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•	 Zgodnie z harmonogramem prze-
biegają prace przy budowie kanali-
zacji sanitarnej w północnej części 
Bestwiny. Mimo że do zakończenia 
prac zostało jeszcze kilka miesięcy 
już wspólnie z Radą Gminy pracu-
jemy nad koncepcją skanalizowania 
części południowej sołectwa Bestwi-
na, Janowic i Kaniowa. W przypadku 
dwóch pierwszych sołectw rozpoczę-
liśmy rozmowy z „Aqua S.A.” z Biel-
ska – Białej, gdyż nie wykluczona jest 

możliwość zrzutu ścieków z tego rejonu do oczysz-
czalni w Komorowicach. O postępie tych spraw bę-
dziemy Państwa na bieżąco informować. Temat ten 
był szerzej poruszany na posiedzeniu Komisji Roz-
woju Rady Gminy. Na tym spotkaniu również podjęto 
problem wymiany sieci wodociągowych w poszcze-
gólnych sołectwach.

•	 Rozstrzygnięty został przetarg i wybrany wykonawca 
– firma „Rezbud” – na budowę chodników wzdłuż ul. 
Krakowskiej (od Magówki do ul. Pod Magówką), przy 
ul. Kościelnej (brakujący odcinek w okolicy strażnicy), 
wzdłuż ul. Witosa (od P. Kubik do ul. Młyńskiej).  W 
ramach tego zadania zostanie również wyremonto-
wany chodnik przy ul. Szkolnej. Chcę przypomnieć, 
że środki na tą inwestycję zostały pozyskane z Lo-

kalnej Grupy Rybackiej w wysokości ok 80% wartości 
zadania, reszta to wkład własny Gminy. Rozpoczęcie 
prac nastąpi po Świętach Wielkanocnych.

•	 Ze środków przeciwpowodziowych będzie wyremon-
towana ul. Braci Dudów w Bestwince. Został już ogło-
szony przetarg na to zadanie. Pozyskane fundusze to 
80% wartości,  pozostała kwota będzie przeznaczona 
z budżetu Urzędu Gminy. 

•	 Dokładamy wszelkich starań by w ramach przebudo-
wy ul. Krakowskiej na zbiegu ul. Witosa i Krakowskiej 
powstało rondo. Kilkukrotnie wraz z Panem Starostą 
byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim i jest bardzo praw-
dopodobne, że nasze zabiegi w tej kwestii osiągną 
zamierzony rezultat. 

•	 Wybrany został wykonawca remontów naszych dróg 
asfaltowych – firma „Asfaltor”, a także firma, która 
będzie zajmowała się wykaszaniem i utrzymaniem 
zieleni na terenie Gminy – firma Pana Adama Roja. 
Rozpoczęły się wiosenne porządki, zbieranie śmieci, 
zamiatanie chodników, placów i ulic.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę
Mieszkańcom Gminy wszelkiej  wielu Łask Bożych, pomyślności,

spełnienia wszelkich zamierzeń zarówno  
w życiu prywatnym i zawodowym.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
 Artur Beniowski

XXXVIII  Sesja Rady Gminy Bestwina
CHCEMY MIEĆ PIĘKNĄ GMINĘ? ZADBAJMY O NIĄ!

Na sesji radni omawiali m.in. problem wandalizmu w gminie Bestwina

- Kto wysypuje śmieci w centrum Bestwiny? – Zastanawiał 
się na sesji w dniu 13 marca radny Jerzy Stanclik. Codziennue 
robię zakupy w naszej miejscowości i z przykrością zauważam 
wyrzucone do śmietników...domowe odpadki. Pomimo naszych 
apeli niektórzy mieszkańcy wciąż nie stosują się do przepisów 
– ubolewał na sesji radny. A przecież wymaga to niewiele za-
chodu. W ramach ustawy o gospodarce odpadami nasze śmieci 
odbiera odpowiednia firma i możemy pozbyć się ich łatwo, bez 
„kombinowania”.

Co na to wójt? – Mamy powody przypuszczać, że gros 
z tych osób wykręca się również od płacenia podatków. Artur 
Beniowski informuje także o utworzeniu komórki egzekucyjnej 
w Urzędzie Gminy. – Będzie to egzekucja tzw. papierowa, osoby 
niepłacące za śmieci dostaną powiadomienia, a w konsekwencji 
należność może nawet zostać im ściągnięta z konta. Czy trzeba 
zatem czekać na ostatni dzwonek?

Radni podnieśli również problem estetyki przystanków auto-
busowych. Sołtys Janowic Jan Stanclik poinformował o nasi-
lających się aktach wandalizmu w jego sołectwie: - Szyby na 
przystankach są systematycznie wybijane! Czy jest sens stale 
je naprawiać? Może należałoby zrezygnować z pleksiglasu? 
Według wójta rozwiązaniem mogłoby być postawienie samych 
tylko tabliczek ze znakiem przystanku i rezygnacja z wiat. By-
łaby to ostateczność, ale jeśli wandale nie pójdą „po rozum do 
głowy”, gmina sięgnie po środki radykalne. – Nie podejrzewam, 

żeby przystanki niszczyli ludzie z Bielska, Czechowic i okolic. 
To nasi sąsiedzi którym najwyraźniej się „nudzi”, więc miejmy 
oczy otwarte i nie bójmy się zawiadomić Urzędu Gminy i Policji. 
To jest w naszym interesie, bo przecież poprawa estetyki jest 
opłacana z naszych pieniędzy – apeluje wójt Artur Beniowski.

Na sesji nie brakowało również innych wartych przybliże-
nia tematów. Jak wiadomo planowana jest modernizacja ul. 
Krakowskiej, lecz pierwszy projekt nie przewidywał ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Krakowską. Ten stan rzeczy może się zmie-
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nić. W wyniku rozmów wójta i radnych powiatowych ze starostą 
Andrzejem Płonką prawdopodobieństwo zbudowania ronda 
znacznie wzrośnie. Konieczne są jeszcze odpowiednie uzgod-
nienia w Urzędzie Wojewódzkim, uzupełnienie dokumentacji 
i zmiany w projekcie.

Dość ożywiona dyskusja toczyła się – podobnie jak na ze-
braniach wiejskich – o ewentualnym wyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego. Ostatecznie radni stosunkiem 13:2 zdecydowali 
o niewyodrębnianiu tego funduszu. Wójt jako główny argument 
podał zbyt duże obwarowania formalnoprawne funduszu: każde 
sołectwo otrzymałoby ok. 23 tys. zł., co w skali czterech sołectw 
daje niespełna 90 tys. zł. Środki te mogłyby być wykorzystane 
jako wkład własny do większej inwestycji. Ponadto Artur Be-
niowski dodał, że w przypadku wydzielenia funduszu sołec-
kiego, każda inwestycja musi przejść przez uchwałę zebrania 
wiejskiego, a później i tak proceduralnie przez Urząd Gminy. Być 
może, jeśli kiedyś sołectwa uzyskają większą samodzielność 
w tym względzie, fundusze sołeckie zaistnieją także w gminie 
Bestwina.

W całości przytaczamy informację Kierownika Referatu Go-
spodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicji Grygierzec, 
dotyczącą odbioru odpadów komunalnych w gminie za drugie 
półrocze 2013 roku:

Z przedstawionej informacji wynika, że zostały zdefiniowane 
ilości nieruchomości zamieszkałych, których w gminie jest 2797. 
Spośród nich, 2143 posiadają paleniska w ramach ogrzewania 
budynku, co skutkuje wytwarzaniem popiołu. W związku ze 
zmianą ustawy o utrzymywaniu czystości, nastąpiły zmiany 
morfologiczne odpadów. I tak -  z 72% udziału odpadów nie-
segregowanych w odniesieniu do całości w roku 2012, gmina 
przeszła w skład morfologiczny 11% odpadów zmieszanych. 
O taki właśnie sposób chodziło, żeby segregować i dążyć do 
zwiększenia ilości segregujących. Nasza gmina ma bardzo duży 
udział segregujących i w rozdzieleniu na ilość mieszkańców 
segregujących, których w gminie jest 10 101, to 346 mieszkań-
ców jest niesegregujących. Oczekiwaną wysokością opłat za 
II półrocze 2013 roku, która miała wpłynąć do gminy skutkiem 
złożonych deklaracji, była kwota 519 923 zł. Kwota ta jednak 
nie spłynęła w całości i zaległości na koniec 2013 roku wynoszą 
4%. Mimo tego, nie jest to zły wskaźnik. Bardzo dobrze wypadło 
też samofinansowanie systemu. Za pieniądze, które wpłynęły 
z opłat, sfinansowane zostały: akcje edukacyjne (ulotki, dwu-
krotnie deklaracje), oprogramowanie firmy Junisoftex, budowa 

„PSZOK”, opłata firmie Operatus za wykonaną usługę, obsługa 
administracyjna. Powiodła się w naszej gminie również symu-
lacja wysokości stawki - negatywnym zjawiskiem jest natomiast 
to, że ZGO Bielsko-Biała życzy sobie od gmin, nie będących 
w „Porozumieniu” , wyższych opłat  za odpady. Firmy nie brały 
tego pod uwagę przy startowaniu do przetargu na 2013/2014. 
Stąd na przyszłość istnieje duże zagrożenie, że przy kolejnym 
przetargu, firmy będą już o tyle „mądrzejsze”, że mogą mieć 
gorsze oferty do zaproponowania. Gmina Bestwina wyraża przy 
tym nadzieję, że Urząd Marszałkowski przeprowadzi rozmowy 
z ZGO Bielsko-Biała i te sprawy ulegną zmianie.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawach:
  1. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 

dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej,

  2. Przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakre-
sie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020.

  3. Przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Bestwina.

  4. Sprzedaży nieruchomości.
  5. Przyjęcia darowizny nieruchomości.
  6. Przyjęcia darowizny nieruchomości.
  7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwi-

na z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

  8. Zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 
roku w sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok.

  9. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
10. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 

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

11. Zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Be-
stwina z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina.

Protokół: insp. Irena Glądys
Opracowanie: Sławomir Lewczak

Zebrania wiejskie: Kaniów i Janowice
Mieszkańcy dwóch wymienionych w tytule sołectw zdecydo-

wali się w marcu i kwietniu spotkać na zebraniach dotyczących 
ich problemów. Jako pierwsi uczynili to w dniu 30 marca kanio-
wianie pod przewodnictwem sołtysa Marka Pękali. 

Kaniów
Zebranie cieszyło się dużą frekwencją z uwagi na prezentację 

dotyczącą wydobycia węgla przez Przedsiębiorstwo Górnicze 
„Silesia”. Z zaproszenia skorzystał Dyrektor Departamentu Go-
spodarki Złożem Szymon Adamecki, a także Kierownik Oddziału 
Ochrony Terenu Górniczego Mariola Mizera i p. Maciej Kozak.

Według słów Szymona Adameckiego PGS działa w Czechowi-
cach – Dziedzicach trzy lata i trzy miesiące, zatrudniając ok. 1600 
pracowników stałych i ponad 1400 z firm zewnętrznych. Firma 
zakończyła okres modernizacyjno – inwestycyjny, remontując 
m.in. szyb wydobywczy nr 2 czy budując zbiornik na węgiel. 
Na chwilę obecną eksploatowane są pokłady w gminie Goczał-

kowice, ale już w pierwszym tygodniu kwietnia rozpocznie się 
wydobycie na ścianie 334 w pokładzie 330 pod Kaniowem. Jest 
ona usytuowana pod centrum (Dom Strażaka, Ośrodek Zdrowia, 
boisko) na głębokości pomiędzy ok. 500 a 600 m, ma długość 
250 metrów i wybieg 1000 metrów. Miąższość jest zmienna 
i waha się od 1,4 m do 2,5 m. Początek mieści się w okolicach 
Parku Wiejskiego i Kółka Rolniczego i będzie ona wybierana 
w kierunku rzeki Białej. Przewiduje się, że maksymalne osia-
danie spowodowane wybieraniem tej i kolejnej ściany wynosić 
będzie w sumie ok. 1,25 m. Wpływy na powierzchni zaczną 
się ujawniać po ok. 5 miesiącach od rozpoczęcia eksploatacji. 
Sama eksploatacja potrwa około roku, zaś po przerwie zostanie 
uruchomiona kolejna ściana usytuowana poniżej, w kierunku 
Wisły. Do 2020 roku zaprojektowane są trzy ściany w tym rejonie.

Przed rozpoczęciem eksploatacji pracownicy kopalni przepro-
wadzili inwentaryzację, oceniając budynki mieszkalne pod kątem 
szkód górniczych. Budynki użyteczności publicznej oceniała 
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firma zewnętrzna. Kopalnia uczestniczyła w zabezpieczaniu 
(i budowie) sali sportowej, wyłaniana jest firma mająca zabez-
pieczać plebanię, kończą się przygotowania do zabezpieczenia 
budynku katechetycznego, gromadzkiego i szkoły podstawowej. 
Ryzyka uszkodzenia domów prywatnych zasadniczo nie ma, 
ale gdyby jakieś szkody wystąpiły, należy je zgłaszać do pięciu 
lat od zakończenia eksploatacji do Oddziału Ochrony Terenu 
Górniczego i po podpisaniu umów usterki będą naprawiane, 
niezależnie od ich liczby.

Na szczegółowe pytania mieszkańców goście odpowiadali 
posługując się mapą terenu. Zapowiedzieli, iż w każdej chwili 
istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Jeśli chodzi natomiast o sprawy inwestycyjne dotyczące Ka-
niowa, przedstawili je wójt Artur Beniowski i sołtys Marek Pękala. 
Najważniejszym zadaniem wykonanym w minionym roku był 
remont ulic Krzywolaków i Janowickiej, w którym partycypowało 

Starostwo Powiatowe. Pomimo pewnych zastrzeżeń wynika-
jących z samej procedury przetargu (wybór najtańszej oferty) 
mieszkańcy nareszcie uzyskali wygodne arterie komunikacyjne 
i chodniki. W kwietniu zostaną dokonane drobne poprawki 
gwarancyjne, zgłaszane przez mieszkańców, Radę Sołecką 
czy też Urząd Gminy.

