
Rodzina von Piatti z Austrii to wnuki i prawnuki dawnego właściciela Bestwiny 
Leona Karola Habsburga. W dniu 15 kwietnia gościliśmy ich na naszej ziemi 
i wizyta ta była dla wszystkich niezwykle wzruszająca. Kilkunastoosobowa 
delegacja odwiedziła grobowiec swojego przodka, kościół parafialny, Muzeum 
Regionalne, Urząd Gminy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć i zapoznania się z relacją.

Potomkowie Leona Habsburga
 w Bestwinie
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•	 Rozstrzygnięty został przetarg i wy-
brany wykonawca na remont ul. Braci 
Dudów w Bestwince. Przypomnę, że 
zadanie to zostanie dofinansowane 
ze środków tzw. „przeciwpowodzio-
wych” i funduszy Gminy Bestwina. 
Prace rozpoczną się w miesiącu 
czerwcu.
•	 W trakcie realizacji jest budowa 
chodników w naszej Gminie. Dobie-
gają końca prace na chodniku przy 
ul. Witosa, kolejne odcinki do realiza-

cji to chodniki przy ul. Kościelnej, Krakowskiej i Szkol-
nej – przekładka. 

•	 Ogłoszony został przetarg na budowę profesjonal-
nych placów zabaw przy obiektach szkolnych w Be-
stwinie, Janowicach i Bestwince. Natomiast w Kanio-
wie na nowym placu zabaw przy przedszkolu zostaną 
wykonane prace modernizacyjne.

•	 Została oddana do użytku pierwsza w Gminie siłow-
nia zewnętrzna. Urządzenia zlokalizowane są na 
obiektach ośrodka sportów wodnych w Kaniowie. 
Kolejna planowana siłownia powstanie przy „Orliku” 
w Bestwinie.

•	 Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace kanali-
zacyjne w sołectwie Bestwina.

•	 W miniony piątek nastąpiło otwarcie ofert na przebu-
dowę ul. Krakowskiej – wraz z rondem na skrzyżowa-
niu z ul. Witosa. Po wybraniu wykonawcy ruszą prace 
związane z przebudową tej ważnej dla Gminy Bestwi-
na, ale również i dla Powiatu, drogi. 

•	 Rozpoczęły się prace projektowe budowy parkingu 
przy ul. Podzamcze w okolicach pawilonów handlo-
wych.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
 Artur Beniowski

XXXIX Sesja Rady Gminy Bestwina
Gminne placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie 

sześciolatków – tak wynika z raportu Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bestwina 
przedstawionego na sesji w dniu 10 kwietnia 2014 r. przez prze-
wodniczącego tejże komisji Benedykta Kohuta oraz informacji 
dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arka-
diusza Maja.

Posiedzenie komisji na ten temat odbyło się w dniu 4 kwietnia, 
a uczestniczył w nim także wójt gminy Artur Beniowski i dyrek-
torzy Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. Również w marcu 
i kwietniu br. we wszystkich naszych zespołach odbyły się kontrole 
z ramienia Kuratorium Oświaty - Delegatura w Bielsku-Białej, 
przeprowadzona przez panie wizytatorki tej Delegatury.

Zakres kontroli obejmował obejmował pytania, zagadnienia 
i informacje pod hasłem „Szkoła Twego Dziecka” ujęte w formie 
ankiety w arkuszu – „opis ustalonego stanu faktycznego”. Wszyst-
kie nasze placówki na powyższe problemy uzyskały odpowiedzi 
pozytywne, tzn. TAK. W wyniku tych kontroli i innych osiągnięć 
szkół wójt Artur Beniowski wraz z dyrektorem ZSP w Bestwinie 
Agatą Rak, z dziećmi i ich rodzicami zostali zaproszeni do Kura-
torium po odbiór nagrody, jako formy podziękowania za zastane 
fakty. Placówki nasze, według opinii pań wizytatorek, mogą być 
przykładem dla wielu innych szkół.

W wyniku zadawanych pytań i uzyskanych odpowiedzi wynika, 
że klasy sześciolatków będą łączone z siedmiolatkami ze względu 
na ich ilość, warunki lokalowe i ekonomiczne, ale gdzie to jest 
możliwe będą klasy oddzielne, np. w Bestwinie, gdzie ich ilość jest 
wystarczająca do utworzenia samodzielnych oddziałów, tj. klas 25 
osobowych. Nie ma u nas - według rozeznania pań dyrektorek, 
zjawiska zdobywania na „siłę” opinii przez rodziców sześciolatków 
na odroczenie obowiązku szkolnego, wręcz odwrotnie, są przy-

padki, że rodzice dzieci sześcioletnich urodzonych w II półroczu, 
chcą pozyskać już teraz dziecko do klasy pierwszej.

W trakcie posiedzenia komisji wójt Artur Beniowski przypo-
mniał i zapewnił o planowanych budowach tzw. ogródków radości, 
czyli placów zabaw przy zespołach szkolno - przedszkolnych: 
w Janowicach, Bestwinie i Bestwince, które będą oddane do 
użytku we wrześniu br. Koszty pokryte będą w połowie przez 
środki zewnętrzne z programu „Radosna szkoła”.

Spośród innych udzielonych informacji uwagę zwraca zapotrze-
bowanie na miejsce w przedszkolach. Według stanu na dzień 4 
kwietnia br. wszystkie Zespoły Szkolno - Przedszkolne skończyły 
do 31 marca przyjmować zgłoszenia na rok szkolny 2014/2015. 
W placówkach w sumie brakuje 70 miejsc, w Kaniowie około 40, 
w Bestwinie około 30, lecz są to liczby obejmujące również dzieci 
trzyletnie a nawet nie w pełni trzyletnie. Gdy sesja odbywała się, 
analiza podań jeszcze trwała. Wójt Artur Beniowski i Dyrektor 
GZOSiP Arkadiusz Maj przypomnieli, że została kiedyś podjęta 
uchwała Rady Gminy, która otwierała możliwość inicjatyw rodzi-
ców w formie tworzenia prywatnych żłobków, czy też innych form 
opieki nad dzieckiem w wieku przed przedszkolnym. Wymaga to 
jednak niemało poświęceń i inicjatyw ze strony zainteresowanych.

Informacji towarzyszyła także dyskusja, w której radni zadawali 
bardziej szczegółowe pytania. Przebieg dyskusji można prześle-
dzić w protokole.

Oprócz omówienia spraw związanych z edukacją, tak jak pod-
czas każdej sesji Rada Gminy podejmowała uchwały. Dotyczyły 
one:
1. Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Bestwina i Gminą Wilamowice w zakresie wprowadzenia 
wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Społecznej.
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2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz 
z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji za 2013 rok.

3. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz 
z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej 
za 2013 rok.

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

5. Powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie 
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Wyjaśnień 
do projektów udzielił wójt Artur Beniowski. Uwagę zwraca 
zwłaszcza punkt czwarty i piąty – w kwestii utrzymania zieleni 
projekt mówi o corocznym przejmowaniu zadań od powiatu. 
Chodzi konkretnie o wykaszanie poboczy i wysepek wzdłuż 
ciągu ulic powiatowych. Na ten cel w roku 2014 gmina otrzyma 
od Starostwa Powiatowego 20 tys. zł. Rada Powiatu Bielskiego 
podjęła już w tej kwestii stosowną uchwałę i gmina Bestwina, aby 
móc dysponować tymi pieniędzmi i ruszać z zadaniami również 
powinna dysponować podobną uchwałą.

Projekt uchwały numer 5 również omówił Wójt Artur Beniow-
ski informując, że trzy osoby do składu wzmiankowanej komisji 
powołuje spośród radnych uchwałą Rada Gminy zaś dwie kolejne 
osoby powołuje swoim zarządzeniem spośród pracowników wójt 
gminy. Wójt podał do wiadomości, że ze swojej strony powołuje 
w skład komisji swojego zastępcę Stanisława Wojtczaka oraz 
dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia. Przypomniał, że stano-
wisko Komisji stałych było takie, aby spośród Rady Gminy byli 
to przewodniczący poszczególnych komisji stałych, tj. Maria 
Maroszek, Jerzy Stanclik i Benedykt Kohut.

Spośród wielu innych spraw poruszonych podczas sesji należy 
zwrócić uwagę na kwestie wywozu popiołu i kursów PKS.

W związku z licznymi zapytaniami radnych (prośby o rozważe-
nie dodatkowej wywózki popiołu) wójt Artur Beniowski zaznaczył, 
że problem popiołu pojawia się częstokroć na zebraniach wiej-
skich i w związku z tym przy tworzeniu specyfikacji przetargowej 
na kolejny rok w zakresie gospodarki odpadami trzeba będzie 
zastanowić się, czy w okresie zimowym nie zmniejszyć często-

tliwości wywozu odpadów mokrych (np. raz na miesiąc) kosztem 
zwielokrotnienia wywozu popiołu do dwóch razy w miesiącu. Po-
winny jednak w tym celu być sporządzone szczegółowe bilanse, 
ponieważ dla firmy wywożącej, inny jest koszt za odpady mokre, 
a inny za popiół. W tym roku dodatkowy wywóz popiołu związany 
byłby z dodatkowymi kosztami, których gmina nie posiada, a także 
z zachwianiem harmonogramów wywozu na wysypisku.

Działający przy ul. Młyńskiej w Kaniowie Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, że PSZOK jest otwarty w piątki i soboty. Oso-
by, które potrzebują wywózki popiołu mogłyby zorganizować się 
wspólnie i wywieźć go większym samochodem. Wójt zwrócił też 
uwagę, że w niektórych domostwach, gdzie podgrzewa się wodę 
piecem opalanym opałem popiół będzie zbierany przez cały rok 
lub indywidualnie wywożony na PSZOK.

