowy 
Turniej dzieci w judo. Wśród 1040 
uczestników z dziesięciu państw nie 
zabrakło najmłodszych reprezentan-
tów Klubu Sportowego Judo Cze-
chowice - Dziedzice. Miło nam, po-
informować, że mieszkanka Kanio-
wa, uczennica V klasy ZSP w Ka-
niowie, Julia Grygierzec (na zdję-
ciu pierwsza z prawej) zdobyła me-
dal brązowy.

Natomiast w dniach 18- 19 maja 
w bielskiej hali pod Dębowcem roze-
grany został  Puchar Europy kade-
tów w judo. Zawody miały rekordową 

obsadę i otwartą formułę. Walczy-
ło 630 dżudoczek i dżudoków z 30 
państw - w tym z Japonii. W polskiej 
ekipie wystąpiło sześcioro przedsta-
wicieli Podbeskidzia. Najwyżej - na 
trzecim miejscu - uplasował się Pa-
weł Wawrzyczek. Wygrał pięć walk, 
a jedynej porażki doznał w starciu 
ze zwycięzcą zmagań w kategorii 
wagowej do 66 kilogramów, Japoń-
czykiem Hifumi Abe. To już dziesiąty 
medal Pawła w zawodach Pucharu 
Europy! Paweł, podobnie, jak Julka 
Grygierzec, jest również mieszkań-
cem Kaniowa.

Jerzy Zużałek, beskidzka24.pl
Julia Grygierzec (pierwsza z prawej) - brązowa 
medalistka z Budapesztu

Strzeleckie sukcesy gimnazjalistek
23 marca br. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie bra-

ło udział w kolejnej, bo już V Śląskiej Gimnazjadzie Strzelec-
kiej. Organizatorem bezpośrednim zawodów było Koło Strze-
lectwa Sportowego „ Ekonomik” mieszczące się w Liceum Eko-
nomicznym w Bielsku- Białej pod nadzorem sędziego klasy 
pierwszej pana Kazimierza Solicha. Naszą szkołę reprezento-
wało 9 zawodniczek  i 3 zawodników strzelających z karabin-
ka pneumatycznego. Drużyna dziewcząt w składzie: Marlena 
Mruczek, Klaudia Kozina i Sylwia Chmielniak stanęły na naj-
wyższym stopniu podium. Natomiast drużyna chłopców zdoby-
ła miejsce drugie. 

Pierwsze miejsce dziewcząt dało im prawo udziału w V Ogól-
nopolskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej, organizowanej przez UKS 
„Kaliber” w Białymstoku. Reprezentacja szkoły w składzie: Klau-
dia Kozina, Marlena Mruczek oraz Sylwia Chmielniak zdobyły 
787 punktów, co dało im  IV miejsce w skali kraju. Dziewczyny 
przegrały podium raptem jednym punktem. W zawodach indy-
widualnych debiutowały uczennice klasy pierwszej gimnazjum 
w składzie: Joanna Siudak, Katarzyna Dzida oraz Natalia Szpa-
czek, które pokazały się z jak najlepszej strony i będą podporą 
w następnych zawodach.

Życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunowie: Agnieszka Dutka i Artur Ścisłowski

Drudzy w powiecie
11 maja, w centrum Widowiskowo – Sportowym w Kozach od-

był się IV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Pracow-
ników Samorządowych o Puchar Starosty Bielskiego. Nasz sa-

morząd reprezentowali: Dagmara Chmielniak, Arkadiusz Cza-
ja, Jerzy Zużałek, Dominik Puda, Jakub Sikora, Zdzisław Pyka.

W ubiegłym roku zwyciężyliśmy w takim Turnieju pokonując 
w finale drużynę Kóz, a Tur-
niej odbywał się w Wilkowi-
cach. Tym razem reprezen-
tacja gminy Kozy wspierana 
przez wójta i liczne grono ki-
biców zrewanżowała się na-
szemu zespołowi i odebrała 
Puchar za zajęcie I miejsca. 
Trzecie miejsce przypadło 
reprezentacji starostwa po-
wiatowego.

Dagmara Chmielniak ode-
brała nagrodę specjalną 
miesięcznika Mój Powiat za 
„sportowo – artystyczno – 
estetyczno – integrujące za-
grzewanie drużyny do boju.