 W publicznym Ośrodku Zdrowia wymieniono okna, pomalo-
wano pomieszczenie wewnątrz. Wójt zadeklarował rozwiązanie 
sprawy ogrzewania i wymiany instalacji wodnej.  Została ponadto 
wymieniona – będąca już w bardzo złym stanie – instalacja 
elektryczna w budynku LKS „Przełom”. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy poruszono 
kwestię przedszkola, a konkretnie części znajdującej się pomię-
dzy właściwym przedszkolem, a apteką i mieszkaniami komu-
nalnymi. Wszyscy radni jednogłośnie zgodzili się, by budynek 
przystosować do funkcji, jaką spełniał.

Zostało utwardzone podłoże pod przystankiem autobusowym 
na ul. Witosa niedaleko przejazdu kolejowego. Rozstrzygnięty 
został przetarg na remonty cząstkowe – w ich ramach jest 
wykonany nie tylko przystanek przy ul. Łabędziej, ale będzie 
także zaasfaltowany plac przed sklepem. Zarurowano ponadto 
park wiejski.

W planie budżetu jest zapisane oświetlenie ul. Kóski, a być 
może – jeżeli zostaną oszczędności – kolejne punkty świetlne.

Przywołany przez mieszkańców temat odwodnienia okolic 
ul. Dankowickiej – od toru kolejowego w kierunku Łękawki. 
Istniejący rów nie odprowadza wody należycie Po rozmowach 
z Zarządem Dróg Powiatowych udało się wywalczyć przekazanie 
pieniędzy i zostanie zlecone czyszczenie.

W najbliższych dniach – jak poinformował wójt – będą wyko-

nywane remonty cząstkowe dróg, według odpowiedniego har-
monogramu. Spośród ulic Kaniowa do kompleksowego remontu 
są przewidziane ul. Gawlików (ok. 920 m.) i ul. Malinowa (od ul. 
Witosa do ujęcia wody).

Rowy melioracyjne Spółka Wodna będzie konserwować na 
bieżąco. Została wyremontowana pompownia przy ul. Gawlików 
i wszystkie sześć pomp znajduje się w pełnej gotowości. Jeżeli 
zajdzie potrzeba, przewiduje się wzmocnienie pompowni lub 
budowę nowej.

Park Techniki Lotniczej i Starostwo Powiatowe wystąpiły 
o środki zewnętrzne na tzw. obwodnicę lądowiska. Łączyłaby 
się ona z drogą DK1 i przebiegałaby od ul. Węglowej do „bro-
du” na rz. Białej (etap ten rusza juz w tym roku), zaś w drugim 
etapie od tego miejsca pomiędzy stawami od strony Czechowic 
i Goczałkowic aż do drogi. W drugim etapie na miejsce brodu 
jest planowany most.

O wymianie kanalizacji i sieci wodociągowej piszemy w osob-
nym artykule. Rysuje się duże prawdopodobieństwo, że w części 
kosztów będzie partycypował Park Techniki Lotniczej. Dotyczy 
to współfinansowania kolektora od istniejących wodociągów 
aż do lądowiska, a przy okazji wykonania sięgaczy w rejonie 
Ochmanowca.

Wnioski mieszkańców przyjęte na zebraniu: 1. Zwrócić 
się do firmy Bud-Tor z wnioskiem o czyszczenie ul. Czecho-
wickiej na odcinku od ul. Kóski do „piekła”; 2. Poprosić Policję 
o interwencje i patrole na zbiornikach 3 i 6 gdzie są podrzucane 
śmieci oraz przebywają osoby nieprzestrzegające zakazu ką-
pieli; 3. Wymienić eternit oraz wykonać odwodnienie budynku 
komunalnego przy ul. Czechowickiej; 4. Wymienić przystanek 
autobusowy przy krzyżu na ul. Batalionów Chłopskich; 5. Zwrócić 
się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wyremontowanie 
ulic Jawiszowickiej i Batalionów Chłopskich; 6. Wykonać oświe-
tlenie uliczne na ul. Jawiszowickiej od posesji p. Małysza do ul. 
Batalionów Chłopskich; 7. Naprawić przepusty na ul. Łabędziej; 
8. Zabezpieczyć rów na ul. Łabędziej przy posesji p. Kozaka; 9. 
Udrożnić zasypany przepust na ul. Kóski; 10. Wymienić prze-
pusty przy posesjach p. Telus i Koziny; 11. Wyremontować ul. 
Torową oraz ul. Rybacką; 12. Poszerzyć pobocza na ul. Łabę-
dziej oraz wykonać tzw. mijanki; 13. Wyasfaltować parking przy 
klubie LKS „Przełom” Kaniów, 14. Wyczyścić rów przylegający 
do boiska treningowego klubu LKS „Przełom” Kaniów.

Janowice
Do Janowic, 6 kwietnia, na zaproszenie sołtysa Jana Stanclika 

i Rady Sołeckiej, oprócz wójta Artura Beniowskiego, przedsta-
wicieli Rady Powiatu i Rady Gminy przybył także poseł na Sejm 
RP Jacek Falfus. Parlamentarzysta wysłuchał wniosków miesz-
kańców i obiecał wzięcie niektórych z nich pod uwagę podczas 
pracy w Sejmie. Obecni byli także przedstawiciele Komisariatu 
Policji w Czechowicach – Dziedzicach – komendant Zbigniew 
Gacek oraz dzielnicowy Piotr Majcherek, odpowiadający na 
pytania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Proboszcz janowickiej parafii św. Józefa Robotnika, ks. Jó-
zef Walusiak poinformował, że planowane jest przeznaczenie 
pomieszczenia pod kościołem na kaplicę przedpogrzebową. 
Z uwagi na to, że na poprowadzenie pogrzebu po drodze powia-
towej, jaką jest ul. Janowicka wymaga każdorazowo zezwolenia 
Zarządu Dróg Powiatowych, kaplica byłaby dużym ułatwieniem 
dla mieszkańców pragnących w godnych warunkach pożegnać 
swoich najbliższych.

Sprawozdanie z wykonanych inwestycji oraz założenia budże-

Mieszkańcy Kaniowa
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Aktualności

towe na kolejny rok przedstawił wójt Artur Beniowski. W r. 2013 
najważniejszym przedsięwzięciem była przebudowa ul. Jano-
wickiej od kościoła w kierunku centrum Bestwiny wraz z budową 
chodnika wzdłuż tej ulicy (od starego przedszkola w kierunku 
Bestwiny, 750 m., za środki własne gminy oraz te pozyskane 
z Lokalnej Grupy Działania) i przebudową chodnika istniejącego. 
Przebudowa ulicy była realizowana przez Starostwo Powiatowe, 
z 50 – procentowym wkładem własnym gminy. Priorytetem jest 
oczywiście dokończenie tego remontu.

Remont ulicy Szkolnej – jak już wielokrotnie pisaliśmy – był 
wykonywany ze środków powodziowych Starostwa. Zadanie było 
możliwe do zrealizowania dzięki wielkiej determinacji Urzędu 
Gminy, wójta, radnych gminnych i powiatowych.

Z innych inwestycji został wyasfaltowany najgorzej wygląda-
jący odcinek ul. Pisarzowickiej, zabezpieczono rów przy posesji 
mieszkanki Janowic, do „życia” powróciło również przedszkole – 
są kontynuowane zajęcia, a dzięki pomocy OSP i mieszkańców 
wycięto niepotrzebne zadrzewienie.

W nowym budżecie zapisane jest dokończenie asfaltowania 
ul. Pisarzowickiej, asfaltowanie ul. Łanowej wraz z wykonaniem 
przepustu wnioskowanego przy tej ulicy. Rozpoczęły się prace 
przy rowach odwadniających, a także zinwentaryzowano rowy, 
które wymagają remontu. (ul. Pszczelarska, Miodowa). Jest już 
rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg, ich łatanie 
rozpocznie się również w Janowicach .Harmonogram dostępny 
będzie w Urzędzie Gminy. Z drobniejszych rzeczy przewiduje 
się wymianę szyb w wiatach przystankowych – przy tej okazji 
Urząd Gminy i Komisariat Policji apelują o zgłaszanie każdego 
przypadku wandalizmu.

Budżet zakłada ponadto oświetlenie ul. Janowickiej, a jeżeli 
zostaną jeszcze środki z tego zadania, zostaną do dyspozycji 

na terenie Janowic.
Ważnym zadaniem nie tylko na ten rok, ale i przyszłe, będzie 

budowa sali sportowej wraz z parkingiem i infrastrukturą. W roku 
2014 wójt spodziewa się wykonania projektu i poszukiwania 
środków na ten ważny dla mieszkańców cel. 

Spośród wielu imprez kulturalnych na terenie Janowic uwagę 
zwracają te tradycyjne – Piknik Rodzinny, Rajd Rowerowy oraz te 
okolicznościowe, a są nimi jubileusze – 60 – lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich i 50 – lecia Szkoły Podstawowej. Z tej ostatniej okazji 
będzie ufundowany szkolny sztandar.

O planach remontu strażnicy piszemy w artykule o zebra-
niach OSP, natomiast do termomodernizacji jest przewidziany 
budynek przedszkola przy ul. Janowickiej 100. W miesiącach 
wakacyjnych rozpocznie się modernizacja dwóch sal w tym 
budynku. Na cel tejże modernizacji gmina pragnie pozyskać 
środki subregionalne. 

W ramach programu „Radosna Szkoła” z Urzędu Marszał-
kowskiego będą w gminie wykonane trzy profesjonalne place 
zabaw (w Bestwinie, Bestwince i w Janowicach). W sołectwie 
Janowice nowy plac będzie mieścił się przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym.

Wnioski mieszkańców przyjęte na zebraniu: 1. Odwod-
nienie ul. Janowickiej przed posesją p. Gola; 2. Zwiększenie 
częstotliwości wywozu popiołu w okresie zimowym; 3. Udo-
stępnienie pomieszczenia dla powstającego stowarzyszenia 
ukulturalniania mieszkańców Janowic „Kulturalnia Wiejska”; 4. 
Wykonanie pobocza przy ul. Janowickiej w stronę Niklówki; 5. 
Wycięcie samosiejek przy ul. Górskiej; 6. Dokończenie remontu 
ul. Pisarzowickiej; 7. Remont ul. Łanowej wraz z odwodnieniem; 
8. Wykonanie nakładki asfaltowej – ok. 200 m. na ul. Podlesie; 
9. Remont ul. Targanickiej wraz z udrożnieniem rowów; 10. 
Wyprostowanie zakola drogowego przy ul. Miodowej na gruncie 
p. Adama Gajdy; 11. Remont ul. Miodowej bocznej; 12. Oskar-
powanie chodnika przy ul. Janowickiej; 13. Usunięcie drzew na 
chodniku obok szkoły przy ul. Janowickiej; 14. Obniżenie kratki 
ściekowej obok posesji p. Bubaka przy ul. Janowickiej.

Zebranie wiejskie przyjęło także uchwałę: 
-  Rów R1 (Ł-1) wciągnąć do ewidencji ze zmianą długości z 300 

m. na 718 m.
-  Zmienić przepust 06 znajdujący się pod ulicą Okrężną 3 – 

metrowy na 6 – metrowy i wykonać dodatkowy przepust 04 
(4 metry).
Uchwałę tę ze zmianami wprowadzić w życie na walnym 

zebraniu Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Janowice - sprawozdanie wójta

O wodociągach i kanalizacji na komisji
Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej oraz rozbudowa 

kanalizacji były przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Gminy 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina. 
Posiedzenie to odbyło się w dniu 24 marca 2014 r.

 
Wartość inwestycji wodociągowej w Kaniowie, przedstawiona 

przez prezesa „Kombestu” Wacława to koszt około 3 mln. zł. Pre-
zes zwrócił uwagę na konieczność wymiany w przyszłości dużej 
części wodociągów stalowych, na których często dochodzi do 
awarii, m.in. w sołectwie Janowice. Szczególnie uwzględnione 
są zwłaszcza ulice Jawiszowicka, Mirowska, Torowa i Ludowa 
w Kaniowie. Prelegent przedstawił też problem dotyczący ko-
nieczności odbudowy zapasów wody surowej na żwirowniach 
w Kaniowie. Nawiązując do niego, Wójt Artur Beniowski przed-

stawił plany wymiany własności zbiorników, które znajdują się 
w pobliżu ujęcia wody.

Jeśli chodzi natomiast o kanalizację, Wójt Artur Beniowski 
poinformował o spotkaniu z Prezesem „Aquy”, a także przekazał 
informacje o dyskusjach na temat finansowania dalszych inwe-
stycji kanalizacyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek z kolei przedstawił dwa 
warianty budowy kanalizacji w gminie Bestwina:
• Pierwszy, to wariant obecnie realizowany zakładający 

oczyszczanie ścieków z całej gminy poprzez oczyszczalnię 
w Kaniowie.

• Wariant drugi przewiduje skierowanie ścieków z południowej 
części Bestwiny i Janowic do „Aquy” w Bielsku - Białej (Ko-
morowice).
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Swoje coroczne walne zebrania sprawozdawcze członkowie 
gminnych jednostek OSP rozpoczęli od spotkań w Kaniowie (8 
II 2014) oraz w Bestwinie (9 II). Druhowie z Bestwinki i Janowic 
zgromadzili się tydzień później – 15 i 16 II. Chociaż zebrania 
odbywały się w krótkim odstępie czasowym, nie przeszkodziło 
to w przybyciu na nie pani poseł do Parlamentu Europejskiego 
Małgorzacie Handzlik, znanej z dużej sympatii dla strażaków. Na 
zaproszenie odpowiedziały władze samorządowe – wójt Artur 
Beniowski (zarazem członek zarządu OSP Kaniów), wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Sto-
larczyk, radni powiatowi Józef Maziarz i Grzegorz Boboń oraz 
radni gminy Bestwina.