Sprawa urealnienia kursów PKS była dyskutowana już na kilku 
sesjach. Mieszkańcy i radni optują za zwiększeniem ilości kursów 
do Czechowic – Dziedzic, a także zmianą godzin odjazdów auto-
busów. Lukę częściowo wypełniają przewoźnicy prywatni, ale ich 
działalność wzbudza na forum Rady Gminy dość duże kontrower-
sje. Firmy te posiadają swoich zwolenników, lecz istnieją obawy, 
że konkurencja, jaką jest prywatny przewoźnik, doprowadzi do 
tego, że PKS będzie żądał od gminy jeszcze większych dopłat.

Należy dodać, że Rada Gminy w marcu przyjęła uchwałę o dofi-
nansowaniu transportu publicznego na terenie gminy w kwocie 94 
tys. zł. na rzecz powiatu bielskiego. Starostwo oczekuje docelowo 
139 tys. zł., lecz – jak zapowiedział wójt – kolejna transza zostanie 
wypłacona jeśli ziszczą się obietnice starosty.

W związku z tym Starosta Bielski potwierdził, że zostanie 
w powiecie powołana komisja ds. PKS – u, a w jej skład będzie 
wchodził jeden przedstawiciel z każdej gminy. Komisja zbierałaby 
się na roboczo raz w miesiącu. Niezależnie od tego, radni gminy 
Bestwina pragnęliby powołania osobnej, gminnej komisji. Mo-
głaby ona pracować na bazie komisji zajmującej się gospodarką 
odpadami. Gotowość pracy nad rozwiązaniami dla PKS wyraził 
już radny Grzegorz Kołodziejczyk.

Wójt Gminy Artur Beniowski w podsumowaniu dyskusji 
stwierdził, że nie można zapominać, iż gmina jest zobowiązania 
do zapewnienia transportu zbiorowego na jej terenie. Wybór firmy 
jest sprawą drugorzędną, ale mieszkańcy powinni mieć swobod-
ny dostęp do ościennych miejscowości. Likwidacja linii MZK, do 
którego jest dopłacane tyle samo, co do całego PKS - u zapewne 
pod względem ekonomicznym właściwa, biorąc pod uwagę eko-
nomię. Nie można jednak tego zrobić, bo z tej linii autobusowej 
korzystają mieszkańcy całych Janowic oraz południowej część 
Bestwiny, a nawet Bestwinki i są z niej zadowoleni. Zmiana tej 
linii na PKS spowodowałaby wiele zamieszania i niezadowolenia. 
Artur Beniowski nie wykluczył, że za 3 - 4 lata gmina stanie 
przed dość dużym problemem, gdyż PKS jest tworem specy-
ficznym, gminno – powiatowym i generalnie funkcjonuje jedynie 
w 2 - 3 powiatach. Zwrócił uwagę, że należy wypracować nową 
strategię na przyszłość w kwestii transportu zbiorowego, w której 
jednym z priorytetowych zadań będzie zagęszczenie kursów do 
Czechowic – Dziedzic.

Opracowanie: Insp. Irena Glądys, Sławomir Lewczak

Aktualności

Sprawozdanie radnego Benedykta Kohuta
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Kilkunastoosobowa delegacja z Austrii złożyła we wtorek, 15 
kwietnia wizytę w Bestwinie. Gości podjęto wyjątkowo uroczy-
ście, gdyż byli to potomkowie dawnego właściciela Bestwiny, 
arcyksięcia Leona Karola Habsburga, a dokładniej jego córki 
Mechtyldy noszącej po mężu nazwisko von Piatti. Wnukowie 
i prawnukowie – od najstarszej, pani Andrei po najmłodsze lato-
rośle rodu odwiedzili miejsca ściśle związane z historią rodziny. 
Przy okazji nawiązano znajomości, które – miejmy nadzieję 
– zaowocują przyszłą współpracą. W zorganizowanie wizyty 
włączyło się wiele podmiotów 
– Urząd Gminy, parafia w Be-
stwinie, Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Pobyt naszych gości roz-
począł się od Mszy św. od-
prawionej przez ks. Cezarego 
Dulkę w kościele parafialnym. 
Podczas wstępu do liturgii 
ksiądz proboszcz zapewnił, że 
Habsburgowie przez ludność 
Bestwiny są pamiętani z wiel-
ką wdzięcznością, zatem ich 
potomków należy powitać bardzo serdecznie. Delegacja po 
zakończonej eucharystii miała okazję zajrzeć za ołtarz, gdzie 
mieszczą się tablice nagrobne Stanisława Myszkowskiego i jego 
żony Jadwigi z Tęczyńskich. Ksiądz Cezary Dulka oprowadził 
wszystkich po świątyni, wspominając o dzwonach, organach 

i wizycie kardynała Karola Wojtyły w 1978 r. Na cmentarzu 
parafialnym odwiedzono grobowiec, w którym pochowany jest 
arcyksiążę Leon i jego teściowa, Irena O’Donnell. Był to czas 
modlitewnej refleksji i zadumy.

Chlebem i solą powitano rodzinę von Piatti w Muzeum Regio-
nalnym im. ks. Zygmunta Bubaka. Wychłodzeni (pogoda niestety 
nie dopisała) goście chętnie posilili się bestwińskim kołoczem, 
kawą i herbatą. Doszło również do wymiany okolicznościowych 
upominków. Po Muzeum oprowadzał przybyłych jego pracow-

nik, Andrzej Wojtyła, opowia-
dający w ciekawy sposób nie 
tylko o eksponatach, ale rów-
nież o dziejach mieszkańców 
Bestwiny, ściśle związanych 
z Habsburgami poprzez pracę, 
relacje towarzyskie, polowanie, 
parafię i inne aspekty życia. 
Oprowadzanie ubarwił Sławomir 
Ślósarczyk z Regionalnego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Bestwina” 
ubrany w męski strój regionalny 
(strój kobiecy prezentowała 
przewodnicząca TMZB Dorota 
Surowiak) i grający na tradycyj-

nych instrumentach, m.in. na dudach. Muzyka wzbudziła spory 
entuzjazm, szczególnie wśród dzieci.

W progi Urzędu Gminy – dawnego pałacu Habsburgów 
wprowadził przybyłych obecny gospodarz gminy – Artur Be-
niowski w asyście swojego zastępcy Stanisława Wojtczaka. 

Aktualności

Sentymentalna podróż do źródeł
Potomkowie Leona Habsburga w Bestwinie

UWAGA! 
Wójt Gminy Bestwina zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy na 

spotkanie poświęcone możliwości organizacji grupowego zakupu energii elektrycz-
nej i obniżenia kosztów energii w firmach, gospodarstwach rolnych i domowych. 

Zachodzące w ostatnich latach zmiany prawne i funkcjonalne na rynku energii sprawiły, że istnieje obecnie wiele możliwości 
w zastosowaniu rozwiązań obniżających koszt zakupu energii elektrycznej.  Jedną z nich jest utworzenie grupy zakupowej 
dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Bestwina.
Grupowy zakup energii elektrycznej to najbardziej efektywny sposób zakupu energii. Pozwala uzyskać najlepsze ceny za 
energię dla uczestników poprzez prowokowanie konkurencji wśród sprzedawców. Dzięki efektowi skali, który wynika z ilości 
kupowanej energii oraz możliwości jednoczesnego pozyskania wielu klientów bez ponoszenia kosztów pośredników, taka 
forma wzbudza duże zainteresowanie krajowych sprzedawców energii.
Gmina Bestwina uczestniczy w Grupie Zakupowej Powiatu Bielskiego, dzięki której od roku 2012 udało się obniżyć koszty 
zakupu energii elektrycznej na obiektach publicznych, placówkach oświatowych i oświetleniu ulicznym o ponad 30%. 
Władze Gminy Bestwina zapraszają mieszkańców i przedsiębiorców na spotkania dotyczące możliwości aktywnego 
udziału na rynku energii i zorganizowania grupy zakupowej. Spotkania odbędą się w dniach 11.06.2014 r. o godzinie 17:00 
(sala w OSP w Bestwinie) oraz 12.06.2014 r. o godzinie 17:00 (sala gimnastyczna w ZSP w Kaniowie). Przybywające na 
spotkanie osoby proszone są o zabranie ostatniej faktury za energię elektryczną, co pozwoli na samodzielne obliczenie 
spodziewanej oszczędności w trakcie spotkania.

Ks. Cezary Dulka oprowadził gości po kościele parafialnym
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Aktualności

Wójt wspólnie z Andrzejem Wojtyłą opowiedział krótko o dziejach 
bestwińskiego zamku i oprowadził po sali sesyjnej, sali ślubów, 
swoim gabinecie i pomieszczeniach biurowych. Podał także 
podstawowe informacje o gminie Bestwina, zaznajamiając gości 
z mapą. Państwo von Piatti interesowali się zwłaszcza hodowlą 
karpia i chętnie pytali o wielkość gospodarstw rybackich oraz 
odłów z jednego hektara.

Ostatni punkt części oficjalnej to spotkanie w Gminnej 
Bbliotece Publicznej. Dyrektor Teresa Lewczak przygotowała 
w czytelni okolicznościową wystawę o Habsburgach – wspo-
mnienia wróciły, gdy goście odnajdywali na fotografiach znajome 
twarze, zwłaszcza arcyksięcia Leona i jego córkę Mechtyldę. 
Duże wrażenie zrobił na Austriakach bogaty księgozbiór oraz 
sukcesy biblioteki odnoszone w ostatnich latach. W bibliotecznej 
czytelni wójt Artur Beniowski wręczył upominek – kosz polskich, 
tradycyjnych produktów spożywczych, zaś pani dyrektor podaro-
wała książkę doktora Franciszka Magi „Bestwina i moja droga” 
z osobistą dedykacją dla Leona Stefana Habsburga -  jedynego 
żyjącego syna arcyksięcia Leona Karola. 