Jerzy ZużałekReprezentacje samorządowców i ich trofea
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Sport

„Złoci Chłopcy”  
naprawdę złoci

„Golden Boys” zostali zwycięzcami VI edycji Gminnej Ligi Siat-
kówki Amatorów Kaniów’2013 i odebrali złote medale oraz nagro-
dy z rąk organizatorów – radnych: Andrzeja Wojtyły i Jerzego Zużał-
ka oraz dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 
Grzegorza Bobonia 

Rozgrywki toczyły się od 13 kwietnia, a wzięło w nich udział 8 dru-
żyn. W soboty odbywało się od 6 do 8 meczów, które sędziowali: Ar-
kadiusz Czaja, Jakub Sikora, Łukasz Wojsław i Marcin Kraus. Dzię-
ki temu, że sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Kaniowie daje możliwość rozgrywania równolegle dwóch me-

czów, całość przebiegała bar-
dzo sprawnie i 32 mecze uda-
ło się rozegrać w ciągu 5 sobót. 
18 maja, po zakończonej w so-
botę, 11 maja, rundzie zasad-
niczej, spotkały się ze sobą 
cztery najlepsze zespoły: Gol-
den Boys, Volley Masters, Zryw 
Pszczyna i ALS Zabrzeg. Zwy-
cięzcy par: Golden Boys - ALS 
Zabrzeg; Volley Masters - Zryw 
Pszczyna mieli spotkać się w 
meczu o złoty medal, przegra-
ni o miejsce trzecie. I tak też 
się stało. Golden Boys poko-
nali ALS Zabrzeg 2:1 (25:22; 
25:27; 15:13), a Zryw Pszczy-
na pokonał 2:0 Volley Masters 
(25:23; 25:21).

W meczu o trzecie miejsce 
Volley Masters pokonał ALS 
Zabrzeg 2:0 (25:20; 25:15). 
Mecz finałowy był bardzo wy-
równany. Raz jedna, raz dru-
ga drużyna wychodziła na pro-
wadzenie, nie obywało się 
bez emocji. Wystarczy dodać, 
że Dariusz Janko ze Zrywu 
Pszczyna przyznał się do do-
tknięcia piłki, którego nie za-
uważył sędzia, a było to w do-
syć przełomowym momencie 
i nie obyło się bez reprymen-
dy od kolegów z drużyny, ale, 
jak widać, zawód nauczyciela, 
a nim właśnie jest Pan Dariusz 
na co dzień, zobowiązuje do 
postępowania fair play. Brawo, 
Panie Dariuszu! Ostatecznie 
najlepsza w Lidze okazała się 
drużyna Golden Boys (w której, 
nawiasem mówiąc, występował 
syn Pana Dariusza), a mecz fi-
nałowy zakończył się wynikiem 
3:1 (25:23; 22:25; 25:23; 27:25)

Jerzy Zużałek

Medaliści i organizatorzy turnieju
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  

w partnerstwie  
z Powiatem Bielskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregionu południowego”.
Projekt obejmuje teren powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała i ma na celu 
wielopoziomową i wieloetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych. W ramach projektu działa 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wzmocnienia 
kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych),
 w tym: 

	doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia 
działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją i personelem, aspektów prawnych, 
marketingowych i księgowych prowadzenia podmiotu;

	szkolenia dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 
zarządzania finansami i personelem, poszukiwania źródeł finansowania,

	pakiety prawne, księgowe, marketingowe,

	usługi animacyjne na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy lokalnych 
podmiotów ekonomii społecznej w klastrze oraz wsparcie partnerstw, 

	promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej – konferencje, 
seminaria, strona www.owes.bcp.org.pl, artykuły itp.

Dzięki działaniom projektowym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierał będzie stworzenie 
i rozwój 6 spółdzielni socjalnych, które są szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – w szczególności osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, mających trudności w znalezieniu 
pracy. Wsparcie na założenie spółdzielni obejmuje:

	szkolenia i doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników  projektu z zakresu  
założenia i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnych;

	dotacje na założenie spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 000 zł na członka spółdzielni,

	podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 do 12 miesięcy 
przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z działalnością spółdzielni socjalnej 
(do 1500 zł/miesiąc);

	pomoc profesjonalnego opiekuna spółdzielni socjalnej w zakresie marketingu, rozliczania 
dofinansowania i monitoringu założonej spółdzielni.