Państwową Straż Pożarną reprezentowali: komendant miejski 
PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa, mł. bryg. Czesław 
Miodoński, mł. bryg. Zbigniew Mizera, mł. bryg. Krzysztof Szary, 
st. bryg. Edward Gąsowski.  Z ważniejszych członków władz OSP 
przybyli: członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP Mirosław 
Szemla, prezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Bia-
łej Jan Cholewa, wiceprezes zarządu powiatowego Jan Ozimina 
wraz z członkiem tegoż zarządu Grzegorzem Gawędą, prezes 
zarządu gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, komendant gminny 
Grzegorz Owczarz oraz honorowy członek zarządu głównego 
ZOSP RP Józef Kłoda.

Tradycyjnie wśród strażaków gościli sołtysi, księża probosz-
czowie, dyrektorzy szkół, prezesi i przedstawiciele KGW, klubów 
sportowych, kół emerytów i rencistów, gminnych jednostek 
samorządowych oraz różnorakich organizacji z terenu gminy.

Kaniów – priorytetem 
nowy samochód

Jednostka OSP w Kaniowie od kilku lat przeżywa dynamicz-
ny rozwój. Nie brakuje druhów, którzy dniem i nocą gotowi są 
stawić się na wezwanie do akcji – uprawnienia do wyjazdu ma 
54 strażaków i ta grupa operacyjna przepracowała ok. 760 go-
dzin, wyjeżdżając do 11 pożarów i 41 zagrożeń miejscowych, 
w Kaniowie częstych z racji powodzi. Straż to jednak nie tylko 
akcje – kaniowscy druhowie zorganizowali Dzień Strażaka 
z pasowaniem członków MDP, zawody sportowo – pożarnicze, 
turniej tenisa stołowego, Dzień Otwartej Strażnicy, dyskotekę, 
opłatek, brali udział w uroczystościach państwowych i kościel-
nych. Szkolili się m.in. podczas ćwiczeń z zakresu ratownictwa 
lodowego oraz przy okazji Mistrzostw Polski Ratowników (jeden 
z etapów przebiegał na terenie lądowiska w Kaniowie). Ogólnie 
na rzecz jednostki i mieszkańców strażacy przepracowali spo-
łecznie 3631 godzin.

Chlubą OSP Kaniów jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
prowadzona przez druha Jarosława Bierońskiego, nominowane-
go zresztą za swoje działania do tytułu „Strażaka Roku”. Drużyna 
regularnie spotyka się na zbiórkach, wyjeżdża na wycieczki 
i zdobywa wiedzę pożarniczą.

Najbardziej palącą potrzebą jednostki jest zakup nowego, 
średniego samochodu bojowego. W tym celu komendant 
Grzegorz Owczarz zaapelował o przekazywanie 1% podatku 
dochodowego. Na samochód przeznaczono również zyski 
z rozprowadzania kalendarzy strażackich. Z kolei druh Mirosław 
Szemla zapowiedział, że są czynione starania o pozyskanie dla 
Kaniowa łodzi motorowej pozwalającej na wygrywanie zawodów 
ratowniczych. Łódź powinna już w tym roku trafić do jednostki.

Odznaczenia stażowe otrzymali: 50 lat – Andrzej Biedrawa; 
40 lat – Piotr Gałuszka, Stanisław Mikoda, Józef Jurasz; 30 
lat – Henryk Janeczko, Jerzy Kabot, Grzegorz Owczarz; 20 lat 
– Łukasz Hoczek, Jakub Sikora; 15 lat – Bartłomiej Droździk, 
Łukasz Kóska; 10 lat – Wojciech Kubies, Mateusz Tomaszczyk, 
Bartłomiej Satława, Jarosław Bieroński, Dawid Żabka, Przemy-
sław Szczepaniak; 5 lat – Bartłomiej Janeczko, Adrian Staszczyk.

Bestwina – wzorowo  
prowadzona kronika

Podobnie jak w Kaniowie, OSP Bestwina ma powody do 
dumy. Strażacy pod wodzą Marcelego Krausa – 130 członków, 
w tym 28 kobiet i 35 członków wspierających -  biorą aktywny 
udział w życiu swojego sołectwa. Przepracowali społecznie 6732 
godziny, organizując m.in. festyny, Turniej Wiedzy Pożarniczej, 
Dzień Otwartej Strażnicy, trzymając straż przy Bożym Grobie. 
Szkolili się na różnego rodzaju kursach – dowódców, ratownic-
twa technicznego i innych. W roku 2013 druhowie wyjeżdżali do 
akcji 32 razy – 13 do pożarów i 18 do zagrożeń miejscowych.

Bardzo profesjonalnie wygląda kronika OSP Bestwina pro-

Aktualności

Kaniów - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Zebrania w OSP: Rok pracowity, lecz owocny

Wariant drugi, według opinii Prezesa, wymagał będzie mniej-
szej ilości przepompowni. Radny Łukasz Furczyk zwrócił uwagę 
na konieczność rozbudowy kanalizacji  także w Kaniowie, np.  
w rejonie ulic: Borowej i Krzywolaków.

Na zakończenie poruszono także problemy ewentualnego 
dofinansowania przez gminę zadań dotyczących:

- wymiany pieców węglowych na gazowe,  
- termomodernizacji budynków, 
- montażu paneli słonecznych do ogrzewania wody.

W informacjach bieżących, Wójt Artur Beniowski powołując 
się na spotkanie z Wicepremier Elżbietą Bieńkowską przeka-
zał informację, że rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S1 
możliwe będzie w latach 2016/2017. Omówił też starania gminy 
o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Witosa  
w Bestwinie. Informacyjnie podał, że przetarg na budowę chod-
ników wygrała firma „Rezbud”.

Opracowanie: insp. Irena Glądys, Sławomir Lewczak



7

• 
 M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
ar

ze
c-

kw
ie

ci
eń

 3
-4

/2
01

4

wadzona od wielu lat przez druha Jana Oziminę. Autor zaczął 
już piąty tom wyjątkowej księgi dziejów, która zostanie na wieki 
pamiątką wydarzeń będących udziałem druhów. Odnotowane 
są zarówno wielkie święta jak i codzienna praca, a wszystko 
ilustruje bogaty materiał zdjęciowy. Kronika została wyróżniona 
na Przeglądzie Kronik OSP, natomiast za zebraniu trud Jana 
Oziminy postanowił uhonorować druh Józef Kłoda, wręczając 
kronikarzowi pamiątkowy puchar.

Druhowie wyróżnieni odznaczeniami stażowymi na walnym 
zebraniu: 50 lat – Stanisław Jonkisz; 45 lat – Jan Wróbel; 40 
lat – Franciszek Gajda, Józef Grzyk, Mirosław Wala, Wiesław 
Szlosarczyk; 30 lat – Krzysztof Kłoda, Józef Szlosarczyk; 10 
lat – Maciej Grzyk; 5 lat – Błażej Adamiec, Dariusz Orłowski.

Bestwinka: Stawiamy  
na młodzież

Po obchodach stulecia OSP, druhowie z Bestwinki wkraczają 
w kolejne lata z dużym dynamizmem. W jednostce dzieje się 
wiele, przykładem może być zeszłoroczny kurs ratownictwa 
technicznego organizowany właśnie w Bestwince. Z kolei 
w czerwcu na ul. Bławatków strażacy z całej gminy przeprowa-
dzili symulację gaszenia pożaru.

Prezes Józef Distel na walnym zebraniu podzielił się intere-
sującymi danymi liczbowymi: Straż liczy 77 członków czynnych 
(19 kobiet), 3 honorowych, 30 wspierających, 10 osób należy 
do MDP, zaś 15 do Harcerskiej Drużyny Pożarniczej. Młodzież 
to mocny punkt OSP Bestwinka – naczelnik Grzegorz Gawęda 
jest równocześnie przewodniczącym Komisji Młodzieżowej 
przy Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Bielsku – Białej i jak 
nikt inny rozumie, że przyszłością Straży są właśnie najmłodsi. 
Rezultaty już są: członek MDP Krzysztof Kwiecień zajął trzecie 
miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej odbywającym się w Siewierzu. 

Strażacy w roku 2013 wyjeżdżali do akcji 39 razy – w tym 8 
do pożarów. Akcje kosztowały ich 850 godzin czasu, 950 godz. 
zajęły szkolenia, ćwiczenia i zawody, zaś 1420 godzin to różnego 
rodzaju prace społeczne. Z zakupionych nowości sprzętowych 
warto wymienić mundurki dla MDP i mundury galowe, hełmy, 
buty skórzane oraz agregat do ratownictwa technicznego.

Odznaczenia stażowe otrzymali: 50 lat – Wirgiliusz Tomasz-
czyk; 40 lat – Tadeusz Maga; 35 lat – Edward Czyżowski; 
30 lat – Tomasz Cofała; 25 lat – Jadwiga Nycz; 20 lat – Piotr 
Komór; 15 lat – Artur Bieroński, Tomasz Bieroński, Krzysztof 
Zelek, Agnieszka Zelek, Szczepan Kóska; 5 lat – Tomasz Nycz, 
Sławomir Bezegłów, Artur Orlicki, Jarosław Walecki, Wioleta 
Gawęda, Dominik Chmielniak.

Janowice: Wypięknieje 
strażnica

Ambitne plany zarysował przed druhami swojej jednostki 
prezes janowickiej straży Jerzy Kudła. Zarząd OSP pragnie 
odświeżyć wizerunek siedziby, będącej wizytówką całej wsi. 
W założeniach znajduje się odnowienie elewacji na budynku, 
wymiana okien i drzwi, remont balkonu i ściany pod balkonem, 
remont wieży od wewnątrz, pomieszczenia pod szatnie i biura 
wraz z centrum zarządzania kryzysowego. Elewację upiększy 
napis „OSP Janowice”.

Straż to jednak nie tylko budynek i sprzęt, ale przede wszyst-
kim druhowie. 39 z nich to członkowie czynni, 104 – wspierający, 
7 – honorowi, a do MDP należy siedmioro młodych ludzi. Niestety 
jednostka zanotowała niepowetowaną stratę w postaci śmierci 
byłego prezesa, zasłużonego druha Jana Olejaka. Jego pamięć 
uczczono minutą ciszy. 

W roku 2013 strażacy z Janowic wyjeżdżali do akcji 24 razy – 
4 do pożarów i 20 do zagrożeń miejscowych. Pracę ułatwia im 
nowy, lekki samochód Renault, ale w perspektywie mają zakup 
średniego wozu bojowego, gdyż poprzedni, ok. trzydziestoletni 
jest już mocno wysłużony. Z ważniejszych zakupów sprzęto-
wych odnotujmy umundurowanie i sprzęt specjalny – piłę do 
stali, betonu, rozdzielacz, kompresor, wiertarkę, kątówkę, węże.

Ilość godzin przepracowanych społecznie wynosi w OSP 
Janowice 2125 h. Druhowie m.in. współorganizowali Janowicki 
Piknik Rodzinny, zabezpieczali Janowicki Rodzinny Rajd Rowe-
rowy, doskonale układa się współpraca z dyrektor szkoły Urszulą 
Kal, przewodniczącą KGW Krystyną Norymberczyk oraz nowym 
księdzem proboszczem – Józefem Walusiakiem. Popularnością 
cieszą się imprezy typowo strażackie. Janowice organizowały 
turniej „piłkarzyków” dla OSP, a w zawodach sportowo – pożar-
niczych w Bestwinie po raz pierwszy od dwudziestu lat zajęły 
pierwsze miejsce!

Na walnym zebraniu (prowadzonym przez debiutującego w tej 

Bestwina - dh Józef Kłoda wręcza puchar druhowi Janowi Oziminie

Bestwinka - prezydium i członkowie OSP

Aktualności

Janowice - przemówienie prezesa Jerzego Kudły
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Akcja krwiodawstwa w Kaniowie
W akcji krwiodawstwa, która została zorganizowana 23 marca 

w Kaniowie przez działający przy Urzędzie Gminy Bestwina 
Klub Honorowych Dawców Krwi zarejestrowały się 23 osoby,  
a ostatecznie lekarz dopuścił do oddawania krwi 18 osób, dzięki 
czemu do Banku Krwi przekazano jej 8 100 ml. Jedna osoba 
zarejestrowała się, jako dawca szpiku kostnego.

Zarząd Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy 
Bestwina składa serdeczne podziękowania krwiodawcom za 
oddanie cząstki siebie, za dar serca, a prezesowi OSP Kaniów, 
Grzegorzowi Owczarzowi, za zabezpieczenie miejsca postoju 
ambulansu.

Jerzy Zużałek Autokar - ambulans do pobierania krwi

Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” – Iwona Sojka 
ponownie prezesem

Rok owocnej działalności podsumowało działające w Kanio-
wie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni”. Jego członkowie spotkali się w świetlicy 
wiejskiej w dniu 18 lutego aby omówić dotychczasową dzia-
łalność, ustalić ramowy plan pracy na r. 2014 oraz wybrać – 
zgodnie ze statutem – prezesa, zarząd i komisję rewizyjną na 
kolejną kadencję.

Stowarzyszenie, liczące obecnie 22 członków rozwija się 
dynamicznie i pragnie przyjąć w swoje szeregi nowe osoby. 
Jeżeli ktoś pragnie realizować się jako wolontariusz, pracy mu 
nie zabraknie – celem jest przede wszystkim pomoc na miarę 
możliwości świadczona osobom jej potrzebującym - najmłod-
szym, chorym i ubogim. Nie jest to pomoc tylko i wyłącznie 
materialna. Grupa zorganizowała w r. 2013 m.in. spotkanie 
kolędowe, koncert charytatywny, zajęcia oraz wyjazdy dla dzieci 
podczas ferii zimowych i wakacji, „Rolkowisko” na terenie Biel-
skiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji, „Dzień Radości”. Członkowie udzielali się podczas 
imprez plenerowych, Gminnej Świątecznej Zbiórki Żywności, 
przygotowywali paczki bożonarodzeniowe. O podejmowanych 
akcjach pisaliśmy na bieżąco w „Magazynie Gminnym” i na 
stronach internetowych. 

Na zebraniu wybrano władze Stowarzyszenia – prezesem 
po raz kolejny została Iwona Sojka, która poprosiła wszystkich 
o kontynuowanie współpracy. Funkcję zastępcy pełnił będzie 
Marcin Furczyk, sekretarza – Łukasz Furczyk, zaś skarbnika 
– Kamil Gandor. 