  
Podczas rozmów (z pomocą tłumaczy, rodzeństwa Stanisława 

i Marii Lohman) wymieniano spostrzeżenia z pobytu i dzięko-
wano wszystkim, którzy przyłożyli rękę do jego zorganizowania. 
Pozdrowienia zostaną przekazane pozostałym w Austrii człon-
kom rodziny. Z pewnością zarówno mieszkańcy gminy Bestwina 
jak i potomkowie Leona Habsburga na długo zapamiętają ten 
kwietniowy dzień – zimny i deszczowy na zewnątrz, ale gorący 
w sercach dzięki wspaniałym wspomnieniom.

Sławomir Lewczak

W sali sesyjnej Urzędu Gminy

Zachowajmy dziedzictwo przodków
Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja  

w gminie Bestwina
Pomimo dosyć chłodnej aury mieszkańcy naszej gminy 

zgromadzili się 3 maja przy budynku Urzędu, by złożyć kwiaty 
pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce”. W ten sposób 
zaakcentowali łączność z Polakami w kraju i za granicą pamię-
tającymi o przełomowym znaczeniu ustawy zasadniczej z 1791 
roku. Dokument ten, choć z powodu zdrady targowickiej i wojny 
polsko – rosyjskiej nie wszedł w życie stanowił – i stanowi nadal 
– pewien punkt odniesienia dla osób czujących się patriotami. 
Święto 3 maja obchodzone w trudnych latach wojen, okupacji 
czy też PRL-u było manifestacją dążenia do suwerenności, 
niezależności od obcej władzy. Dziś możemy celebrować je bez 
przeszkód, zarazem zaszczepiając miłość do ojczyzny u dzieci 
i młodzieży.

Jak przypomniał prowadzący akademię dyrektor CKSiR 
Grzegorz Boboń, 3 maja posiada również wymiar religijny. Jest to uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale w roku 2014 

nie sposób nie odnieść się także do kanonizacji papieża Jana 
Pawła II. Nauczanie Karola Wojtyły łączyło bowiem  - w wielu 
aspektach – ludzi wierzących i niewierzących, zwłaszcza jeśli 
dotyczyło spraw tak uniwersalnych jak dziedzictwo historyczne 
i umiłowanie własnego kraju. Papież z Polski umacniał na du-
chu naród podczas ciemnej nocy stanu wojennego i pomagał 
odnaleźć zasady moralne w momencie transformacji ustrojowej. 
Kochał historię i umiał wyciągać z niej wnioski, wiele wątków 
społecznych zawarł w encyklikach, listach oraz przemówieniach, 
między innymi w tym wygłoszonym podczas wizyty w Sejmie 
RP w czerwcu 1999 r.

Kwiaty złożyły delegacje Rady i Urzędu Gminy Bestwina, 
na czele z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem 

Poczty sztandarowe i delegacje

Wieniec składa wójt Artur Beniowski
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9 maja do mieszkanki Bestwiny, pani Anny Fejdych  przybył  
z wizytą wójt Artur Beniowski w towarzystwie zastępcy kierowni-
ka USC Urszuli Smalcerz. Pani Anna obchodzi bowiem stulecie 
urodzin (1914) i zgodnie z nowo wprowadzonym w naszej gminie 
zwyczajem ranga tego jubileuszu zostaje podkreślona przez 
małą uroczystość z udziałem samorządowców. 

Anna Fejdych to osoba bardzo żywiołowa, pełna ciepła i 
dobrego humoru. Przez całe życie pracowała jako gospodyni 

domowa. Wraz ze swoim śp. Mężem wychowała trójkę dzieci, 
doczekała również pięcioro wnucząt i jedenastu prawnuków. 

Wójt Artur Beniowski wręczył jubilatce bukiet kwiatów, życzenia 
podpisane przez premiera Donalda Tuska oraz okolicznościowy 
upominek. Podczas spotkania z udziałem rodziny wspominano 
najpiękniejsze momenty z życia pani Anny splecione nieroze-
rwalnie z historią Bestwiny.

Sławomir Lewczak

Wójt Artur Beniowski wręcza życzenia od premiera

Pamiątkowa fotografia z panią doktor

Aktualności

Z jubilatką i jej rodziną

Niech nam żyje dwieście lat!

W Ośrodku Zdrowia w Kaniowie pracowała od 1976 roku, z odda-
niem dbając o zdrowie naszych mieszkańców. Dziś przebywa już na 
zasłużonej emeryturze, ale wdzięczność za lata opieki medycznej 
jest w ludzkich sercach cały czas żywa. Mowa oczywiście o pani 
doktor Barbarze Mamicy – Migdał, której w dniu 13 maja złożono 
symboliczne podziękowania.

Do kaniowskiego ośrodka udał się wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski w towarzystwie kierownik SP ZOZ w Bestwinie Boże-
ny Kaźmierczak i sołtysa Kaniowa Marka Pękali. Pani Barbara 
otrzymała upominek, złożono także życzenia zdrowia i udanego 
odpoczynku. Wspominano również początki pracy pani doktor  
w Kaniowie.               Sławomir Lewczak

Leczyła całe pokolenia

Uroczystości w Kaniowie

i wójtem Arturem Beniowskim. Następnie przedstawiciele 
jednostek samorządowych, szkół, gminnych stowarzyszeń, 
organizacji, ugrupowań, straży pożarnych, sołectw. Oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie, zaś wartę honorową wystawili harcerze ze szczepu 
„Bratnie Żywioły”.

Uroczystość uczczono w każdym sołectwie z osobna, głów-
nie podczas Mszy świętych sprawowanych w intencji ojczyzny. 
W Kaniowie po liturgii uczestnicy przeszli pod przewodnictwem 
księdza proboszcza Janusza Tomaszka i w asyście straży pożar-
nej oraz orkiestry dętej pod pomnik „Ofiarom Wojen i Nienawiści” 
znajdujący się na cmentarzu parafialnym. Tam odmówiono 
modlitwę, zapalono znicz i złożono kwiaty.

Sławomir Lewczak



7

• 
 M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

 5
/2

01
4Mszę świętą odprawił ksiądz Józef Baran

Dzisiaj strażak nie ogranicza się tylko do gaszenia poża-
rów – coraz wyraźniej widać, że idziemy w stronę ratownictwa 
ogólnego – tą wypowiedzią zastępca komendanta miejskiego 
PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zdzisław Stypuła podsumował 
2 maja podczas gminnej akademii OSP w Bestwince ogólną 
sytuację w pożarnictwie. A doskonale widać to w praktyce. 
Wzrasta ilość wypadków komunikacyjnych, również podczas 
klęsk żywiołowych rola Straży Pożarnej jest nieoceniona. Stąd 
wątek strażaka – ratownika został zaakcentowany przy okazji 
uroczystości szczególnie mocno.

Gminny Dzień Strażaka rozpoczął się przed godziną czter-
nastą – druhowie w asyście Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, 
pocztów sztandarowych i członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych przeszli do kościoła św. Sebastiana. Mszę św. ce-
lebrował proboszcz z Bestwinki, ks. Józef Baran. Jak powiedział 
w homilii, każda organizacja czy sfera życia kieruje się swoimi 
zasadami, regulaminem  - tak jest również z OSP. Zaapelował, 
żeby spośród wszystkich kierujących naszym życiem zasad 
najważniejsze były te określone w Dekalogu, aby pamiętać 
że jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami. Nie zapomniał 
także o podziękowaniu druhom za ich całoroczną, nieraz bardzo 
wymagającą służbę.

Po powrocie do strażnicy, na placu apelowym miała miejsce 
część oficjalna – podniesiono flagę państwową, orkiestra ode-

grała hymn, a przeglądu pododdziałów dokonał członek zarządu 
wojewódzkiego a zarazem prezes zarządu powiatowego ZOSP 
RP Jan Cholewa wspólnie z komendantem gminnym Grzego-
rzem Owczarzem. 

Tradycyjnie przy okazji akademii gminnej zostały przyznane 
odznaczenia strażackie. Bardzo wysokie wyróżnienie – Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP otrzymał zasłużony druh OSP Kaniów, Jan Janeczko. Warto 
wspomnieć, że obecnie naczelnikiem OSP Kaniów jest syn pana 
Jana Andrzej, a rodzinne tradycje kontynuują również najmłodsi 
przedstawiciele rodu: wnuczka Aleksandra i wnukowie Wojciech 
oraz Bartłomiej.

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni 
zostali: Tomasz Ochman, Michał Morcinek (OSP Bestwina); 
Łukasz Hoczek, Łukasz Kóska (OSP Kaniów); Jadwiga Nycz 
(OSP Bestwinka).

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni 
zostali: Urszula Furtek (OSP Bestwina); Genowefa Gałuszka 
(OSP Janowice); Szczepan Kóska (OSP Bestwinka).

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odzna-
czeni zostali: Krzysztof Kozieł (OSP Janowice); Anna Kulesza, 
Agnieszka Kubik, Wacław Waliczek, Sylwia Jonkisz (OSP Be-
stwina); Sławomir Bezegłów, Marcin Kraus (OSP Bestwinka).

Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego przyznany przez Kapitułę tegoż Medalu otrzymali 
druhowie: Andrzej Satława (OSP Kaniów), Jan Wróbel (OSP 
Bestwina), Bogusław Gleindek (OSP Janowice), Eligiusz Cofała 
(OSP Bestwinka).

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Bielsku - Białej - odznaką „Wzorowy 
Strażak” odznaczeni zostali druhowie: Kamil Owczarz, Dawid 
Kuglarz (OSP Kaniów); Dariusz Orłowski (OSP Bestwina); Rafał 
Kozieł (OSP Janowice); Jarosław Walecki (OSP Bestwinka).

 
Odznaczenia te wręczali członkowie władz pożarniczych. 