Rekrutacja do projektu będzie trwać od czerwca do lipca 2013 roku. Szczegóły na temat projektu oraz 
informacje dot. aktualnych działań w ramach projektu znajdują się na stronie: www.owes.bcp.org.pl.  
Biuro projektu znajduje się przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 
367, tel. (33) 496 02 44, e-mail: owes@bcp.org.pl. Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu bielskiego 
zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem PCPR – Łukaszem Byrskim – pod nr tel. 
33 8136937, 508173653 lub pocztą elektroniczną: lukasz.byrski@powiat.bielsko.pl. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Pro gramu Ope ra cyj nego Kapi tał Ludzki
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób  
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.
 

Wszelkich informacji udziela  
koordynator projektu -  

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
z  fryzjerskich  z  kosmetycznych  z  piercing  z  solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika
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Świat Języków Obcych TIME  
w ramach projektu unijnego (Poddz. 8.1.1)  

prowadzić będzie bezpłatne kursy języka angielskiego 
dla pracujących osób dorosłych (18-64 r.ż.) 

mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.  
Kursy będą się odbywać na poziomach:  

A1 (początkujący), A2 (podstawowy)  
oraz B1 (średniozaawans.)  

i zakończą się międzynarodowym egzaminem TELC. 

W projekcie preferowane będą osoby pracujące  
w wieku 50+.  

TERMIN I MIEJSCE KURSU JĘZYKOWEGO: 
1.07.2013 – 31.01.2014  

w siedzibie głównej ŚJO „Time”  
przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej. 

B E Z P Ł AT N E  K U R S Y  A N G I E L S K I E G O 
w Świat Języków Obcych TIME

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

www.time.edu.pl/projekt   projekt@time.edu.pl     

  tel. 33 496 02 38 (godz. 11.00-15.00)

I Gminna Konferencja z cyklu:
„Biologizacja rolnictwa – probiotechnologia w uprawach i hodowli. 

Metody zwiększające bezpieczeństwo pracy i konkurencyjność rolnic-
twa” Organizowana przez:

Ekosystemem –Dziedzictwo Natury
Wójta Gminy Bestwina
Burmistrza Wilamowic

Konferencja odbędzie się 26.czerwca 2013 roku w Kaniowie, 
ul. Batalionów Chłopskich 48 w sali OSP , w godzinach 10.00 – 15.00

Na udział w konferencji zapraszamy rolników, hodowców ryb, drobiu , zwierząt, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i każdego, 
kto chce poszerzyć swoje wiadomości o skutecznej alternatywie dla nadmiernej chemizacji naszego środowiska - realizacja Ko-
deksu Dobrej Praktyki Rolniczej – zrównoważonego nawożenia; o probiotechnologi – wykorzystaniu pożytecznych mikroorgani-
zmów w życiu gleby, roślin zwierząt a co za tym idzie, również człowieka. Celem naszej konferencji jest upowszechnienie takich 
biologicznych metod upraw roślin, hodowli zwierząt, które skutecznie i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym poprawiają jego 
kondycję - bioróżnorodność.

Podczas konferencji przedstawione zostaną praktyczne przykłady stosowania probiotechnologii.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat  

konferencji będzie dostępnych na stronie Internetowej Urzędu Gminy www.bestwina.pl
KONTAKT W SPRAWIE KONFERENCJI:

Barbara Wójcik – tel. 515 075 851
lub zapytania i zgłoszenia  na e-mail : simone@o2.pl
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Kronika policyjna 
Marzec 2013

• 13 marca o godz. 8.00 w Kaniowie na ul. Łabędziej zderzyły się dwa samochody – Fiat Seicento z Daewoo Matiz.
• 15 marca o godz. 20.00 w Janowicach na ul. Janowickiej zderzyły się dwa samochody – Audi oraz BMW.
• 15 marca w Janowicach na ul. Górskiej mieszkaniec Bielska – Białej zgłosił usiłowanie włamania do budynku 

w budowie, powstały straty w wys. 1 tys. zł.
• 19 marca o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Sokołów nieznany sprawca włamał się do budynku, skąd skradł elektro-

narzędzia o wartości 2 tys. zł.