Rok 2014 zapowiada się interesująco, ze względu na nowo-
ści. Jedną z nich jest nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą 
Rybacką „Bielska Kraina” i zaproszenie do udziału w imprezach 
organizowanych przez to stowarzyszenie. Niektóre zaplanowane 
działania już się odbyły – sukcesem zakończył się noworoczny 
koncert „Gramy, śpiewamy i pomagamy”, a także „Kaniowskie 
kolędowanie” w auli parafialnej.

Prezes i członkowie stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni” 
dziękują tym, którzy przychylnym okiem patrzą na społeczną 
działalność i nie szczędzą swojej pomocy. Są to: Urząd Gmi-
ny Bestwina, CKSiR, OSP w Kaniowie, Parafia w Kaniowie 
wraz z Zespołem Charytatywnym, Dyrekcja Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kaniowie, Dyrekcja Bielskiego Parku 
Technologicznego, właściciele Cukierni ASTERIA, właściciele 
pizzerii „Prowansja”, Biuro Usług Podatkowych Bożena Do-
masik, firma „Maspex” oraz firma „Danone” z Bierunia, pan 
Marek Glogaza -  wiceprezes zarządu KS „Ruch Chorzów” oraz 
wszyscy mieszkańcy Kaniowa i nie tylko, którzy ofiarowali swój 
czas pomagając przy organizacji imprez (pieczenie ciast, pomoc 
w przeprowadzaniu konkurencji itp.).

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia: 
http://www.stowarzyszenie.gminabestwina.info

Sławomir Lewczak

Członkowie stowarzyszenia „Z sercem na dłoni’’

Aktualności

roli pana Jacka Sawkiewicza) przyznano rozmaite wyróżnienia. 
Godność członka honorowego za wieloletnie zasługi otrzymali 
Stanisław Kóska i Czesław Kapała. Specjalne podziękowania 
i pamiątkowe tabliczki za pomoc udzielaną OSP przyznano 
Leszkowi Kosmatemu, Adamowi Miarce, Jerzemu Borutce, 

Krzysztofowi Ślósarczykowi, Andrzejowi Nyczowi oraz pośmiert-
nie Stanisławowi Kani. 

Odznaczenia stażowe: 35 lat – Jerzy Kudła; 15 lat – Zygmunt 
Łukoś; 10 lat – Krzysztof Wróbel, Tomasz Papla, Andrzej Wójcicki. 
 Sławomir Lewczak
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Nie ma gminy bez gospodyń!
Walne zebrania w KGW

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że Koła Gospodyń 
Wiejskich pełnią w życiu społeczności lokalnej bardzo istotną 
rolę. Panie z KGW są strażniczkami dziedzictwa kulturowego 
– dzięki nim zachowały się tradycyjne potrawy, ludowe stroje, 
przyśpiewki... Te wszystkie 
elementy nowoczesna gospo-
dyni potrafi przenieść w realia 
XXI wieku za pomocą nowych 
technologii i uczynić je atrak-
cyjnymi dla kolejnych pokoleń. 
Niezwykle ważna jest również 
praca społeczna wyrażona 
poprzez pomoc w organizacji 
imprez plenerowych i wolon-
tariat. O różnych aspektach 
swojej działalności rozmawiały 
w lutym i marcu gospodynie z trzech naszych sołectw – 25 lutego 
odbyło się walne zebranie KGW w Bestwinie, 26 – w Bestwince, 
a 8 marca – w Janowicach.

Na przeprowadzonych zebraniach sprawozdania z działal-
ności Kół złożyły przewodniczące – Jadwiga Ozimina, Halina 
Lasota i Krystyna Norymberczyk. Wszędzie działo się wiele, 
w zasadzie cały rok 2013 wypełniony był pracą. W Bestwince 
zostały zorganizowane – z bardzo dobrym efektem – pierwsze 
gminne dożynki i to wymagające zadanie przypadnie w roku 
bieżącym Bestwinie. Gospodynie zaznaczyły swoją obecność 
podczas festynów, świąt państwowych i kościelnych, zaprezen-
towały się na pokazie „kulinarne dziedzictwo”, wyjeżdżały na 
wycieczki, brały udział w spotkaniach w Muzeum Regionalnym 

i Gminnej Bibliotece Publicznej, w jubileuszu doktora Franciszka 
Magi i innych wydarzeniach.

Sprawozdań wysłuchali z uwagą zaproszeni goście – wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski, jego zastępca Stanisław 
Wojtczak, dyrektor CKSiR i radny powiatowy Grzegorz Boboń, 
radni naszej gminy, sołtysi, księża proboszczowie, prezesi OSP, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele kół emerytów i rencistów, 
klubów sportowych. Wójt wraz z zastępcą dziękowali za trud 
włożony w społeczną pracę, zapewniając o wsparciu i pomocy, 
także materialnej, ze strony Urzędu Gminy. Gospodynie chęt-
nie zadawały samorządowcom pytania, żywo interesując się 
inwestycjami w sołectwach oraz nadchodzącymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego i samorządowymi. Na uwadze mają 
też powiatową imprezę „Smaki i smaczki powiatu bielskiego”, 
która 14 czerwca odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Be-
stwinie i będzie połączona ze Świętem Gminy Bestwina. Każde 

Koło Gospodyń zaprezentuje 
na tym pokazie własną, orygi-
nalną potrawę.

Nieco więcej miejsca trze-
ba poświęcić zebraniu KGW 
w Janowicach, a są ku temu 
co najmniej dwa powody – po 
pierwsze Koło to obchodzi 
w roku 2014 60-lecie istnienia, 
a po drugie zebranie odbywa-
ło się 8 marca czyli w Dzień 
Kobiet, zatem połączono je 

ze składaniem życzeń i wręczaniem kwiatów. Każda członkini 
otrzymała tulipana, zaś upominki wręczał przewodniczący Koła 
Emerytów i Rencistów Jerzy Zdrojewski. Również wójt Artur 
Beniowski a w ślad za nim inni zaproszeni goście podarowali 
wiązanki kwiatów i prezenty. Janowickie koło rozwija się niezwykle 
dynamicznie – stan osobowy powiększył się aż o 10%. Koło jest 
współorganizatorem Janowickiego Pikniku Rodzinnego, pomaga 
w obsłudze Rajdu Rowerowego i włącza się w pracę szkoły, parafii, 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełne uznania słowa wdzięczności 
wypowiedzieli więc dla wszystkich pań dyrektor ZSP Urszula Kal, 
sołtys Jan Stanclik, prezes OSP Jerzy Kudła, a także proboszcz 
parafii św. Józefa Robotnika ks. Józef Walusiak. 

          Sławomir Lewczak

Panie z KGW Janowice przy wspólnym stole

Zebranie KGW Bestwina - stół prezydialny

Janowickie gospodynie na 
pielgrzymkowym szlaku
Już od dłuższego czasu przekonujemy nasze czytelniczki, 

że w Kole Gospodyń Wiejskich można spędzić wolne chwile 
w sposób ciekawy i wartościowy. Udowodniły to panie z KGW 
Janowice, które 24 marca wraz z księdzem proboszczem Jó-
zefem Walusiakiem i prezes Krystyną Norymberczyk wyruszyły 
do Krakowa. W ramach przygotowań do kanonizacji papieża 
– Polaka udały się do sanktuarium w Łagiewnikach i nowo 
wybudowanego Centrum Jana Pawła II. Wyjazd dostarczył 
wielu duchowych i krajoznawczych wrażeń, był także okazją 
do rozmowy oraz towarzyskiego spotkania.

Sławomir Lewczak Grupa przed sanktuarium w Łagiewnikach
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Czas na młodzież! – walne zebranie TMZB
Doroczne wspólne spotkanie członków Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Bestwińskiej odbywające się w dniu 4 marca 
wyglądało w tym roku szczególnie interesująco. Przewodnicząca 
Towarzystwa Dorota Surowiak zaprosiła do Muzeum Regio-
nalnego uczniów z Koła Młodych Odkrywców Historii, którzy 
staną się być może kiedyś następcami starszych entuzjastów 
naszych dziejów. Koło działa przy ZSP Bestwina i jak na razie 
młodzieży zapału nie brakuje: zwiedzają historyczne miejsca, 
uczą się o rodach Myszkowskich czy Habsburgów, sami kręcą 
filmy m.in. o dzwonie „Król Chwały”, zaś efekty ich pracy można 
podziwiać m.in. na facebooku. Podczas zebrania przedstawiciele 
Koła krótko opowiedzieli o swoich zainteresowaniach, odbył się 
również pokaz multimedialny.

Plon ubiegłorocznej działalności TMZB, przedstawiony przez 
przewodniczącą, jest dość spory – udało się przeprowadzić 
szereg zebrań poświęconych tematyce historyczno – etnogra-
ficznej. Na jednym z nich uczczono osobę dyrektora bestwińskiej 
szkoły Władysława Gryzełki. Członkowie uczestniczyli także 

w spotkaniach w Muzeum Regionalnym – z Janem Gąsior-
kiem, Florianem Kohutem, spotkaniu o cegielni w Bestwinie. 
Towarzystwo organizowało w maju panel „Patriotyzm a wiara”, 
natomiast w grudniu jubileusz doktora Franciszka Magi. Dbało 
o pamięć o żołnierzach, ofiarach wojen i okupacji odwiedzając 
cmentarz czy też biorąc udział w uroczystościach pod krzyżem 
na „Pięciu Alejach”. Przedstawiciele pojechali ponadto na IX 
Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych w Bystrej. Nowo-
ścią jest organizacja I Gminnej Gry Terenowej o puchar Wójta 
Gminy Bestwina.

Na walnym zebraniu oprócz omówienia  spraw bieżących 
członkowie zwrócili uwagę na konieczność zachowania historii 
i tradycji ziemi bestwińskiej jako części zachodniej Małopolski, 
istotnie różnej od nieodległego Śląska. Strój bestwiński jest świa-
dectwem przynależności do etnicznej grupy Lachów. Niestety 
często mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi, nie mają świado-
mości swoich korzeni, zatem w zakresie edukacji regionalnej 
powinny współpracować szkoły, TMZB, Zespół Regionalny i inne 
grupy oraz placówki kultury. Rozwijana będzie w dalszym ciągu 
działalność wydawnicza Towarzystwa.

Wójt Artur Beniowski, również obecny na zebraniu, pogratulo-
wał kolejnego roku owocnej działalności zapewniając, że Towa-
rzystwo może liczyć na pomoc ze strony Urzędu Gminy. Wyraził 
radość z obecności grupy młodzieżowej, zachęcając pasjonatów 
historii z całej gminy do wstępowania w szeregi Towarzystwa 
i wspólnego dzielenia się swoimi fascynacjami. Głos zabierali 
ponadto radny Jerzy Stanclik - z zawodu nauczyciel historii, 
członek Zespołu Regionalnego, muzyk i etnograf Sławomir 
Ślósarczyk, skarbnik TMZB Stanisław Zieleźnik, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Danuta Kubik. Przewodniczącym zebrania 
był Andrzej Wojtyła – pracownik Muzeum Regionalnego im. ks. 
Zygmunta Bubaka.

Sławomir Lewczak

Przewodnicząca Dorota Surowiak wita zaproszonych gości

Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
Część II – Orkiestra Dęta Gminy Bestwina  

z Siedzibą w Kaniowie
W drugiej części cyklu prezentujemy ludzi, dla których muzyka 

jest nie tylko sposobem na spędzenie wolnego czasu, ale też 
prawdziwą pasją. Naszą orkiestrę dętą widujemy przecież nie 
tylko na dorocznej rewii. Okazjami do posłuchania są święta 
państwowe, kościelne, wszelkie uroczystości gminne lub stra-
żackie. W eleganckich mundurach orkiestra godnie reprezentuje 
gminę na festiwalach czy przeglądach w kraju i za granicą. 
Występowała w Niemczech, na Słowacji, we Włoszech i Francji, 
zaś szczególnym wydarzeniem dla orkiestry był udział w 77 Fe-
stiwalu „Cytryn i Pomarańczy” w miejscowości Menton we Francji 
a także na  Festiwalu Kwiatów w San Remo we Włoszech.

Wszystko zaczęło się w 1998 roku. Z inicjatywy mieszkańców 
Kaniowa i księdza proboszcza Józefa Jaska powstała grupa 

pasjonatów trąbek, puzonów, bębnów, klarnetów, tub, waltorni, 
fletów i saksofonów. Pierwszym kapelmistrzem został Józef 
Maziarz, a obecnie funkcję tę pełni Urszula Szkucik – Jagiełka. 
Od samego początku stanowisko prezesa piastuje Stanisław 
Hamerlak, dowodzący już ponad 50 – osobowym zespołem. 
Warto dodać, że orkiestrę stale zasilają kandydaci, osoby pra-
gnące uczyć się nut i występować na koncertach wraz z bardziej 
doświadczonymi kolegami. Instruktorzy skorygują błędy i pod-
powiedzą, co zrobić, żeby gra była jeszcze piękniejsza, a to 
wszystko za darmo – liczą się przede wszystkim chęci i własna 
praca. Wyjątkową propozycją dla młodzieży jest „Con Fuoco 
Band” – orkiestra prezentująca lżejszy repertuar, stworzona 
dzięki współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej 
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„Art.” w Czechowicach-Dziedzicach.
Nie należą do rzadkości czołowe miejsca zajmowane przez 

orkiestrę podczas konkursów. Oprócz dyplomów czy pucharów 
równie ważne są wyniesione doświadczenia i zawarte przy-
jaźnie. Już od lat nasi muzycy współpracują z Tarnogórską 
Orkiestrą Dętą z Tarnowskich Gór i innymi tego typu formacjami 
z mniejszych i większych miejscowości.