Oprócz druhów wymienionych wcześniej, na uroczystość przy-
był także członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP Mirosław 
Szemla – zarazem wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 
ponadto wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, wiceprezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, członek Zarządu Powia-
towego ZOSP RP Grzegorz Gawęda, prezes OSP Bestwinka 
Józef Distel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bo-
gusław Stolarczyk oraz radni powiatowi Grzegorz Boboń i Józef 
Maziarz. Goście życzyli druhom wszelkiej pomyślności, opieki 
św. Floriana a także akcentowali systematyczne podnoszenie 
przez druhów kwalifikacji czy też zakupy sprzętowe. Mirosław 
Szemla zapewnił, że WFOŚiGW wyasygnował specjalną pulę 
środków przeznaczonych na doposażenie Straży Pożarnej.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Strażak – znaczy ratownik
Gminna akademia OSP

Wręczenie odznaczeń
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Z okazji majowego Dnia Strażaka przeprowadziłem wywiad 
z komendantem gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Grze-
gorz Owczarz krótko opowiedział o swojej pracy i nakreślił ogólny 
stan przygotowania strażaków do zmierzenia się z różnego typu 
zagrożeniami.

Panie Komendancie, maj to dla naszych druhów miesiąc 
szczególny. Proszę powiedzieć w jakich organizowanych 
przez OSP uroczystościach czy też imprezach wzięli udział 
strażacy i mieszkańcy gminy?

Drugiego maja miała miejsce w Bestwince gminna akademia 
wszystkich jednostek. Natomiast niezależnie od tego wszędzie 
strażacy mają swoje własne pomysły na obchody dni ochrony 
przeciwpożarowej. Organizujemy w różnej formie Dni Otwar-
tej Strażnicy, zaś w Janowicach druhowie odwiedzają 
starszych i zasłużonych członków OSP. Nie brakuje 
oczywiście strażaków pod pomnikiem w dniu święta 
Konstytucji 3 Maja.

Na czym dokładnie polega funkcja komendanta 
gminnego?

Swoje obowiązki przejąłem po moim poprzedniku, śp. 
Eugeniuszu Ochmanie. Są to rzecze typowo admini-
stracyjne – jak rozliczanie paliwa, środków przyznanych 
przez Urząd Gminy, zapewnienie gotowości bojowej. 
Organizuję wszelkiego rodzaju kursy, ćwiczenia, będąc 
odpowiedzialnym za wyszkolenie strażaków. Dowodzę 
akcjami bojowymi, koordynując działania straży np. 
podczas powodzi. 

Mamy już prawie połowę roku. Do jakich zdarzeń w tym 
czasie strażacy wyjeżdżali najczęściej?

Odpowiadając na to pytanie, na początku muszę powiedzieć, 
że gmina Bestwina jest chyba jedyną gminą w naszym powiecie, 
w której jak dotąd w tym roku nie odnotowano ani jednego pożaru 
trawy. Pożary budynków miały miejsce w Kaniowie (ul. Ludowa) 
i w Bestwinie (ul. Sokołów). Większość interwencji była natomiast 
związana ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Usuwaliśmy plamy 
po płynach eksploatacyjnych, ślady po stłuczkach, kolizjach, 
pomagaliśmy ofiarom wypadków. Pod względem sprzętowym 
jesteśmy do tego dość dobrze przygotowani i kładziemy wielki 
nacisk na szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego. Około 
25 druhów ukończyło kwalifikowany kurs pierwszej pomocy 
i potrafią oni udzielić jej w sposób profesjonalny.

Maj i czerwiec to miesiące obfitych opadów deszczu, jak 
zresztą pokazały ostatnie lata i tegoroczne majowe ulewy. 

Na ile jesteśmy przygotowani do walki z wodą?

Jednostki z gminy Bestwina są pod względem ochrony 
przeciwpowodziowej niezwykle doświadczone. Wszystko jest 
ze strony strażaków „dopięte na ostatni guzik” i mowa tu tak 
o sprzęcie, jak i materiałach typu piasek, worki. Oczywiście, jeśli 
zdarzą się opady miejscowe, punktowe, nawałnice, to żadna, 
nawet najlepsza straż nie jest w stanie przewidzieć co się sta-
nie i zareagować natychmiastowo, ale zawsze monitorujemy 
sytuację na bieżąco. Nic nie zastąpi doświadczenia i z reguły 
wiemy, gdzie jechać w pierwszej kolejności. Co roku uczymy się, 
znamy „słabe punkty”, więc możemy szybko ustalić priorytety. 
Przy strażnicach znajduje się piasek, który można dowieźć na-
tychmiastowo. Nie możemy przespać ani pięciu minut.

Czy komendant jest zadowolony ze stanu liczebnego 
OSP? Co należy zrobić by zostać strażakiem?

Na pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Bestwina po-
informowałem radnych, że do OSP należą 482 osoby, w tym 
300 członków czynnych. Liczby te były już zresztą publiko-
wane w „Magazynie Gminnym”. Dodam jeszcze, iż w marcu 
i kwietniu był przeprowadzany kurs podstawowy, po którym 
strażak nabywa uprawnienia potrzebne do jeżdżenia na akcje. 
Kurs ten przeszły 22 osoby z gminy Bestwina. Cieszy nas, że 
grono uprawnionych osób powiększa się. Przypomnę, że aby 
wziąć udział w akcji ratowniczo – gaśniczej trzeba ukończyć 
wspomniany kurs, posiadać ubezpieczenie, mieć 18 – 65 lat 
i przejść wymagane badania lekarskie. Do straży może zapisać 
się praktycznie każdy, trzeba jednak pamiętać, że to służba 
wymagająca wyrzeczeń, strażak – ochotnik pracuje społecznie, 
przychodzi na sprzątanie strażnicy, pomaga w zabezpieczaniu 
imprez i generalnie musi poświęcić dużo swojego wolnego czasu 

Komendant Grzegorz Owczarz prowadzi poczty sztandarowe

Aktualności

Jesteśmy przygotowani na wielką wodę
Wywiad z komendantem gminnym  

Grzegorzem Owczarzem
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Podejrzeć z bliska pracę strażaka – które dziecko o tym nie 
marzy? Z myślą o najmłodszych, a także tych nieco starszych 
druhowie z OSP Kaniów kolejny już raz zorganizowali „Dzień 
Otwartej Strażnicy”. Prezes kaniowskiej jednostki i komendant 
gminny Grzegorz Owczarz wraz z naczelnikiem Andrzejem Ja-
neczko i swoimi podkomendnymi druhami i druhnami zafundowali 
przedszkolakom, uczniom oraz wszystkim chętnym mieszkańcom 
moc atrakcji. Można było ubrać strażacki kombinezon i hełm, wsiąść 
do wozu bojowego, na ponton i spróbować swoich sił w polewaniu 

wodą z hydronetki. Goście byli pod wrażeniem zaprezentowa-
nego sprzętu, chętnie go oglądali, robili fotografie, zaś druhom 
wręczyli laurki i wpisywali się do księgi pamiątkowej.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Przed strażnicą OSP Kaniów

Strażnica w Kaniowie otwiera podwoje

       Spotkanie z komendantem gminnym Grzegorzem Owczarzem

Sekcja Wędkarska – kolejne  
społeczne sprzątanie

W sobotę, 10 maja, członkowie Sekcji Wędkarskiej im. A. 
Gascha przeprowadzili sprzątanie wokół wszystkich akwenów 
wędkarskich na terenie Kaniowa. Mogłoby się wydawać, że po 
ostatnim, jesiennym, sprzątaniu powinno tam być czysto, wszak 
w okresie zimowym mało kto 
nad nimi przebywa, jednak 
ilość zebranych worków peł-
nych śmieci szła w dziesiątki. 
Oprócz sprzątania wykonano 
także inne prace, jak zamon-
towanie przy każdym akwenie 
tablic informacyjnych i przy-
pominających osobom prze-
bywającym nad nimi, żeby 
pozostawiły po sobie porzą-
dek, ustawiono nowe kubły na 
śmieci, a z kolei Urząd Gminy 
nasadził nowe drzewka.

Wszystkich nas uczono, że 

jeśli gdzieś się przebywa to powinno się to miejsce pozostawić 
w takim stanie, w jakim chciałoby się je samemu zastać, nie-
stety, ta nauka poszła chyba w las, patrząc na stosy worków 
pełne śmieci, jakie ułożono dzisiaj na brzegach akwenów. 

Niektórzy wędkarze, kto wie 
czy nie słusznie, oburzają się, 
że muszą sprzątać po innych 
i proponują żeby nie sprzątać, 
a może wtedy każdy, kto będzie 
chciał wypocząć nad wodą i nie 
będzie już miał gdzie rozłożyć 
koca dojdzie w końcu do wniosku, 
że należy sprzątać po sobie? 
Uważają, że takie sprzątanie po 
innych nie jest wychowawcze, 
że dzisiaj się posprząta, a znów 
za parę dni te same osoby, 
które naśmieciły znów to będą 
robić - bo przecież ktoś sprząta, Śmieci zebranie przez członków Sekcji Wędkarskiej

– niezależnie czy to prezes, czy naczelnik czy zwykły strażak.
Zachęcamy też do wstępowania w szeregi Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych. Istnieją one w każdej naszej miejscowości 
i uważam, że to dla dzieci młodzieży bardzo dobra i wartościowa 
forma spędzania czasu. Dużo dobrej roboty wykonują opieku-
nowie drużyn, możemy wyróżnić tu zwłaszcza druha Jarosława 
Bierońskiego z Kaniowa nominowanego swego czasu do tytułu 

strażaka roku. Opiekunowie kończyli kurs wychowawców, więc 
mają wiedzę i podstawy metodyczne do zajmowania się naj-
młodszymi. Zauważam jeszcze, że wielką rolę we wstępowaniu 
do MDP odgrywają tradycje rodzinne. Strażakiem był dziadek, 
tata, zatem ich śladami kroczy młode pokolenie.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak
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Wóz transmisyjny ogólnopolskiej telewizji to w małych miej-
scowościach niecodzienny widok. Ale walory Gminnego Ośrodka 

Sportów Wodnych i Rekreacji są już na tyle znane, że właśnie 
na terenie popularnej „Żwirowni” w dniu 12 maja gościł prezenter 

Aktualności

TVN nadaje z Kaniowa!

Bartek Jędrzejak prowadzi prognozę pogodyZ młodymi zawodnikami UKS „Set”

Brawa dla druha 
Kacpra!