Kwiecień 2013
• 4 kwietnia o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Podzamcze nieznany sprawca dokonał kradzieży metalowych elementów 

ogrodzenia oraz przyczepy – straty na ok. 500 zł.
• 7 kwietnia o godz. 14.00 w Kaniowie na ul. Grobel Borowa mieszkańcy Kaniowa będący w stanie nietrzeźwym nie 

zachowali należytej ostrożności i kierując quadem spowodowali wypadek drogowy.
• 14 kwietnia o godz. 11.00 w Bestwinie na ul. Rzecznej kierujący skuterem wjechał do nieoznakowanej wyrwy w jezd-

ni, uszkadzając pojazd.
• 16 kwietnia o godz. 20.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kierujący samochodem marki Jaguar wjechał do nieozna-

kowanej wyrwy w jezdni, uszkadzając pojazd.
• 16 kwietnia o godz. 20.00 w Bestwince na ul. Dworkowej zderzyły się dwa samochody – Porsche z VW Golfem, 

który po zderzeniu oddalił się z miejsca kolizji.
• 16 kwietnia o godz. 17.00 w Bestwince na ul. Braci Dudów nieznany sprawca skradł dokumenty na szkodę mieszkan-

ki Bestwiny.
• 21 kwietnia o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Witosa nieznany sprawca włamał się do garażu, skąd skradł skrzynkę 

z narzędziami.
• 16 kwietnia o godz. 16.00 w Janowicach na ul. Janowickiej nieznani sprawcy dokonali kradzieży 650 metrów kabla 

telefonicznego o wartości 15 tys. zł. na szkodę Telekomunikacji Polskiej S.A.
• 

Maj 2013
• 1 maja o godz. 20.00 w Kaniowie na ul. Łabędziej kierujący samochodem Fiat Panda będąc w stanie nietrzeźwym 

zjechał z jezdni i uderzył w słup energetyczny.
• 4 maja w Kaniowie na ul. Ludowej o godz. 5.00 kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes uszkodził 

rurociąg gazowy. Sprawca ukarany został mandatem.
• 5 maja około godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu ciężaro-

wego marki Scania wraz z naczepą, o wartości ok. 140 tys. zł.
• 9 maja o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Granicznej kierujący samochodem marki Ford wjechał do nieoznakowanej 

wyrwy w jezdni, uszkadzając samochód.
• 10 maja o godz. 10.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej samochód marki Suzuki zderzył się z rowerzystą.
• 11 maja ok. godz. 11.00 w Bestwinie na ul. Witosa nieznany sprawca włamał się do garażu, skąd skradł elektronarzę-

dzia o wartości 1600 zł. na szkodę mieszkańca Czechowic – Dziedzic.
Franciszek Owczarz

KOMUNIKAT
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach,  
Rada Rodziców oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  
w Bestwinie organizują w dniu 22 czerwca 2013 roku 

„VIII Janowicki Rajd Rowerowy”. 
W związku z powyższym informujemy o ograniczeniu ruchu 

drogowego na ulicy Janowickiej oraz ulicach przyległych  
w godzinach od 14:00 do 16:00.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje



Przegląd inwestycji  
w gminie Bestwina

Po przeciągającej się zimie ruszyły w naszej gminie różnorakie in-
westycje. Trwa rewitalizacja terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Be-

stwinie, gdzie w miejsce zaniedbanej dotychczas przestrzeni zosta-
nie wykonany nowy układ komunikacyjny, a ponadto m.in. powstanie 
oświetlenie, parking dla rowerów, kosze na śmieci, tablice informa-

cyjne. Całość będzie obsadzona zielenią. 

W sołectwie Janowice budowany jest długo oczekiwany chodnik na 
ul. Janowickiej. Znacznie zwiększy on bezpieczeństwo przechod-

niów, szczególnie uczniów podążających do szkoły pieszo.

Jako ważną inwestycję traktujemy także uporządkowanie terenu w 
okolicy kładki prowadzącej z Kaniowa do Czechowic – Dziedzic po-

między ul. Modrą i Nad Białką. Dzięki zaangażowaniu Bielskiego 
Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, 

mieszkańców Kaniowa oraz Urzędu Gminy w Bestwinie, z popularne-
go skrótu można korzystać wygodnie i bez obaw.

Szczegóły – w bieżącym wydaniu „Magazynu Gminnego”

r e k l a m a