W roku 2014 słuchaliśmy orkiestry m.in. podczas koncer-
tów noworocznych, walnego zebrania OSP w Kaniowie oraz 
wyjątkowego koncertu charytatywnego pod nazwą „Gramy, 
śpiewamy i pomagamy”. W repertuarze znalazły się marsze, 
muzyka filmowa, rozrywkowa oraz standardy klasyczne. Or-
kiestra nagrała także płytę ze swoimi utworami. Nabywając 

krążek (dostępny w siedzibie orkiestry) wspomagamy roz-
wój naszych muzyków, dochód przeznaczony jest m.in. na 
remonty instrumentów lub zakup nut.

Najbliższe koncerty:
2 V -  Dzień Strażaka – Bestwinka
3 V – Uroczystości pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy
11 VI – Przegląd w Wiśle
7 VI – Koncert w PSP w Bielsku-Białej
28 VI – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie
Garść przydatnych informacji:
Skład zarządu: Urszula Szkucik - Jagiełka – dyrygent; Sta-

nisław Hamerlak – prezes; Szymon Godula – tamburmajor; 
Michał Senecki – tamburmajor; Dominik Cholewa – członek; 
Janusz Jagiełka – członek; Marek Sobczyk – członek; Łukasz 
Stanclik – członek; Michał Wesołowski – członek.

Próby: W środy od 17:30-20:00 Młodzieżowa orkiestra dęta, 
w piątki 18.00 – 21.00 - Orkiestra dęta.
Siedziba Orkiestry:
ul. Batalionów Chłopskich 48
43-512 Kaniów 
tel. 604-526-486
naprzeciwko Strażnicy OSP Kaniów

Więcej informacji, fotografie i nagrania znajdziemy na stro-
nie internetowej http://www.orkiestrakaniow.pl, oraz na profilu 
facebookowym.

Paulina Kobiela, Sławomir Lewczak

Wspólne zdjęcie członków Orkiestry

„Andante” i „Cantata” z nagrodami!
Świado mość włas nej przeszłości po maga nam włączyć się 
w długi sze reg po koleń, by prze kazać następnym wspólne dob ro 
- Ojczyznę. 

Jan Paweł II 

W dniach 14 - 15 marca 
2014 roku chór Andante oraz 
chór Cantata  reprezentowały 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
z Bestwiny w przesłuchaniach 
finałowych XIV Diecezjalnego 
Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej im. Małgorzaty Papiurek 
w Domu Kultury w Hałcnowie. 
Chór Cantata zaprezentował 
pieśni: „Dnia pierwszego wrze-
śnia”- opowiadającą o wydarze-
niach powstania warszawskiego 
oraz „Wadowice” z płyty „Santo 
subito” Piotra Rubika - utwór przedstawiający życiorys Jana 
Pawła II. Chór Andante wykonał: „Pieśń Kronika” z repertuaru 
Marka Grechuty oraz „Habemus Papam” z płyty „Santo subito” 
Piotra Rubika - pieśń upamiętniającą wybór Patrona nasze-
go gimnazjum na papieża. Ciekawa aranżacja, umiejętności 
wokalne oraz instrumentalne, jak i bogata scenografia zosta-

ły dostrzeżone przez szanowne Jury. Choć w tegorocznym 
przeglądzie wzięło ponad 1300 uczestników z całej diecezji, 
udało się nam wyśpiewać wyróżnienie z chórem Cantata oraz 
I miejsce z chórem Andante i ponownie znaleźć się w gronie 

laureatów przeglądu. Ciężka 
praca i sumienne uczestnictwo 
w nieobowiązkowych próbach 
chórów zostały wysoko nagro-
dzone przez Jury. Cieszymy 
się tym bardziej, że zarówno 
organizatorzy jak i komisja kon-
kursowa podkreślili wzrastający 
corocznie poziom wykonawczy 
przeglądu. Pragnę podziękować 
wszystkim uczniom za zapał, od-
powiedzialność oraz mobilizację 
podczas przygotowań i samego 
udziału w zmaganiach konkur-
sowych. To piękne świadectwo 

współczesnego patriotyzmu.
Uroczyste rozdanie nagród w XIV DPPP odbędzie się 10 maja 

2014 o godzinie 10:00 w auli Zespołu Szkół Samochodowych 
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.  

Magdalena Wodniak - Foksińska

Chór „Andante’’ na scenie
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Kultura

Sukcesy „Samuraja” 
w X Konkursie Modeli Kartonowych w Ostrawie

Ostrawa - już po raz dziesiąty - stała się stolicą modelarstwa 
u naszych południowych sąsiadów. W dniach 21 – 22 III 2014 
odbył się konkurs modelarski, który z roku na rok przyciąga 
coraz większą ilość pasjonatów kartonowych prac. W tym roku 
odnotowano imponującą liczbę modeli. W konkursie wzięli udział 
również modelarze działający przy CKSIR w Bestwinie: Dariusz 
Ochman (Zamek, Rycerz, Latarnia Świnoujście), Marek Bury 
(BF-109), Maksymilian Moś (Bf-109, Zlin, samochód strażacki), 
Maciej Moś (Honker strażacki), Piotr Niemczyk (Suzuki WRC, 
Rakieta) oraz Sylwester Kluczny (rakieta Angara V, Rakieta 
Energia+Buran). W sumie zaprezentowaliśmy dwanaście modeli 
kartonowych. 

Nasza praca została doceniona przez jury konkursu. Wśród 
najlepszych „Samurajów” znaleźli się: Maksymilian Moś - I miej-
sce za model BF-109, Piotr Niemczyk - I miejsce za model rakie-
ty, Dariusz Ochman - II miejsce za model rycerza. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!       

Łukasz FuczekNagrodzony model rakiety „Energia’’ i promu „Buran’’

„Powinniśmy wracać po swoich”
Wystawa w Muzeum Regionalnym

Najnowsza wystawa zorganizowana w Muzeum im. ks. 
Zygmunta Bubaka jest ważna i potrzebna. Przypomina o tych, 
o których przez długie lata się nie mówiło, albo mówiło szeptem 
– o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego po II 
wojnie światowej, tzw. „żołnierzach wyklętych”. W latach 1945 
– 1947 żołnierze ci kontynuowali walkę, tym razem z narzuco-
nym przez ZSRR reżimem. Najważniejszymi organizacjami, 
zwłaszcza na naszym terenie, to Armia Krajowa/Delegatura 
Sił Zbrojnych, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowe Siły 
Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

Wystawa w Bestwinie dotyczy przede wszystkim Narodo-
wych Sił Zbrojnych i wchodzącego w ich skład Zgrupowania 
Partyzanckiego pod dowództwem kpt. Henryka Flame, „Bartka”. 
Do zgrupowania tego w szczy-
towym okresie należało ponad 
300 dobrze zorganizowanych 
i uzbrojonych żołnierzy dzia-
łających aż do 1947 r. Sam 
„Bartek” został zamordowany 
w skrytobójczym zamachu 
w Zabrzegu, 1 grudnia 1947 
r. Organizatorzy wystawy – 
Stowarzyszenie „Pokolenie” 
wraz z patronami (Oddział IPN 
w Katowicach, Związek Żołnie-
rzy NSZ Okręg Podbeskidzie, 
Fundacja Niepodległości, mie-
sięcznik „W Sieci Historii) włoży-
li wielką pracę w przygotowanie 
plansz i fotografii dotyczących tamtych czasów, jest to efekt 
rozmów z naocznymi świadkami, wizyt u rodzin i mozolnego 
odkrywania indywidualnej historii każdego z upamiętnionych 
żołnierzy.

Uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 25 marca. Andrzej 
Wojtyła przywitał obecnych organizatorów i gości. Szczególnie 
cenna był obecność kpt. Stanisława Turskiego, pseud. „Czar-

necki”, naocznego świadka wydarzeń, który złożył wzruszającą 
relację z tego, co było jego udziałem w tamtych – jak się wyraził 
– okrutnych czasach. Doświadczył głodu, chłodu, niepewności 
jutra, ukrywał się przed ekspedycjami karnymi, ale jednocześnie 
miał poczucie dobrze spełnionej misji – obrony polskiej ludności 
cywilnej. Oprócz pana kapitana przemawiał autor wystawy - p. 
Bogdan Ścibut ze stowarzyszenia „Pokolenie” a także dr Dariusz 
Węgrzyn z biura IPN w Katowicach. W Bestwinie gościł ponadto 
Władysław Sanetra – Prezes Koła Związku Byłych Żołnierzy NSZ 
oddział Żywiec. Nie zabrakło członków grup rekonstrukcyjnych 
w mundurach z epoki, przedstawicieli samorządu lokalnego, 
radnych gminnych i powiatowych oraz dziennikarzy. 

Przemawiający wystosowali do mieszkańców gminy Bestwina 
apel – jeśli ktoś jest w posiada-
niu materiałów dotyczących żoł-
nierzy oraz ich prześladowców, 
proszony jest o kontakt z orga-
nizatorami wystawy. W zbiorach 
rodzinnych często znajdują się 
listy, fotografie, z ust do ust 
krążą opowieści. Ważne są rów-
nież pamiątki mające wartość 
symboliczną, czego przykładem 
jest przechowywany w Muzeum 
Regionalnym ryngraf.

Warto napisać jeszcze, że 
projekt „Powinniśmy wracać 
po swoich. Edycja 2013” jest 
pierwszą z trzech części za-

planowanych na lata 2013 - 2015 programu badawczego 
i dokumentacyjnego. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego 
kraju, a w szczególności obecne województwo śląskie. Więcej 
można przeczytać na stronie internetowej: http://nsz.beskidy.
pl/o_projekcie. Wystawa w Muzeum Regionalnym trwała dwa 
tygodnie.

Sławomir Lewczak

Otwarcie wystawy
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Teatr jednej aktorki – monodram  
Dominiki Byrskiej

Z okazji pierw-
szego dnia wiosny 
przed czytelnika-
mi Gminnej Bi-
blioteki Publicznej 
wystąpiła „świeżo 
upieczona” absol-
wentka Wydzia-
łu Lalkarskiego 
PWST we Wro-
cławiu, a zarazem 
nasza rodaczka 
Dominika Byrska. 
Pani Dominika za-
proponowała i wy-
stawiła monodram 
(przedstawienie 

z jednym aktorem) pod tytułem „O ubogim szewcu i chciwym 
młynarzu”. Spektakl ten oparty jest na tekście Gustawa Morcinka, 
a opowiada o dwóch braciach – tytułowych szewcu i młynarzu – 

przyjmujących do swego domu Chrystusa. Zapowiedziany gość 
przychodzi jednak pod postacią biedaka i spotyka się z bardzo 
różnym przyjęciem. Oczywiście, jak to zazwyczaj w przypowie-
ściach bywa, zło zostaje ukarane a dobro nagrodzone, tak więc 
przedstawienie pomimo sporej dawki humoru zmusiło oglądają-
cych do refleksji nad własnym postępowaniem.

Uznanie wzbudziła nieszablonowa technika, którą posługiwała 
się artystka. Do ról bohaterów zaangażowała... własne kolana 
i łokcie. Kilka dorysowanych par oczu, doklejonych włosów, bród 
i już mamy opowieść. Reszty dokonuje wyobraźnia i narracja. 
W każdym razie widzowie nagrodzili całość dużymi brawami.

Przedstawienie zostało poprzedzone otwarciem wystawy 
prezentującej pracę Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”. Stowarzyszenie to 
przeżywa w tym roku 20 – lecie działalności, zaś w Bestwinie 
jest obecne od r. 2000. W roku 2013 otworzyło przy ul. gen. 
Sikorskiego Grupowy Dom Stałego Pobytu. O historii i przy-
szłości Stowarzyszenia krótko opowiedziała jego prezes, pani 
Maria Sysak – Łyp.

Sławomir Lewczak

Występ Dominiki Byrskiej

Mieczysław Bieniek czyli popularny, podróżujący hajer odwie-
dził kolejny już raz Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie. 
Tematem spotkania z czytelnikami była ubiegłoroczna, rowerowa 
wyprawa pana Mieczysława do krajów skandynawskich i Rosji, 
opisana w książce „Hajer jedzie do Soczi”. Opowieść o pełnej 
niespodzianek eskapadzie zajęła oko-
ło trzech godzin, lecz każdy z uczestni-
ków, nawet tych najmłodszych, słuchał 
jej z otwartymi ustami.

Zanim jednak gość rozpoczął opo-
wiadanie, dyrektor biblioteki Teresa 
Lewczak rozdała najlepszym czytel-
nikom w 2013 r. złote, srebrne i brą-
zowe Karty Czytelnika. Otrzymali je 
w poszczególnych kategoriach: Dzieci 
– 1. Julia Sołtysik, 2. Maria Kubera, 3. 
Karolina Piadek. Młodzież – 1. Julia 
Kubera, 2. Klaudia Niemczyk, 3. Do-
minika Głowicka. Dorośli – 1. Halina 
Ciszczoń, 2. Marta Ozimina, 3. Halina 
Ciszczoń. Nagrodę specjalną otrzymał 
pięcioletni Robert Czech, który wypo-
życzył 78 książek.

Przypomnijmy, że „gwiazda wieczoru” Mieczysław Bieniek 
jest emerytowanym górnikiem, dla którego podróże stały się 
sposobem na życie po wypadku, którego doznał na kopalni. Jego 
pierwsza książka „Hajer jedzie do Dalajlamy” stała się bestsel-
lerem, zaś sam Bieniek od tej pory gości w szkołach, domach 
kultury, bibliotekach, na uniwersytetach i wszędzie tam, gdzie 
publiczność chce dowiedzieć się więcej o dalekich krajach. Jak 
przyznaje, GBP w Bestwinie należy do jego ulubionych, dzięki 
kameralnym rozmiarom i panującej w niej atmosferze.

Rowerowa eskapada niestrudzonego hajera obfitowała 

w niespodzianki i wręcz niewiarygodne przygody. Już samo 
zdobycie wizy na tak nietypowy wyjazd do Federacji Rosyjskiej 
wymagało napisania listu do... Władimira Putina. Przemierza-
jąc Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Norwegię i Rosję Bieniek 
musiał zmierzyć się z przejmującym zimnem, atakami komarów, 

nieprzewidywalnymi pogranicz-
nikami oraz... dużymi ilościami 
rosyjskich niedźwiedzi które 
skutecznie utrzymywał na dy-
stans nieprzyjemnym dla nich 
uderzaniem łyżką o metalową 
miskę. Spotykanych ludzi zjed-
nywał sobie typowo śląskim po-
czuciem humoru i znajomością 
„rosyjskiej duszy” uzupełnionej 
całkiem niezłym poziomem ję-
zykowym, wyniesionym jeszcze 
ze szkoły.