Wśród finalistów - Kacper Głąb z Kaniowa

Podsumowanie akcji  
krwiodawstwa w Bestwinie
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina skła-

da serdeczne podziękowania wszystkim dawcom, którzy w niedzielę, 
13 kwietnia, podzielili się swoją krwią z potrzebującymi. Do udziału  
w akcji zgłosiło się 20 osób, krew oddało 19, a do banku krwi przekazano 
jej 8 550 ml. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy w tym dniu krew 
zdecydowało się oddać 6 osób, a wśród dawców było 7 kobiet.

Klub HDK PCK składa podziękowania strażakom z OSP Bestwina za 
zabezpieczenie miejsca postoju ambulansu, a księdzu proboszczowi 
za udostępnienie energii elektrycznej, bez czego, z uwagi na awarię  
w ambulansie, nie byłoby możliwe przeprowadzenie akcji.

Jerzy Zużałek

26 kwietnia w Siewierzu odbył się Finał Wojewódzki 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Kacper 
Głąb, członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
w Kaniowie, w kategorii szkół gimnazjalnych zajął II miej-
sce i tym samym, jako jeden z dwóch finalistów, będzie 
reprezentował województwo śląskie na turnieju central-
nym w Lublinie.  Gratulujemy i życzymy powodzenia na 
szczeblu ogólnopolskim!

Jerzy Zużałek

W ambulansie do oddawania krwi

więc można śmiecić bezkarnie i, trzeba dodać, bezmyślnie. 
Jednakże te akweny to nasza wizytówka, przyjeżdża nad nie 
wiele rodzin z innych miejscowości i na pewno nie powinno 
nam zależeć na tym, żeby pomyślano o nas, że to my, miesz-
kańcy gminy Bestwina, jesteśmy śmieciarzami, a także, że 
naszym władzom nie zależy na porządku w naszej gminie.  

I w związku z powyższym, Sekcja wędkarska ma w planie prze-
prowadzenie w tym roku 6 akcji zbierania śmieci, co jednak nie 
powinno nikogo zwalniać z obowiązku posprzątania po sobie 
opuszczając miejsce wypoczynku.

Jerzy Zużałek
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Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Rybacka Bielska Kraina 
powstało 15 października 2009 
r., jako stowarzyszenie specjal-
ne w ramach Osi 4 PO RYBY, 
z inicjatywy pięciu gmin powiatu 

bielskiego (Jaworze, Jasienica, Czechowice - Dziedzice, Be-
stwina, Wilamowice), starostwa powiatowego w Bielsku-Białej 
oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybac-
ką. Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina znajduje się 
w południowej części województwa śląskiego, na terenie po-
wiatu bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi  
275 km². Zamieszkuje go 97 814 osób.Władzę wykonawczą 
w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd, który składa się z sześciu 
Członków – przedstawicieli każdej Gminy członkowskiej oraz 
Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej wykonując prace na 
rzecz LGR nieodpłatnie, społecznie. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka zakończyło procedu-
rę rozdysponowywania środków pozyskanych z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013”.

W okresie 2011 – 2014 roku ze środków unijnych za pośred-
nictwem LGR Bielska Kraina skorzystało szereg podmiotów 
zarówno z sektora publicznego, społecznego jak i gospodar-
czego, realizując swoje operacje na terenie 5 gmin powiatu 
bielskiego tj: Bestwina, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, 
Jaworze oraz w Wilamowice. Za pośrednictwem LGR Bielska 
Kraina możliwe było pozyskanie środków finansowych w ramach 
czterech działań:
- „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjno-

ści obszarów zależnych od rybactwa”. Zgodnie z budżetem 
dla sektora publicznego oraz społeczno - gospodarczego 
przeznaczono prawie 11 milionów złotych.

- Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina przeznaczyło 1,5 miliona 
złotych dla podmiotów z sektora rybactwa, które dzięki pozy-
skanym środkom mogły dokonać restrukturyzacji, reorien-
tacji lub dywersyfikacji swojej działalności.  

- Kolejna pula środków, prawie 6,5 miliona złotych przeznaczona 
została na operację polegającą na podnoszeniu wartości 

produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Z puli 6,5 mln 
zł przeznaczonych dla przedsiębiorców ponad 1,5 milionów 
złotych przeznaczono dla podmiotów z sektora rybactwa, 
które podjęły bądź rozwinęły działalność w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej ryb. 

- 1,6 miliona złotych przeznaczono  na ochronę środowiska 
lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależ-
nych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej.  Zrealizowano szereg projektów m.in.: inwestycje 
melioracyjne zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe.
20,5 miliona złotych pozyskanych przez Stowarzyszenie 

LGR Bielska Kraina w ramach PO RYBY 2007-2013 w nie-
ocenionym stopniu wpłynęło na rozwój gospodarczy regionu, 
pobudzenie aktywności gospodarczej, promocję obszaru wraz 
ze zwiększeniem jego atrakcyjności oraz ochronę środowiska.

Dodatkowo stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zrealizowała 
szereg różnych działań na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszar LGR m.in. certyfikacja BESTWIŃSKIEGO KARPIA KRÓ-
LEWSKIEGO, realizacja szkoleń, postawienie w każdej gminie 
obszaru tablic „Szlak karpia”, wydanie różnorakich publikacji, 
stworzenie filmu nt. obszarów NATURA 2000 „Karp pozytywnie 
wpływa na stawy”, 

Ponadto miała miejsce promocja przedświątecznej, a tak-
że całorocznej sprzedaży ryb z obszaru LGR Bielska Kraina 
w lokalnych mediach i za pomocą ulotek,  działalność infor-
macyjna/doradcza dotycząca branży rybackiej, organizacja 
i współorganizacja imprez plenerowych,  udział w wielu 
wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych w regionie, kraju  
i za granicą, organizacja konferencji, wyjazdów studyjnych, kon-
kursów. Stworzyliśmy interaktywną mapę obszaru, posiadamy 
także bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży.

Pozyskaliśmy także dofinansowanie na 4 projekty finansowa-
ne z funduszy europejskich (poza PO RYBY).

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 
http://bielskakraina.pl

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” – 
poznaj nasze działania

Aktualności

Bartek Jędrzejak wraz z ekipą programu „Dzień Dobry TVN”.
Dziennikarze na żywo realizowali prognozę pogody, ale przy 

okazji wytłumaczyli telewidzom zasady gry w kajak – polo. Uczy-
nili to przy pomocy zawodników i zawodniczek klubu UKS „Set” 
oraz pani prezes Haliny Błaszkiewicz i kierownika OSWiR Łuka-
sza Wojsława. Młodzież przed kamerami zaprezentowała krótki 

trening i mecz, chętnie pozowała również do zdjęć. Jak wyjaśniła 
kierownik produkcji, ekipa przyjechała z katowickiego studia TVN 
i nasz gminny ośrodek znała już wcześniej. Realizacja programu 
przebiegała w bardzo przyjaznej, wesołej atmosferze.

Sławomir Lewczak
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Kultura

Młody podróżnik Szymon Zieliński

Daleka Azja z bliska
Wystawa  

Szymona Zielińskiego
O dalekich, egzotycznych podróżach marzył chyba każdy 

z nas. Mało kto te marzenia jednak realizuje, a jeśli już, są to 
raczej wycieczki zorganizowane. Utartym szlakiem z pewnością 
nie poszedł Szymon Zieliński z Bestwiny. Od pięciu lat 27 – la-
tek mieszka w Tajlandii i pracuje jako nauczyciel informatyki. 
Wcześniej zdarzało mu się także uczyć matematyki, języka 

Poezja przydrożnych kapliczek
W XII Konkursie Poezji Religijnej „O Pal-

mę” zorganizowanym przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Bestwinie wzięło udział 
ponad 700 uczestników z różnych zakątków 
Polski, a nawet z Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. To dowód na to, że ludzie po-
ezję czytają i chętnie ją tworzą, nawet jeżeli 
tematyka dotyczy spraw transcendentnych 
– Boga, religii, rzeczywistości nadprzyrodzo-
nej. Czytając nadesłane utwory, wzruszamy 
się, cieszymy i płaczemy – a nierzadko 
modlimy – wspólnie z ich autorami.

Finał konkursu miał miejsce we wtorek 
wielkanocny, w dniu 22 kwietnia. Do biblio-
tecznej czytelni przybyli laureaci oraz goście, 

w tym wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
i przedstawiciele Jury: poeta i satyryk Juliusz 
Wątroba oraz redaktor „Gościa Niedzielnego” 
i radna powiatu bielskiego Alina Świeży – 
Sobel (oprócz nich utwory oceniali także ks. 
Jacek M. Pędziwiatr z radia „Anioł Beskidów” 
i Alina Macher, redaktor „Mojego Powiatu”).

Jury zdecydowało o następującym po-
dziale nagród:

W kategorii  I - uczniowie szkół podsta-
wowych:
Miejsce I – Amelia Maj z Wrocławia za wiersz 
„Modlitwa do Anioła Stróża”
Miejsce II – Oskar Sienkiewicz z Jaroszowic 

za wiersz „Spotkanie”
Miejsce III – Martyna Kluczka z Nekli za 
wiersz „Pejzaż”

W kategorii II – uczniowie szkół gimnazjal-
nych i średnich:
Miejsce I – Estera Wędzik ze Słodkowa  za 
wiersz „Mnisi” 
Miejsce II – Katarzyna Świetlik z Piławy Gór-
nej za wiersz „Chwile zwątpienia”
Miejsce III – Marta Emilia Bielińska z Gdań-
ska za wiersz „***” (Stoję patrzę...)
Miejsce III - Aleksandra Wdowska z Lublina  
za wiersz „Moje Boże Narodzenie”
Wyróżnienie- Ewa Maria Dąbrowska z Gło-
gowa za wiersz „Twoje ramiona”

W kategorii III - do-
rośli:
Miejsce  I  – Piotr 
Zemanek z Bielska 
- Białej  za wiersz 
„Drewnienie”
Miejsce II – Marek 
Drzewiecki z Cho-
dzieży za wiersz „nie 
dorosłem”
Miejsce III - Małgo-
rzata Borzeszkowska 
z Lęborka za wiersz 
„W kaplicy Scrove-
gnich anioł lamentuje”

Wyróżnienie – Mirosław Pisarkiewicz z Sie-
radza za wiersz „Buty”
Wyróżnienie – Agnieszka Marek z Bielska - 
Białej za wiersz „Gorzko”
Wyróżnienie - Anna Zielińska  z Lublina za 
wiersz „Jeszcze raz”

Zwycięzca w „dorosłej” kategorii, pan 
Piotr Zemanek to z wykształcenia inżynier, 
a z zamiłowania poeta. Za swoją twórczość 
otrzymał już wiele nagród w rozmaitych 
konkursach. Do niektórych wierszy układa 
również muzykę i wykonuje je z akompa-
niamentem gitary. Gościom konkursowej 
gali sprawił miłą niespodziankę występując 
z krótkim recitalem. 

O swojej drodze artystycznej i poszuki-
waniach poetyckich opowiedział w swoim 
wystąpieniu Juliusz Wątroba, znany poeta 
i satyryk z Rudzicy, autor trzydziestu ksią-
żek. Początkującym twórcom poradził, by 
pisali wiersze możliwie krótkie i treściwe. 
Jak powiedział – „najlepszy jest wiersz krótki 
a dobry, później krótki i zły, następnie długi 
i dobry, wreszcie długi i zły”.

Plonem konkursu jest tomik noszący tytuł 
„Jeszcze raz”, w którym zostały zawarte 
utwory laureatów. Szata graficzna oraz 
wstęp do książeczki nawiązują do tematyki 
i symboliki krzyży i kapliczek przydrożnych, 
nieodzownego elementu naszego krajobrazu 
i polskiej pobożności ludowej.

Oficjalny patronat nad poetyckimi zmaga-
niami objęli Starosta Bielski Andrzej Płonka 
i Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, zaś 
patronat medialny „Gość Niedzielny”, Be-
skidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów” 
oraz „Magazyn Gminny”. Słowa uznania skła-
damy wszystkim uczestnikom i laureatom, 
a wielu z nich dzięki konkursowi usłyszało 
o gminie Bestwina po raz pierwszy. Zwy-
ciężczyni w kategorii szkół podstawowych 
Amelka Maj przyjechała do nas z mamą aż 
z Wrocławia, za co należą się wyrazy szcze-
gólnego podziwu. 

Sławomir Lewczak

Laureaci konkursu wraz z jurorami i organizatorami

Wiersz czyta Amelia Maj z Wrocławia
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Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie upamiętniają-
ce przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jest to także  
pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, który kończy się w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Według tradycji katolickiej 

w dniu tym wierni przynoszą do kościołów palmy wielkanocne. 
W każdym regionie Polski palmy wyglądają jednak nieco inaczej.

Jak wygląda zatem tradycyjna palma wykonywana przez 
naszych dziadków i pradziadków? Na to pytanie starało się 
udzielić odpowiedzi Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka 
w Bestwinie, które przy współpracy  Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej zaprosiło dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Bestwinie na lekcję  „O palmie wielkanocnej” 

Na początku spotkania dzieci poznały zarys historyczny i zwy-
czaje wielkanocne, które przedstawił Andrzej Wojtyła. Następnie 
każdy z uczestników miał okazję wykonać betwińską palmę 
wielkanocną, która składała się ze śliby, graniatego drzewa, 
lyski, kokocza, kaliny a także z oliwnego drzewa, jałowca, bazi, 
trzciny, jemioły i sosny. W tworzeniu palm pomagali w tym roku: 
Dorota i Andrzej Surowiak, Maksymilian Kozik oraz  Sławomir 
Ślósarczyk. Było to niezapomniane spotkanie, którego efekt 
dzieci mogły zaprezentować  podczas uroczystości Niedzieli 
Palmowej.

Andrzej Wojtyła

10 kwietnia 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbył 
się wernisaż wystawy „Miasto sercem malowane” autorstwa 
pani Alicji Smoczyńskiej, artystki, która od ponad 12 lat dosko-
nali swój warsztat w pracowni Sztuk Pięknych w Bielsku-Białej 
prowadzonej przez doktora sztuki Krzysztofa Dadaka. Pani 
Alicja to niewątpliwie jedna z najbardziej uzdolnionych artystek 

młodego pokolenia naszego regionu. Wielokrotnie nagradzana 
i wyróżniana w kolejnych Konkursach Malarstwa Nieprofesjonal-
nego im. Ignacego Bieńka a XIV edycji zdobywczyni Grand Prix. 

Związana jest z miastem Bielsko-Biała od pokoleń, toteż 
związek uczuciowy z rodzinnym miastem jest bardzo widoczny 
w pracach, jak sama mówi: Bielsko lubię malować w zasadzie 
od początku. Swoje malarstwo zaczynałam od Bielska, ciągle 
wracam do Bielska, robię różne eksperymenty, jednak do kra-
jobrazu miejskiego powracam najchętniej. Malarstwo jest dla 
mnie wielką pasją, swoistym otwarciem na pewne byty, których 
wcześniej nie dostrzegałam. Im więcej fragmentów mojego 
miasta maluję, tym są mi lepiej znane. Nie patrzę nigdy pod 
nogi, tylko trochę wyżej  - analizuję fragmenty architektoniczne 
i tak już chyba będzie zawsze.

Fascynują ją stare budynki, kamienice, które stara się odwie-
dzać i poznawać przez rozmowę z ich mieszkańcami. W takich 
chwilach zawsze robi zdjęcia, które potem służą jako szkice do 
nowych prac.  Jest w  pewnym sensie kronikarką miasta. Nasz 
świat szybko się zmienia, pewne rzeczy odchodzą, na obrazach 
zostają jednak upamiętnione na zawsze. 

Andrzej Wojtyła

Muzealna lekcja o palmie wielkanocnej

Malarka Alicja Smoczyńska

Alicja Smoczyńska i jej miasto sercem malowane

Dzieci uczyły się wyrabiać tradycyjne palmy wielkanocne

Kultura

angielskiego a nawet wychowania fizycznego.
Korzystając z tajskich wakacji, Szymon odwiedził rodzinne 

strony i we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przy-
gotował wystawę swoich zdjęć, zatytułowaną „Daleka Azja 
z bliska”. Otwarcie miało miejsce w dniu 7 maja i wtedy autor 
w interesujący sposób opowiadał zgromadzonym gościom 
o Tajlandii i innych krajach Azji południowo – wschodniej. O ile 
bowiem stosunkowo dobrze znamy Japonię czy Chiny, kultura 
Tajlandii pozostaje dla Polaków nieodkryta. A szkoda, bo godne 
zauważenia są zwyczaje takie jak Nowy Rok (przypominający 

polski śmigus – dyngus), potrawy (często z owadów) oraz lokalne 
stroje. Szymon odwiedził również egzotyczne górskie wioski, 
malownicze, chociaż bardzo biedne. Zwrócił uwagę na wszech-
obecny w Tajlandii szacunek dla króla i rodziny królewskiej – za 
znieważenie osoby monarchy grożą surowe kary.

Zachęceni opowieścią jak również oglądaniem fotografii 
i filmów goście zadawali liczne pytania, aktywnie uczestnicząc 
w spotkaniu. Wystawa odbywa się w ramach obchodów Tygodnia 
Bibliotek trwającego w dniach 8 – 15 maja.

Sławomir Lewczak
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w Bielsku – Białej odbyło się uroczyste rozdanie nagród  lau-
reatom XIV Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. 
Małgorzaty Papiurek. W tegorocznym przeglądzie łącznie 
wzięło udział ponad 2000 wykonawców z terenu diecezji. Na 
etapie finałowym  zaprezentowało się ponad 1000 uczestników. 
Ogrom zaangażowania w owe przedsięwzięcie podkreślił prezes 
DIAK Pan Andrzej Kamiński. Naszą gminę reprezentował chór 
„Andante” oraz delegacja chóru „Cantata” z Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Bestwinie wraz z Panią dyrektor Agatą 
Rak oraz prezesem POAK w Bestwinie Panem Franciszkiem 
Owczarzem. Chór „Andante” został zaproszony do wykonania 
nagrodzonego I miejscem repertuaru i zebrał wielkie brawa oraz 
słowa uznania za wyśpiewanie zwycięskich pieśni - szczególne 
wzruszenie wzbudził utwór „Habemus Papam” pochodzący 
z płyty „Cantobiografia - Santo Subito” Piotra Rubika. Nagrodę za 

zdobycie wyróżnienia odebrała w imieniu Chóru „Cantata” Nikola 
Owczarz. Pragnę gorąco podziękować każdemu chórzyście za 
trud włożony w całoroczny przebieg przeglądu.

Magdalena Wodniak - Foksińska

Kultura

Chór „Andante” zaśpiewał dla całej diecezji

Z ks. prof. Tadeuszem Borutką oraz przewodniczącym DIAK Andrzejem 
Kamińskim

Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Część III – Sekcja modelarska „Samuraj”

Zanim zostaliśmy samurajami, czyli... prezentacja sekcji modelarskiej.
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji doczekało się własnej sekcji 

modelarskiej! Aby powiedzieć o niej coś więcej musimy cofnąć 
się do samego początku...Wszystko zaczęło się 4 września 2009 
roku. W tym dniu w CKSiR odbyło się spotkanie organizacyjne dla 
osób zainteresowanych zajęciami z modelarstwa kartonowym, 
a pierwsze właściwe zajęcia - 8 września. Informację o tworzonej 
grupie rozpropagowano również „pocztą pantoflową” w szkołach 
gminy Bestwina. Powoli zaczęły napływać osoby chętne zmierzyć 
się z kartonową materią. 