Jadąc co Soczi Mieczysław 
Bieniek zaobserwował dwie 
twarze Rosji – tę serdeczną, 
wylewną i gościnną u zwykłych 

ludzi oraz tę nieufną, a nawet wrogą u przedstawicieli urzędów 
i służb mundurowych. Na szczęście groźnych incydentów było 
niewiele, Rosjanie czuli się wręcz zażenowani faktem zniszcze-
nia roweru podróżnika przez pijaka i pomogli mu nieodpłatnie 
doprowadzić wehikuł do stanu używalności.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, obecni byli 
radni naszej gminy – Jerzy Borutka i Andrzej Wojtyła, członkowie 
różnych grup i stowarzyszeń, a także Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza OSP Kaniów dowodzona przez druha Jarosława 
Bierońskiego.

Sławomir Lewczak

Przygody „hajera” wśród niedźwiedzi –  
spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem

Mieczysław Bieniek opowiadał o wyprawie do Soczi

Kultura
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Kultura

Fotograficzne tryptyki 
– wystawa w GBP

Pod okiem doświadczonego wykładowcy fotografii – Tomasza 
Łagowskiego spotyka się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Bestwinie grupa hobbystów, którzy poszerzają swoją wiedzę 
i umiejętności praktyczne w sztuce posługiwania się aparatem. 
Prowadzący, wieloletni opiekun kierunku fotografii artystycznej 
i użytkowej w Beskidzkiej Szkole Sztuki Użytkowej wyjaśnia, że 
pragnie przekazać uczestnikom warsztatów nie tylko „suchą” 
teorię – chce, by zaznajomili się z „filozofią fotografii”, z jej hi-
storią i tym wszystkim, czego nie da się ująć w formalne ramy.

Warsztaty zaowocowały wystawą pod tytułem „Tryptyk-i”, 
której otwarcie nastąpiło w dniu 4 kwietnia w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Czworo młodych artystów  
(i sam Mistrz) zaprezentowało po trzy prace o różnorodnej 
tematyce – góry, postać ludzka, architektura, maszyny, kultura  -  
i każdy z cykli wniósł do wystawy pewien niepowtarzalny klimat, 
świadczący także o osobowości autora. Tomasz Łagowski prze-

prowadził z twórcami krótkie rozmowy – wywiady, dzięki którym 
można było dowiedzieć się więcej o inspiracjach fotografów.

Na wernisażu obecny był wójt Artur Beniowski, radny Rady 
Powiatu Bielskiego Grzegorz Boboń oraz liczni miłośnicy do-
brych zdjęć.            Sławomir Lewczak

Otwarcie wystawy w dniu 4 kwietnia

Wesoły kącik Dziadka Władka  
z Bestwiny

Ponieważ wio-
sna to czas ra-
dości, pragniemy  
w  „ M a g a z y n i e 
G m i n n y m ”  d o -

starczyć mieszkańcom powodów do uśmiechu.  
Z pomocą przychodzi Władysław Kozieł – znany jako 
„Dziadek Władek” humorysta i satyryk z Bestwiny, 
autor rozlicznych wesołych „drobiazgów” – palindro-
mów, anagramów, zagadek, fraszek i innych form 
literackich, publikowanych w prasie i w internecie. 
W 2013 r. ukazała się książka Władysława Kozieła 
„Humor pod rękę z powagą”. Oto próbka możliwości 
i talentów zdolnego autora:

Palindromy (Wyrażenia czytane normalnie 
i wspak)

NOTABENE BATON
AKSAMITKA, TAKT I MASKA
JURKU CUKRUJ (Na cześć Przewodniczącego Rady Gminy 

Bestwina)
UBĘDZIE I Z DĘBA A BĘDZIE I Z DĘBU
OKLEINA JAJ ANIELKO

Fraszki:

Abonament na... prawdę
 

W Polsce tylko jedna władza
jest cokolwiek warta
szkoda, że dopiero... czwarta!

Nowobogackiemu
 
Dzisiaj temu wiara
co stawia homara
nad Homera i Hemara.

Skojarzynki:

Wykładzina - wykład profesora Zina
Czarnula - magia zera
Eunuch - bezinteresowny
Majstersztyk chirurga - zeszyty w kratkę
Globulki - świat Urszulki (glob Ulki)
Synonim gada - syn mówi o ojcu (syn o nim gada) 
Lowelas  - miłość w lesie (love - las) 
Okaleczenie - dzieło okulisty (oka leczenie)
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Nie wiem dokładnie, o czym jest wasz blog bo nie znam języ-
ka polskiego,, ale ujęła mnie niesamowita ekspresja przekazu 
i żywiołowość dzieciaków – powiedziała jedna z jurorek europej-
skiego Konkursu na najlepsze treści dla dzieci (The European 
Award for Best Content for Kids). Słowa te skierowała nie do 
uczniów z Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia, ale 
małej Bestwiny, którzy pokonali setki innych kandydatur i zdobyli 
prestiżową pierwszą nagrodę!

Triumf nie wziął się jednak z niczego i swoje korzenie miał 
w medialnych zainteresowaniach pani Katarzyny Krywult. Na-
uczycielka języka polskiego zachęciła uczniów w różnym wieku 
– od szkoły podstawowej po gimnazjum – do zabawy treścią 
i formą. Zaczęły powstawać krótkie filmiki (aktorskie i animowa-
ne), serwisy informacyjne a nawet prognozy pogody. Z takiego 
„twórczego chaosu” wyłonił się pomysł na blog poświęcony 
jednemu, konkretnemu tematowi. Na warsztat wzięto zawiłości 
naszej pięknej mowy i już w marcu 2013 r. wystartowała w inter-
necie „Instrukcja obsługi języka polskiego”. Na umieszczanych 
w blogu filmikach młodzi prezenterzy wyjaśniają zasady pisowni 
wielkiej i małej litery, tłumaczą czym różni się baśń od bajki, albo 
też instruują, jak poprawnie napisać list. 

Naśladowcy profesorów Miodka i Bralczyka nie zyskaliby 
zapewne większego rozgłosu, gdyby nie pani Katarzyna, która 
znalazła w internecie konkursowe ogłoszenie. Zgłosiłam nasz 
udział właściwie ostatniego dnia... później na jakiś czas zapo-
mniałam o sprawie, aż do czasu ukazania się wyników. Zosta-

liśmy zakwalifikowani do głosowania online, gdzie internauci 
wskazywali swoje typy. To pomogło jurorom w ostatecznej decyzji 
i w rezultacie wygraliśmy w kategorii twórców grupowych – klas 
szkolnych i grup młodzieżowych – mówi nauczycielka.

Zwycięsko pokonany został etap narodowy a następnie mię-
dzynarodowy. Nagrodę i dyplom w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli odbierała pani Katarzyna wraz z reprezentantem 
grupy – Kacprem Wójtowiczem (Wcześniej spotkali się z poseł do 
PE Małgorzatą Handzlik). Gala finałowa miała miejsce 11 lutego 
w Dniu Bezpiecznego Internetu. Szczęśliwy Kacper uścisnął dłoń 
Neelie Kroes (Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej), zaś 
w czasie wolnym  udał się na zwiedzanie Brukseli. – Zwiedziliśmy 
mnóstwo ciekawych miejsc! Słynny Grand-Place, monumentalne 
Atomium, Muzeum Komiksu. Niezwykłe wrażenie wywarła na 
mnie nowoczesna siedziba firmy Google. Ludzie w Brukseli są 
bardzo serdeczni i wszyscy uśmiechali się do nas – powiedział 
przejęty uczeń.

Choć Kacper nad projektem pracuje najdłużej i jest jego „twa-
rzą”, na sukces pracuje kilkunastoosobowy zespół, w którym role 
są podzielone – pisanie scenariusza, obsługa sprzętu, montaż, 
dekoracje – za to wszystko odpowiedzialni są członkowie 
kółka medialnego. Gratulujemy im sukcesu i liczymy na to, że 
multimedialna „instrukcja” będzie nadal rozwijana. Młodszym 
z pewnością pomoże w nauce, a starsi przypomną sobie wia-
domości ze szkolnej ławy.

Sławomir Lewczak

Edukacja

Ze szkolnego kółka – po europejskie laury

Uczestnicy zwycięskiego projektu wraz z p. Katarzyną Krywult

Uczniowie przy pracy

Sześciolatki dały radę
Prestiżowe wyróżnienie dla naszych uczniów

W dniu 10 marca 2014 roku w Sali Audytoryjnej Parnassos 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się Wojewódzka Gala 
Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

Celem tego konkursu jest promowanie i upowszechnianie 
najciekawszych form aktywności rad rodziców mających na celu 
przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. 
Konkurs ten służy również wspieraniu współpracy między radami 
rodziców w przedszkolach i szkołach, zmierzającej do stworzenia 

najbardziej sprzyjającego środowiska dla dzieci przechodzących 
z edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej. 

W uroczystości udział wzięli była Minister Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, 
przedstawiciele Samorządów - m.in. Wójt Gminy Bestwina Artur 
Beniowski oraz przedstawiciele regionalnych mediów.

Członkowie Kapituły Wojewódzkiej Konkursu Ministra Edukacji 
Narodowej - „Mam 6 lat” analizowali każdą z prac konkursowych, 
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Edukacja

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
W sobotę, 8 marca, w Domu Strażaka w Bestwinie odbył 

się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Komisję konkursową tworzyli: Herbert Sze-
liga - prezes Zarządu Gminnego OSP, Jan Ozimina, wiceprezes 
zarządu powiatowego OSP i Grzegorz Owczarz – komendant 
gminny, obecni byli także prezesi poszczególnych OSP: Marceli 
Kraus, Józef Distel, Jerzy Kudła oraz naczelnik OSP Bestwinka 
Grzegorz Gawęda.

W kategorii szkoły podstawowe swoich sił spróbowało 11 
uczniów: 2 z Bestwinki oraz po 3 z Bestwiny, Janowic i Kanio-
wa. Najlepiej na pytania odpowiedziała Julia Sołtysik z OSP 
Bestwina – 18 punktów. O jeden punkt mniej zdobyła Dominika 
Sojka z OSP Kaniów oraz Paweł Radzik z OSP Bestwina. 16 
punktów zdobyli: Kacper Krężelok  i Damian Kopaczka z OSP 
Janowice oraz Daniel Zużałek z OSP Kaniów.

W kategorii gimnazja wystąpiło 9 uczniów: 1 z Janowic, 2 
z Bestwinki i po 3 z Bestwiny i Kaniowa. Najlepiej wypełnił test 
Kacper Głąb z OSP Kaniów – 24 punkty, po 22 punkty zdobyły 

Marta Głąb i Karolina Jonkisz, obie z OSP Kaniów. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy 
słodki poczęstunek. W Turnieju na szczeblu powiatowym nasza 
gminę reprezentować będą Julia Sołtysik i Kacper Głąb.

Jerzy Zużałek

Wręczenie nagród dla najlepszych

Zimowy urodzaj talentów
„Karnawałowy zawrót głowy” –  

impreza środowiskowa w ZSP Bestwina
Prestiżowy tytuł „Szkoły odkrywców talentów” zobowiązuje. 

W uhonorowanej nim placówce, jaką jest Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Bestwinie uzdolnionych uczniów oczywiście 
nie brakuje. Ale – jak to z talentami bywa – trzeba je znaleźć 
i tak jak diamenty „oszlifować”. O to troszczą się już nauczyciele 

i instruktorzy, przez cały rok prowadząc różnego typu zajęcia. 
Efekty pracy dzieci, młodzieży i dorosłych można było podziwiać 
na imprezie środowiskowej odbywającej się w dniu 15 lutego 
pod hasłem „Karnawałowy Zawrót Głowy”.

Na samym początku dyrektor szkoły Agata Rak zwróciła 

zwracając szczególną uwagę na: różnorodność oddziaływań 
dotyczących przygotowania oraz funkcjonowania dziecka 6 
- letniego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, zapewnie-
nie rozwoju wszystkich sfer rozwoju dziecka, współpracę ze 
środowiskiem, współpracę rodziców ze szkołą/przedszkolem, 
aktywizację nauczycieli. 

W III edycji konkursu nasza szkoła uzyskała wyróżnienie 

w kategorii dla „Rady Rodziców Szkoły” – pracę przygotowały 
panie Anna Kudrys i Katarzyna Kozieł. Radę Rodziców na 
uroczystości reprezentowali pani Anna Kudrys i pan Remi-
giusz Żurowski.

Uczniowie klasy 3c uzyskali tytuł Finalisty za zdobycie III 
miejsca w kategorii „Uczniowie klas I - III, którzy rozpoczęli 
naukę w wieku 6 lat” w imieniu klasy nagrodę odbierali: Alek-
sandra Jonkisz, Kaja Kudrys, Martyna Mieszczak, Krzysztof 
Pieczka i Nikodem Żurowski oraz wychowawca klasy pani 
Lilla Czernek. Zarówno rodzice jak i uczniowie otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci klocków, książek, 
i gier, które przekazane zostaną do klasy pierwszej oraz 
na świetlicę.

Decyzją Kapituły Konkursowej praca uczniów zostanie 
wysłana na konkurs ogólnopolski, gdzie będzie reprezen-

tować województwo śląskie. Ponadto nasza uczennica Ola 
Jonkisz udzieliła wywiadu dla telewizji regionalnej, który został 
wyemitowany w aktualnościach o godzinie 18.00. Serdecznie 
gratuluję i dziękuję za zaangażowanie Radzie Rodziców oraz 
klasie 3c wraz z wychowawcą.

Dyrektor ZSP Bestwina Agata Rak

Reprezentacja gminy Bestwina
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Rokrocznie Teatrzyk Szkolny „Bez kurtyny” w Szkole Podsta-
wowej w Kaniowie przygotowuje  miniprzedstawienia wspierają-
ce programy profilaktyczne w ramach edukacji wychowawczej. 
Przypomnijmy – były to m.in. spektakle: „Prawa dziecka”, 
„Grunt to dobre wychowanie” , ”Stop przemocy - TOLE-
RANCJA!” 