A co daje nam wycinanie? Przede wszystkim uczy cierpliwości 
i spokoju - tak potrzebnych w dzisiejszym pędzącym świecie. Uczy 
również dokładności i systematyczności w pracy. Uczy kształtowa-
nia zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej. Uczy bycia 
koleżeńskim. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek w godzinach 
popołudniowych, a uczestnikami spotkań są dzieciaki, młodzież 
oraz dorośli z terenu całej gminy. 

Sekcja modelarska bez „imienia”? Przyszedł czas, aby koło 
modelarskie otrzymało swoją nazwę. To trudne zadanie, ale 
w końcu wybraliśmy - sekcja modelarska „Samuraj”. Taka nazwa 
zobowiązuje.

Co sklejamy? Dosłownie wszystko z kartonu! Dzięki wsparciu 
Pana Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia mamy dostęp do 
wszelkich wycinanek modelarskich. Modelarze wyposażeni zostali 
w nożyki oraz maty do cięcia. Posiadamy salę dostosowaną do 
tego typu zajęć. Cała reszta tkwi w indywidualnych zdolnościach 
modelarzy. A zdolności młodych adeptów są naprawdę na wysokim 
poziomie, o czym może świadczyć fakt wielu zdobytych medali 
i wyróżnień podczas udziału w konkurach modelarskich. „Samuraj” 
doczekał się utytułowanych Mistrzów Polski. Zostali nimi:

W 2012 roku:
- Marek Bury (za model Ah-64 Apache) - Mistrz Polski w grupie 

wiekowej junior
- Mateusz Masny (za model Jasnej Góry) - I vice Mistrz Polski 

w grupie wiekowej junior
- Piotr Niemczyk (za model rakiety Merkury) - Mistrz Polski 

w grupie wiekowej junior 
W 2013 roku:
- Maksymilian Moś (za model samolotu Bf-109F) - Mistrz Polski 

w grupie wiekowej młodzik
- Dariusz Ochman (za model żołnierza Urlich Von Jungingena) 

- Mistrz Polski w grupie wiekowej junior

Ostatnim sukcesem modelarzy „Samuraja” były wyróżnienia 
oraz nagrody w Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych 
„Śrubka 2014” z Żywcu. Obecnie modelarze przygotowują się do 
kolejnych konkursów. Powstają piękne budowle oraz pojazdy S-F. 
Obecnie w sekcji modelarskiej bierze udział 10 modelarzy z terenu 
gminy Bestwina. 

Łukasz Fuczek - instruktorZajęcia modelarskie w CKSiR
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Coroczna majowa impreza odbywająca się na terenie Domu 
Stałego Pobytu prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” to wyjątkowe spo-
tkanie, na którym członkowie i podopieczni dziękują wszystkim 
swoim dobroczyńcom – sponsorom, władzom samorządowym, 
indywidualnym ofiarodawcom i po prostu każdemu, któremu los 
niepełnosprawnych nie jest obojętny. Oddany w zeszłym roku 
do użytku dom przy ul. Sikorskiego w Bestwinie jest oczywiście 
piękny i nowoczesny, ale wymaga bieżącego utrzymania. W tym 
względzie polskie prawo bardzo ogranicza pomoc państwową 
i samorządową, toteż prezes Maria Sysak – Łyp i zrzeszeni 
w „Razem” bardzo aktywnie poszukują środków zapewniającym 
mieszkańcom bezpieczną egzystencję. Zapewnienia o pomocy 
padały podczas majówki z różnych stron dość często i miejmy 

nadzieję, że nie będą to słowa rzucane na wiatr.
Obecni na spotkaniu w dniu 17 maja goście – w tym parla-

mentarzyści – Stanisław Szwed, Małgorzata Pępek i Mirosława 
Nykiel wraz z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim, 
przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, PFRON
-u i innych organizacji zgodzili się, że w naszym prawodawstwie 
potrzebne są zmiany, obiecując, że będą poszukiwali rozwiązań, 
które mogłyby uczynić lżejszym los stowarzyszeń takich jak 
„Razem”.

Słowa nadziei wybrzmiały również podczas Mszy świętej, 
którą odprawili w domowej auli księża Jacek Gasidło z Bielska 
– Białej i Roman Berke z Bestwiny. Ksiądz Jacek opowiedział 
podczas homilii o cudach wymodlonych za wstawiennictwem 
niedawno kanonizowanych papieży – Jana XXIII i Jana Pawła 
II, nakreślił również sylwetkę patrona domu „Razem”, św. abpa 

Kultura

Wolontariusze Stowarzyszenia pomagali w przeprowadzeniu konkurencji

Święto Pstrąga ze Stowarzyszeniem  
„Z Sercem na Dłoni”

Goście majówki ze Stowarzyszeniem „Razem”

W niedzielne popołudnie, 4 maja, w jaworzniańskim amfiteatrze 
odbyło się po raz kolejny coroczne Święto Pstrąga. Licznie zgro-
madzona publiczność mogła obejrzeć występy dzieci i młodzieży 
oraz posłuchać kilku bardzo ciekawych koncertów.

Ponieważ aura dopisała, zjawiło się też mnóstwo milusińskich, 
którym czas wypełnili wolontariusze działającego w Kaniowie Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ,,Z Sercem 
na Dłoni” organizując mnóstwo ciekawych zabaw i konkurencji. 
Łowienie styropianowych rybek, rzucanie do celu z nagrodami, 
wyścigi w workach, w spodniach XXXL, narty indiańskie, malowanie 
gipsowych serduszek, malowanie twarzy to tylko część atrakcji 
przygotowanych przez członków Stowarzyszenia. Umilając zabawę 
najmłodszym udało się jednocześnie zebrać kolejne fundusze na 
działalność Stowarzyszenia.

Wolontariusze Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”

Wspólne rozwijanie skrzydeł
Majówka ze stowarzyszeniem „Razem”

Tańczące przedszkolaki
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W kwietniu uczniowie młodszych klas ZSP Janowice wystąpili przed społecz-
nością szkolną w ciekawym programie artystycznym, obchodząc w ten sposób 
Światowy Dzień Ziemi. Pierwszaki przypomniały wierszykami, jak należy postę-
pować dla dobra natury. Uczniowie klasy drugiej przygotowali bajkę, której morał 
brzmi: „Nie bądź człeku bity w ciemię! Dbaj z zapałem o swą Ziemię! Szanuj 
Ziemię ponad wszystko, bo to Twoje środowisko. I innego choćbyś chciał, raczej 
już nie będziesz miał”. Na zakończenie programu trzecioklasiści zadawali pytania 
dotyczące ochrony środowiska. Nasi uczniowie wraz z przedszkolakami wykazali 
się dużą wiedzą i świadomością ekologiczną.

Elżbieta Żmij

Edukacja

Dzień Ziemi w Janowicach

Uczniowie z Janowic - młodzi ekolodzy

Bardzo gorące spotkanie
Przedszkolaki poznały zawód hutnika

Strażak, górnik, marynarz – to zawody, o których dzieci ma-
rzyły od zawsze. Ale być może po spotkaniu, które miało miejsce  
12 maja w filii GBP w Kaniowie niektóre z przedszkolaków zapra-
gną zostać... hutnikami? Tę trudną, ale piękną profesję przybliżyli 
najmłodszym pracownicy walcowni w Czechowicach – Dziedzicach 
– panowie Marek Pękala (pełniący także funkcję sołtysa Kaniowa) 
i Piotr Semaniak.

Widok rozżarzonych do czerwoności metali oraz narzędzi do ich 
obróbki bardzo podziałał na dziecięcą wyobraźnię. Ale to dopiero 
początek – przedszkolaki dosłownie oszalały z zachwytu, kiedy 

panowie hutnicy przebrali się w kombinezony, nałożyli hełm, ka-
pelusz i specjalne okulary. 

Dzieci chętnie przymierzały elementy stroju i wyposażenia,  
a następnie pozowały do zdjęć. Zarówno goście jak i kierownik filii 
Marzena Kozak uznali spotkanie za udane, zaś przedszkolaki już 
czekają na poznanie kolejnego fascynującego zawodu.

Biblioteka serdeczne podziękowania dla gości oraz dla pana Jana 
Woźniaka, prezesa Biura Zarządu Walcowni Metali Dziedzice za 
wypożyczenie strojów i słodycze dla dzieci.

Sławomir Lewczak

Wspólne zdjęcie z grupą „Bratki”

Hutnicy wśród przedszkolaków

Józefa Bilczewskiego pochodzącego z niedalekich Wilamowic.
Ponieważ imprezie przyświecało hasło „Rozwijamy skrzydła”, 

artystyczne skrzydła rozwinęły przedszkolaki z Bestwiny, przygo-
towane przez panią Mariolę Zyzańską. Dzieci odtańczyły tańce 
góralskie, śpiewały piosenki, zagrały na prostych instrumentach. 
Wspaniale zatańczyli również niepełnosprawni podopieczni sto-
warzyszenia „Serce dla serca” z Bielska – Białej. Goście mogli 
wziąć ponadto udział w loterii z atrakcyjnymi fantami, zakupić 
ciasto czy wyroby rękodzielnicze. Mimo niepewnej, pochmurnej 
pogody majówka bardzo się udała.

Przewodnicząca „Razem” Maria Sysak – Łyp razem z człon-
kiem zarządu Tadeuszem Sowińskim dziękowali za przybycie 
gościom, którzy wypełnili aulę do ostatniego miejsca. Szczególne 
wyrazy uznania i dyplom za owocną i długoletnią współpracę 
otrzymała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa Lew-
czak. Przewodnicząca poinformowała także o dalszych zamie-
rzeniach Stowarzyszenia, zapraszając do korzystania z oferty 
ośrodka – zabiegów rehabiilitacyjnych i badań lekarskich takich 
jak badanie osteoporozy.