Tym razem przygotowano scenki teatralne obrazujące 
pojmowanie zakresu pojęcia bezpieczeństwo, pod hasłem 
- NASZA BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrane one zostały dla 
wszystkich uczniów klas 0 – 6, nauczycieli, pań dyrektor 
oraz serdecznego gościa – pani Bożeny Jaromin – Pełno-
mocnika Wójta ds. Profilaktyki.

Przedstawione scenki zrodziły się, co bardzo ważne, 
z uczniowskich obserwacji szkolnych zachowań. Scena-
riusze  przygotowali sami uczniowie w ramach zajęć kółka 
humanistycznego. Kluczem, pod którym zostały zaszyfro-
wane, było hasło SZKOŁA. W czasie spektaklu pojawiły się 
więc scenki w kolejności: „Sznurówki”, „Zabawy?”, „Klasa”, 
„Oaza”, „Ławka”, „Akceptacja”.

 Motywem przewodnim stała się myśl, że jeśli chcemy być 
bezpieczni, pragniemy, aby wszyscy wokół nas odczuwali bez-
pieczeństwo jako stan niezagrożenia, spokoju i pewności – to 
zależy od nas.

Na koniec grający uświadomili  uczestniczącym w spektaklu 
( uczniom klas 0 – 6), aby zaczęli od nauczenia się akceptacji 
wspólnie opracowanych regulaminów zachowań - podczas za-
jęć lekcyjnych, kółek zainteresowań, przerw; wyjść, wyjazdów 
pozaszkolnych – to gwarancja bezpiecznej szkoły. 

Nie zabrakło oczywiście, elementów muzycznych – usłyszano 
piękne wykonanie (wg własnej aranżacji) piosenki „ Do naszej 
szkoły nie chodzą anioły, ale…” z akompaniamentem gitarowym 

– w wykonaniu solistki – szóstoklasistki. Na finał cała teatralna 
grupa zaprosiła  wszystkich do wspólnego, radosnego śpiewania 
– zabrzmiały słowa: „ Szkoła, nasza bezpieczna szkoła, już 
z daleka nas woła, gdyż życzliwych ludzi spotykamy tu…”          

Jolanta Wojtyła-Staszek (opracowanie, wraz z uczniami, 
scenariusza przedstawienia, prowadzenie zajęć teatralnych); 
Katarzyna Hesek (scenografia, oprawa plastyczna), Adam 
Poźniak (oprawa muzyczna, dźwiękowa)

Edukacja

Występy uczniów ZSP Kaniów

Pokaz talentów - taniec hawajski

Nasza bezpieczna szkoła

uwagę na sukces członków szkolnego koła medialnego prowa-
dzonego przez panią Katarzynę Krywult. Autorzy wyróżnionego 
w Parlamencie Europejskim bloga „Instrukcja obsługi języka pol-
skiego” (o czym szerzej w innym artykule) zaprezentowali się na 
scenie, pokazali nagrodę i opowiedzieli o swojej działalności. Na 
prezentacji multimedialnej przedstawili zdjęcia z pobytu w Bruk-
seli pani Katarzyny i ucznia gimnazjum Kacpra Wójtowicza.

W części artystycznej widownia mogła doznać prawdziwego 
„zawrotu głowy” dzięki kolorowym strojom, piosenkom, tańcom, 
a przede wszystkim zdolnościom muzycznym, wokalnym i aktor-
skim. Zatańczyli dla wszystkich Bawarczycy, Cyganie, Hawajki 

i Cheerleaderki; swoje pięć minut miały również znane postacie 
literackie – Hobbit, Ania z Zielonego Wzgórza, Robinson Crusoe, 
Kaczka Dziwaczka, rodzina Tralalińskich. Wrażenie wywarł po-
pis uzdolnionej perkusistki oraz chłopców układających kostkę 
Rubika. Natomiast wesołe piosenki wykonywał chór „Cantata” 
kierowany przez p. Magdalenę Wodniak – Foksińską.

Impreza miała pewien aspekt charytatywny – specjalnymi 
gośćmi byli Marcin Pastuszka – dzielnie walczący z chorobą 
chłopak, na rzecz którego odbył się w grudniu koncert kolęd – 
oraz pan Jerzy Pudełko, któremu uczniowie pomagali zdobyć 
nowy wózek inwalidzki poprzez zbiórkę nakrętek. Z kolei dochód 
z kiermaszu ciast Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na 
odbudowę spalonego domu Oli z klasy z 4a.

Zachwycający wieczór nie miałby w sobie tyle blasku, gdyby 
nie zaangażowanie nauczycieli. Całość koordynowały panie 
Katarzyna Krywult, Magdalena Piekarska i Dorota Surowiak, 
zaś za poszczególne elementy bestwińskiego „Talent Show” 
odpowiadali Lilla Czernek, Małgorzata Szajkowska, Magdalena 
Zarzyka, Barbara Sabuda – Pietrasik, Maria Drewniak, Magda-
lena Wodniak – Foksińska, Wojciech Łysoń, Anna Rezik i pan 
Radosław ze szkoły tańca „Cubana”. Kiermasz wyrobów z pro-
jektu „Cztery pory roku” przeprowadzili Ewa Sierant, Magdalena 
Sierant i Agnieszka Gutka. Smaczne domowe ciasta upiekli 
niezastąpieni rodzice, za co dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje.

Sławomir Lewczak
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Sport

Pełne zanurzenie, czyli przedszkolaki  
na pokładzie

Czy na okręcie podwodnym są książki? Jak śpią marynarze? 
Gdzie jedzą? – Na te i podob-
ne pytania przedszkolaków  
z grupy „Bratki” odpowiadał 25 
marca w kaniowskiej filii GBP 
komandor porucznik marynar-
ki wojennej Tadeusz Iwański. 
Spotkanie to zostało zatytuło-
wane „Co ze mnie wyrośnie” 
i zorganizowano je w ramach 
„Tygodnia z Internetem 2014”.

Być może właśnie z naszych 
przedszkolaków wyrosną nowi 
marynarze? Dzieciaki z uwa-
gą słuchały wykładu o okrę-
tach wojennych ich typach, 

wyposażeniu oraz o życiu codziennym na łodzi podwodnej. 
Oglądały modele okrętu i śmi-
głowca ratowniczego, zobaczyły 
również film z akcji ratunkowej na 
morzu. Do ręki wzięły prawdziwy 
radiotelefon i miały możliwość 
przymierzenia hełmu pilota. 

Gość przybył do biblioteki na 
zaproszenie kierownik filii, Ma-
rzeny Kozak. Wraz z dzielnymi 
przedszkolakami i ich paniami 
wychowawczyniami długo po-
zował do zdjęć, zaś w podzięko-
waniu otrzymał laurki i życzenia.

Sławomir LewczakPrzedszkolaki i ich niezwykły gość

Tadeusz Wróbel ponownie został prezesem Klubu Sportowego 
Bestwinka. Stanowiska wiceprezesów objęli Wirgiliusz Tomasz-
czyk i Artur Bieroński, skarbnikiem został Franciszek Stawow-
czyk, a sekretarzem Jerzy Foksiński. Wybrano ich 16 marca 
podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło 
się w świeżo wyremontowanym pomieszczeniu budynku klubu.

O ile skład zarządu prawie 
się nie zmienił, pomieszczenie 
po kilkumiesięcznym remon-
cie ani trochę nie przypomina 
dotychczasowego. Nowe sani-
tariaty, posadzka, meble, cie-
kawa tapeta, przedstawiająca 
murawę i trybuny sportowe 
robią spore wrażenie. 

Zebranie było okazją, aby 
nadać godność członków 
honorowych klubu Romanowi 
Kozakowi, Marianowi Firgan-
kowi i Józefowi Gawędzie. Za-
rząd wręczył im pamiątkowe 
dyplomy z podziękowaniami za wieloletnią pracę społeczną. 
Roman Kozak przedstawił sylwetki wyróżnionych, wspomi-
nając czasy, gdy byli zawodnikami i opowiadając anegdoty 
z przeszłości.

Tadeusz Wróbel podsumował ubiegły rok, podkreślając 
ogromne zaangażowanie nauczyciela wychowania fizycznego 
Waldemara Fludra w prowadzenie drużyny żaków. Podziękował 
także osobom, które poświęciły swój czas na prace społecz-
ne. W sumie przepracowano ponad tysiąc godzin. Udało się 
wykarczować pięćdziesiąt drzew iglastych między boiskami, 
zamontować piłkochwyty, boksy dla zawodników i organizować 

imprezy. Prezes przypomniał, że pod koniec roku zarząd podjął 
decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności zarobkowej 
przez klub i rozwiązaniu umowy z dotychczasowym najemcom 
lokalu, w którym znajdował się bar. Lada chwila swe podwoje 
otworzy nowy pub, który - na co działacze mają nadzieję - będzie 
przynosił zyski, które zasilą konto Klubu Sportowego. Remont, 

jak tłumaczył, miał przyczynić się 
do przyciągnięcia większej liczby 
gości. Przy tej okazji podziękował 
również Szymonowi Szwajkow-
skiemu, Danielowi Wróblowi, 
Krzysztofowi Zelkowi, Wiesławowi 
Sitarskiemu i Jarosławowi Walec-
kiemu za nieocenioną pomoc przy 
pracach remontowych. Wymienił 
też sponsorów, którzy okazali 
pomoc finansową i wspomniał 
o wsparciu Anny Cichowskiej, 
żony zmarłego poprzedniego 
prezesa. 

Udzielenie absolutorium zarzą-
dowi było tylko formalnością - odbyło się to jednogłośnie. 

Tadeusz Wróbel poinformował o planach na obecny rok, które 
obejmują oprócz, jak co roku, przygotowania drużyn do rozgry-
wek, współpracy z organizacjami i władzami gminy i organizacji 
imprez, zamontowanie ogrodzenia technicznego i trzydziestu 
tablic reklamowych w celu pozyskania dodatkowych środków 
finansowych. W przyszłości planuje się budowę kortów teniso-
wych z prawdziwego zdarzenia z możliwością wypożyczenia 
sprzętu i zamianę działek, która umożliwi powiększenie boiska 
i pasa pomiędzy oba murawami. W kolejnych latach zarząd 
planuje budowę oświetlenia i trybun.

KS Bestwinka: Klub nie do poznania

Walne zebranie KS Bestwinka
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W sobotę, 29 marca, hala sportowa przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Kaniowie gościła samorządowców powiatu 
bielskiego, którzy po raz piętnasty rozgrywali Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Bielskiego. Był to pierwszy turniej 
o takim zasięgu organizowany w kaniowskiej hali.  

Od strony organizacyjnej nad całością czuwał Jarosław 
Jesionka, redaktor miesięcznika „Mój Powiat”,  a za same 
rozgrywki odpowiadał Czesław Pszczółka z Biura ds. Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki  w starostwie powiatowym. 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał wójt gminy Bestwina, 
Artur Beniowski. Puchar Starosty Bielskiego, Andrzeja Płonki, 
powędrował do Czechowic - Dziedzic, bowiem pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna pod wodzą Stanisława Kopcia, przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członka Komisji 
Budżetu i Finansów tamtejszej Rady Miejskiej.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja samorządowców z Kóz, 
a trzecie przypadło gminie Bestwina. Należy podkreślić, że na-
sza drużyna pokonała reprezentację Czechowic-Dziedzic 1:0. 

W ceremonii dekoracji uczestniczyli; Józef Maziarz – radny 
Rady Powiatu Bielskiego oraz Jerzy Zużałek, przewodniczący 
Rady Gminy Bestwina. Najlepszym bramkarzem wybrany został 
Rafał Maj z Czechowic- Dziedzic, najlepszym zawodnikiem 
Leszek Obracaj ze Starostwa Powiatowego, królem strzelców 
Paweł Jurczak z Kóz, a nagrodę redakcji magazynu „Mój Po-
wiat” odebrał Zbigniew Adamczyk reprezentujący również Kozy.  
Podziękowania zostały skierowane także do Łukasza Wojsława, 
który sędziował wszystkie mecze.

Drużyna gminy Bestwina wystąpiła w składzie: Artur Beniow-
ski, Tomasz Niemczyk, Czesław Jonkisz, Tomasz Wyrobek, 
Grzegorz Jagosz, Sebastian Jonkisz, Maciej Czader i Sławomir 
Sojka.                      

Jerzy Zużałek

Samorządowcy z gminy Bestwina  
na podium

Samorządowcy zamienili garnitury na stroje sportowe

Dawid Mazur królem strażackiego tenisa

Sport

Wydawało się, że bracia Bierońscy są w tenisie stołowym 
wśród strażaków nie do pokonania. A jednak w gminnych fina-
łach rozgrywek OSP sporą niespodziankę sprawił Dawid Mazur  
z OSP Bestwina, który w ścisłym finale zwyciężył Jarka i Sławka 
Bierońskich, zdobywając zaszczytne pierwsze miejsce.

Eliminacje na poziomie jednostek wyłoniły 24 zawodników, 
którzy spotkali się w dniu 22 marca w sali Domu Strażaka  
w Kaniowie. Mecze rozgrywano w grupach, następnie systemem 
pucharowym, a finał – „każdy z każdym”. Nad całością czuwał 
komendant gminny Grzegorz Owczarz, a także naczelnik OSP 
Kaniów Andrzej Janeczko. Nagrody wręczał wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski wspólnie z prezesem zarządy gminnego ZOSP 
RP Herbertem Szeligą. 

Sławomir LewczakOd lewej - Jarosław Bieroński, Dawid Mazur, Sławomir Bieroński

Wirgiliusz Tomaszczyk poinformował, że w tym roku rozgrywki 
rozpoczną się wyjątkowo wcześnie, bo już 29 marca. Z kolei 
Franciszek Stawowczyk przedstawił sprawozdanie finansowe, 
informując, że pierwszego dnia 2013 roku w kasie było ponad 27 
tys. zł, a ostatniego - blisko 3,5 tys. zł. W ubiegłym roku wydano 
nieco ponad 65 tys. zł, przy przychodach wynoszących ponad 
41 tys. zł (z czego najwięcej, bo 28 tys. zł to środki z Urzędu 
Gminy, a 10 tys. zł to koszt najmu lokalu). 

W zarządzie w kolejnych latach będą też pracować: Szymon 
Szwajkowski, Daniel Wróbel, Jan Wojtuszek, Mateusz Kuś, 
Maciej Wawro, Marcin Kraus, Jarosław Walecki, Stanisław 
Faber, Dominik Chmielniak i Tomasz Wojcieszyk, a w komisji 
rewizyjnej: Marek Szwajkowski (przewodniczący), Grzegorz 
Gawęda i Krzysztof Zelek.

W zebraniu wzięli ponadto udział przedstawiciele władz gminy, 
straży pożarnej i szefowa KGW. 

Wioleta Kałuska
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Sport

Pewna ręka, bystre oko

Wysokie miejsce w strzeleckiej Gimnazjadzie
W dniach 21-22 marca odbyła się VI Ogólnopolska Gimna-

zjada Strzelectwa Sportowego. Drużyna dziewcząt z naszego 
gimnazjum, wygrywając zawody wojewódzkie, reprezentowała 
województwo śląskie na VI Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Strze-
leckiej  w Krośnie. W zawodach wzięło udział 112 zawodników, 
reprezentujących 16 województw, startujących w kategorii 
karabin pneumatyczny oraz pistolet pneumatyczny. Biorąc pod 

uwagę bardzo wysoki poziom zawodników, nasza drużyna zajęła 
bardzo dobre V miejsce. Gimnazjum, pod opieką pani Agnieszki 
Dutki reprezentowały dziewczęta: Natalia Szpaczek, Sylwia 
Chmielniak, Joanna Siudak, Weronika Łuszczak.  Gratulujemy 
dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów. Serdeczne podzię-
kowania również dla pana Kazimierza Solicha.

Agnieszka Dutka

Reprezentantki naszej gminy

W niedzielę, 9 marca, hala sportowa przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym  w Kaniowie znów tętniła gwarem, a widownia 
wypełniła się po brzegi. Po raz pierwszy był bowiem, w gminie 
Bestwina organizowany turniej halowej piłki nożnej dziewcząt 
i kobiet. Do rywalizacji stanęło 7 drużyn w trzech kategoriach 
wiekowych, zabrakło tylko przedstawicielek płci pięknej z Jano-
wic. Organizatorami Turnieju byli: Rada Gminy Bestwina, Urząd 
Gminy Bestwina oraz Samorząd Uczniowski przy ZSP w Kanio-
wie. Uczestników powitali i Turniej rozpoczęli przewodniczący 
Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek oraz wójt Artur Beniowski. 
Samorząd Uczniowski zapewnił obsadę sędziowską (Daniel 
Zużałek, Marcin Mynarski), stolik sędziowski (Bartłomiej Moś) 
oraz zaplecze gastronomiczne.

W kategorii „szkoły podstawowe” SP Kaniów pokonała FC 
Kolorowe z Bestwinki 2:6..SP Kaniów reprezentowały: Gabriela 
Uflant, Zuzanna Wróblewska, Hanna Sojka, Dominika Sojka, 
Julia Grygierzec, Paulina Piesiur, Julia Sachmerda, Klara 
Gęszka. Menadżerem drużyny była Iwona Sojka. FC Kolorowe 
z Bestwinki: Julia Olek, Wiktoria Lasek, Natalia Marszałek, Oliwia 
Zaręba, Anna Urbanke, Zuzanna Fluder.

Gimnazjalistki z Bestwinki, których opiekunem był Walde-
mar Fluder, wystawiły dwie drużyny, a z Bestwiny jedną, pod 
nazwą Red Dragons. GP I Bestwinka – Red Dragons 0:8 
 Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęły zawodniczki Red Dra-
gons pod opieką Agnieszki Dutka: Daria Gleindek, Katarzyna 
Dzida, Wioletta Warmus, Justyna Dzięgiel, Patrycja Piętka, Es-
tera Matykiewicz, Aleksandra Jarnot, Agnieszka Wróbel, Natalia 
Chromik, Nicoletta Monticelli.

II miejsce przypadło GP I Bestwinka: Zuzanna Jon-
kisz, Karolina Szypuła, Natalia Wyrobek, Karolina Jon-
kisz, Urszula Muras, Wiktoria Kubator, Marlena Mikoda. 
III miejsce zajęło GP II Bestwinka: Julia Radwańska, Marta 
Kołoczek, Kinga Adamska, Paulina Słowiak, Justyna Pustelnik, 
Wiktoria Mieszczak, Marta Głąb, Wiktoria Jazowy. 

W kategorii „szkoły średnie i starsze” zmierzyły się ze sobą 
Daga Team i UKS Set Kaniów.Daga Team - UKS Set Kaniów 5:2. 
Daga Team: Dagmara Chmielniak, Paulina Urbanke, Oktawia 
Czyżowska, Iwona Kwiecień, Monika Koczara.

W każdej kategorii przyznawano także tytuły „Najlepsza 
snajperka” i „Najlepsza bramkarka”. Statuetki odebrały: - Naj-

SP Kaniow - I miejsce

Pora na kobiecy futbol 
I Turniej Dziewcząt Gminy Bestwina  

w halową piłkę nożną
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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 

a moc Zmartwychwstania Pańskiego
zagościła w naszych sercach

i umocniła wiarę w lepszą przyszłość.

  Poseł na Sejm RP 
  Jacek Falfus

W ten szczególny czas oczekiwania na wyniesienie do chwały ołtarzy  
bł. Jana Pawła II otwórzmy nasze serca i umysły na miłość,  

dobro i sprawiedliwość . 
 

Wszystkim życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus 
przyniósł radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

                                                Poseł na Sejm RP
                                               STANISŁAW SZWED

„Zmartwychwstały Chrystus
przynosi ludzkości miłość, która przebacza,

jedna i otwiera serca na nadzieję…”
                                      Jan Paweł II

Sport

Zwycięska drużyna z pucharem i organizatorami

„Czwórkowicze” triumfują w lidze futsalu
6 kwietnia na sali sportowej w Kaniowie zakończyły się 

rozgrywki amatorskiej Ligi Futsalu. Zawody te zorganizowały 
wspólnie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, przy 
współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy Bestwina Jerzym 
Zużałkiem.

W sumie w rozgrywkach piłkarskich wzięło udział 10 drużyn. 
Pierwsza runda rozpoczęła się 17 listopada 2013 r., a druga 2 
lutego. Ostatecznie po 18 kolejkach najlepsi okazali się „Czwór-
kowicze” z Zabrzega. Drugie miejsce zajęli „Blue Dragons”, trze-
cie „Gepard Team”, a czwarte – „Enigma” Czechowice-Dziedzice. 
Indywidualną nagrodę w klasyfikacji strzelców odebrał Szymon 
Skęczek z „Gepard Team” (77 punktów za bramki i asysty),  
a nagroda „fair play” powędrowała do drużyny „Naprzód Tyło-
wice”.

Puchar, medale i nagrody podczas gali finałowej wręczali 
wójt gminy Bestwina Artur Bestwina, dyrektor CKSiR Grzegorz 

Boboń, kierownik MOSiR Stanisław Zagól, przewodniczący 
Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek i sędzia Łukasz Wojsław.

Sławomir Lewczak

lepsza bramkarka: Julia Sachmerda, Estera Matykiewicz, Iwona 
Kwiecień. - Najlepsza snajperka: Paulina Piesiur (po dogrywce 
z Dominiką Sojka), Katarzyna Dzida, Paulina Urbanke.

Sam turniej przebiegał w prawdziwie sportowej atmosferze, 
sędzia, Daniel Zużałek, pokazał w 5 meczach tylko 2 żółte 
kartki, na trybunach najgoręcej dopingowali swoje zawodniczki 
kibice Red Dragons oraz GP Bestwinka, było dużo śmiechu 
i zabawnych odzywek, a co najważniejsze, nie było słychać 

ani jednego wulgaryzmu…. ale przecież to grały dziewczęta, 
dziewczyny i kobiety …  no cóż, po kilkunastu kolejkach futsalu 
w męskim wydaniu może się wydawać, że czegoś brakowało. 
Okazuje się jednak, że bez przekleństw i wulgaryzmów też da 
się grac w piłkę nożną. Mężczyźni – tego na pewno możecie 
się od kobiet uczyć.

Jerzy Zużałek
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Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika
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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

20

•M
ag

az
yn

 g
m

in
ny

 k
w

ie
ci

eń
-m

aj
 4

-5
/2

01
3

Ogłoszenia

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe

Luty 2014
• 14 lutego o godz. 17.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej kierujący samo-

chodem VW Golf wjechał do nieoznakowanej wyrwy uszkadzając pojazd.
• 17 lutego ok. godz. 16.000 w Bestwinie, przy ul. Plebańskiej nieznany 

sprawca włamał się do samochodu osobowego, skąd skradł torebkę 
damską z dokumentami, pieniędzmi i z telefonem komórkowym. Wartość 
– ok. 1500 zł.

• 19 lutego o godz. 16.00 w Kaniowie, na ul. Krzywolaków zderzyły się 
dwa samochody – VW Polo z Trabantem, sprawcę ukarano mandatem.

• 20 lutego o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Janowickiej kierujący samo-
chodem Fiat potrącił idącą poboczem mieszkankę Bielska-Białej.

• W nocy z 20 na 21 lutego w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej nieznany 
sprawca dokonał kradzieży 100 l. paliwa z baku zaparkowanego samo-
chodu ciężarowego, na szkodę mieszkańca Bestwiny.

• 21 lutego o godz. 20.00 w Kaniowie, na ul. Dankowickiej, funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego z Bielska-Białej zatrzymali mieszkańca Dan-
kowic, który w stanie nietrzeźwości (0,64 mg/l.) kierował motorowerem.

• 28 lutego ok. godz. 14.00 w Kaniowie, przy ul. Witosa nieznany spraw-
ca wszedł na teren posesji do niezamkniętego mieszkania, skąd skradł 
portfel z dokumentami oraz z pieniędzmi. Straty – ok. 150 zł. na szkodę 
mieszkańca Kaniowa. 

Marzec 2014
• 4 marca o godz. 5.00 w Kaniowie, na ul. Czechowickiej kierujący samo-

chodem – cysterną z olejem rzepakowym z nieustalonych przyczyn wjechał 
do rowu. Kierowca został ukarany mandatem.

• 8 marca ok. godz. 20.00 w Bestwinie na ul. Prusa policjanci z WRD 
w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca Bielska-Białej, który w stanie 
nietrzeźwości kierował samochodem Hyundai.

• 9 marca ok. godz. 3.00 w nocy w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej policjanci 
z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który w stanie 
nietrzeźwości (0,42 mg/l.) kierował samochodem Fiat Cinquecento.

• 15 marca o godz. 13.00 w Bestwinie, na parkingu przy sklepie „Roll” 
nieznany sprawca uderzył w samochód Fiat Punto, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia.

• 18 marca o. godz. 16.00 w Bestwince, przy ul. św. Floriana policjanci 
z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca Bestwinki, który w stanie 
nietrzeźwości (0,73 mg/l.) kierował samochodem FSO.

• 18 marca o godz. 10.00 w Bestwinie na ul. Leszczynowej policjanci 
z SPPP Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, zgodnie z nakazem 
doprowadzenie do aresztu śledczego, wydanym przez Sąd Rejonowy 
w Pszczynie.

• 27 marca o godz. 7.00 w Janowicach, przy ul. Janowickiej policjanci z KP 
Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkańca Janowic zgodnie z nakazem 
wydanym przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

• 28 marca o godz. 16.00 w Kaniowie, przy ul. Łabędziej nieznany sprawca 
pod nieobecność domowników włamał się do domu, skąd skradł złotą 
biżuterię na szkodę mieszkańca Kaniowa.

• 30 marca o godz. 8.00 w Bestwinie, na ul. Brzozowej policjanci z SPPP 
Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, zgodnie z nakazem 
doprowadzenia do aresztu śledczego, wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Pszczynie.

Franciszek Owczarz

Kronika Policyjna

Ogłoszenia

Brązowa  
Julia Grygierzec

W dniach 29 – 30 III 2014 r. w Lubo-
niu k/Poznania odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodzików i Młodziczek do lat 14. 
Brązowy medal zdobyła w nich uczenni-
ca Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Kaniowie, zawodniczka K.S. Judo Cze-
chowice-Dziedzice, Julia Grygierzec.

Mistrzostwa Polski zgromadziły ponad 
500 zawodników i zawodniczek z 120 
polskich klubów. Julia w swojej katego-
rii wiekowej miała za przeciwniczki 26 
zawodniczek. Gratulacje!

Jerzy Zużałek

Kolejny zasłużony medal!
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CKSiR 
zawiadamia
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Bestwinie informuje, że:
• Od dnia 1 maja od godz. 8.00 

dostępny będzie bezpłatnie kort 
tenisowy na terenach rekreacyj-
nych w Kaniowie. 

• Od 1 kwietnia od godz. 8.00 
dostępne jest zaplecze rekre-
acyjne (boiska, plac zabaw) 
na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportów Wodnych i Rekreacji. 
Natomiast baseny będą czynne 
w okresie 1 VI – 31 VIII w godz. 
10.00 – 20.00.

Życzymy  
udanego wypoczynku!

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

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

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

Ogłoszenia



Coś dla ducha, coś dla ciała
W naszej wiosennej galerii prezentujemy przegląd wydarzeń ze świata 

kultury i sportu, które miały miejsce w naszej gminie na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Mamy nadzieję, że zdjęcia zachęcą do przeczy-
tania relacji znajdujących się w tekście. Zimy nie przespali strażacy, 
uczniowie szkół, przedszkolaki, pracownicy jednostek samorządowych 
i członkowie różnych organizacji. Więcej zdjęć można obejrzeć na 
stronie Urzędu Gminy Bestwina.
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