Sławomir Lewczak
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Edukacja

Uczniowie wdzięczni za kanonizację
Akademia w ZSP Bestwina

Jest człowiek na świecie bliski naszym sercom
Syn Boży go wybrał na swego posłańca
Ten człowiek to Polak, w tak ważnym jest miejscu
On swoją opieką wszystkich nas otacza.
/Z hymnu szkolnego/

Szkoła imienia Jana Pawła II ma szczególne powody do dumy 
z racji wyniesienia swojego patrona do grona świętych. Ucznio-
wie, chociaż w większości pamiętają papieża z Polski tylko 
w wczesnego dzieciństwa, chętnie wsłuchują się w jego słowa, 
czytają je oraz zamieniają w wiersze i piosenki. Tak właśnie było 
podczas okolicznościowej akademii – imprezy środowiskowej, 
która odbyła się w dniu 9 maja w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Bestwinie.

Jak powiedziała na wstępie dyrektor Agata Rak: Przywiodła 
nas dzisiaj tu wspólna myśl – wspomnienie niezwykłego czło-
wieka, Jana Pawła II, który połączył ziemię z niebem, a który 
zgodnie z wolą uczniów, nauczycieli i rodziców 16 października 
2002 r. stał się patronem gimnazjum w Bestwinie. W czasie 
tamtej uroczystości ówczesna dyrektor, pani Jolanta Rothkegel 
powiedziała: „Mamy za patrona wspaniałego, wielkiego człowie-
ka i jesteśmy świadomi, że jest to nie tylko zaszczyt, ale i wielka 
odpowiedzialność, by nasza szkoła była dobrą placówką, a jej 
absolwenci mądrymi i wartościowymi ludźmi”.

A jak bardzo wartościowymi ludźmi są gimnazjaliści, mogli-
śmy przekonać się, oglądając ich występy – montaż słowno 
– muzyczny przygotowany przez uczniów klas I-III gimnazjum 
(z gościnnym udziałem uczennic SP) pod kierunkiem pani Mag-
daleny Wodniak – Foksińskiej, Ireneusza Sikorskiego i innych 
nauczycieli. Całość oparto na twórczości Piotra Rubika, „Trypty-
ku Rzymskim” Jana Pawła II oraz znanych utworach, na przykład 
„Barce”. Nie zabrakło gry na instrumentach, zaś ilustracją do 
występów była prezentacja multimedialna o tematyce papieskiej 
stworzona przez panią Dorotę Surowiak.

Przygotowania do imprezy trwały już od dłuższego czasu. 
Pięknym świadectwem zaangażowania uczniów stały się gazetki 
ścienne o Janie Pawle II, konkursowe prace plastyczne oraz 

wiersze. Najlepsi twórcy podczas akademii otrzymali nagrody. 
A oto lista laureatów:

Konkurs plastyczny „Pasje Jana Pawła II: 
Kategoria klas 1 - 2: I miejsce – Kinga Szmagaj, kl. 1b; II – 

Piotr Jonkisz, kl. 1a; III – Julia Mędrala, Ada Polaszek, kl. 1a.
Kategoria klas 3: I miejsce – Milena Riva, Nikodem Żurowski, 

ks. 3c; II – Małgorzata Stanclik, Nadia Gac, kl. 3a i 3b; III – Szy-
mon Korczyk, Kacper Wójtowicz, kl. 3b; wyróżnienie – Robert 
Mol, kl. 3c.

Konkurs literacki: „Jan Paweł II, droga do świętości”

Kategoria klas 4 – 6: I miejsce – Zofia Tracz, kl. 6b; Magdalena 
Lach, kl. 6a; Julia Sołtysik, kl. 6b.

Kategoria klas gimnazjalnych: I miejsce – Kacper Wójtowicz, 
kl. Ic; II – Sonia Leszkiewicz – kl. Ic; III – Agnieszka Wróbel, kl. IIa.

Piękna, papieska uroczystość oprócz społeczności szkolnej 
zgromadziła również gości – przybył proboszcz parafii w Ja-
nowicach ks. Józef Walusiak, dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych – Danuta Tekieli – Herman, Urszula 
Kal, Krystyna Bryksa, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Teresa Lewczak; prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w Bestwinie Franciszek Owczarz, była dyrektor Gimnazjum 
Jolanta Rothkegel, przedstawiciele Rady Rodziców, grono 
pedagogiczne i inni.

Na zakończenie ks. Józef Walusiak podzielił się swoimi wspo-
mnieniami związanymi z Janem Pawłem II. To właśnie z rąk 
kardynała Karola Wojtyły obecny proboszcz z Janowic otrzymał 
święcenia kapłańskie – a w kilka miesięcy później metropolita 
krakowski był już papieżem. Kapłan opowiedział o wybuchu 
spontanicznej radości, wręcz euforii, jaka wybuchła w Polsce 
po pamiętnym konklawe w październiku 1978 r.

Sławomir Lewczak

Wręczenie konkursowych nagród

Występy wokalne
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Sport

Z Bestwinki na olimpijskie podium - 
wspomnienie

Nie żyje Zbigniew Pietrzykowski
Był jedną z najjaśniejszych gwiazd w historii polskiego sportu. Na 

ringu mierzył się z takimi sławami jak Cassius Clay (Muhammad 
Ali) czy Laszlo Papp. Zbigniew Pietrzykowski, bo o nim mowa, 
zmarł w dniu 19 maja 2014 r. w Bielsku – Białej, opłakiwany przez 
całe sportowe środowisko w Polsce i na świecie.

Pietrzykowski urodził się 4 października 1934 r. w Bestwince 
jako syn Eugeniusza i Jadwigi. Ukończył technikum przemysłu 
spożywczego w Szopienicach, jednak swoją przyszłość wiązał ze 
sportem. Umiejętności leworęczny pięściarz szlifował m.in. pod 
okiem legendarnego trenera, twórcy „polskiej szkoły boksu” Feliksa 
Stamma. „Papa Stamm” nadał swojemu pod-
opiecznemu pseudonim „Piskorz”.

Niebywały talent Pietrzykowskiego ujawnił 
się już w 1953 r. wraz z pierwszym znaczącym 
sukcesem – brązowym medalem w wadze 
lekkośredniej na Mistrzostwach Europy 
w Warszawie. Później na imprezach tego ro-
dzaju bokser zdobywał już tylko złoto i to czte-
rokrotnie, w latach 1955, 1957, 1959 i 1963.

Chwile największego triumfu przeżywał 
Zbigniew Pietrzykowski na igrzyskach olimpij-
skich. Srebro zdobył w Rzymie, gdzie w finale 
wagi półciężkiej spotkał się z rozpoczynają-
cym karierę Cassiusem Clayem. Walka była 
zacięta i wyrównana i sam wielki Ali przez całe 
życie darzył Pietrzykowskiego wielkim szacun-

kiem. Inne olimpijskie krążki, brązowe, Pietrzykowski wywalczył 
w Melbourne (1956) i Tokio (1964).

Łącznie w reprezentacji Polski Zbigniew Pietrzykowski stoczył 
44 walki, z których wygrał 42. Jest to do dziś niepobitym rekordem. 
Jedenastokrotnie był mistrzem kraju. W trakcie całej zawodowej 
kariery wychodził na ring 350 razy. Niemal cały czas reprezentował 
barwy BBTS Bielsko-Biała z wyjątkiem lat 1955 – 1956, kiedy to 
walczył dla warszawskiej Legii.

Po zakończeniu kariery Pietrzykowski został trenerem, próbował 
również swoich sił w polityce. W latach 1993 – 1997 był posłem 

na Sejm RP wybranym z listy BBWR. Później 
pracował w zarządzie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego.

Do najważniejszych wyróżnień przyznanych 
słynnemu bokserowi należy Nagroda im. 
Aleksandra Rekszy (1986) i pierwsze miejsce 
w plebiscycie Polskiego Związku Bokserskie-
go (2003). Medale, którymi był odznaczony to 
m.in. Zasłużony Mistrz Sportu (1957),  Złoty 
(pięciokrotnie) Medal za Wybitne Osiągnięcia 
Sportowe, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1960), Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski(1998), Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej (1997), Medal Kalos Kaga-
thos (1994).

Sławomir Lewczak
Zbigniew Pietrzykowski - bokserski mistrz 
rodem z Bestwinki

Samorządowi siatkarze lepsi od piłkarzy
4 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilko-

wicach walczyli o Puchar Starosty Bielskiego w Piłkę Siatkową 
samorządowcy powiatu bielskiego. Podobnie, jak tydzień wcześniej 
w Kaniowie, tak i teraz gmina Bestwina wystawiła swoją reprezen-
tację. Rok temu nasi reprezentanci przegrali z Kozami i zajęli drugie 

miejsce, w tym roku los postawił na przeciw siebie oba samorządy 
zaraz w pierwszym meczu. Dagmara Chmielniak, Jakub Sikora, 
Jarosław Bieroński, Arkadiusz Czaja, Marcin Kanik, Janusz Karaś 
i Jerzy Zużałek nie dali się zaskoczyć kozianom i pokonali ich 2:0 
(25:23; 25:21), jak jednak widać po wynikach w poszczególnych 

setach, walka była bardzo wyrównana. W kolejnym meczu 
przeciwnikiem było Starostwo Powiatowe i znów wygrana 
2:0 (25:17; 25:18), a w trzecim Gmina Wilkowice. I w tym 
wypadku Gmina Bestwina pokonała swoich rywali 2:0, dając 
w drugim secie prawdziwy popis swoich umiejętności (25:16; 
25:8). Z kompletem zwycięstw siatkarze Gminy Bestwina 
zdobyli I miejsce, II Kozy, a III Starostwo Powiatowe. To nie 
jedyny sukces bestwińskich siatkarzy. Marcin Kanik został 
najlepszym zawodnikiem Turnieju, a Dagmara Chmielniak 
odebrała nagrodę dla najlepszej rozgrywającej. Puchary 
oraz nagrody wręczał Grzegorz Szetyński, wicestarosta 
bielski, a nad całością czuwali Jarosław Jesionka i Czesław 
Pszczółka z Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu 
i Turystyki powiatu bielskiego.

Jerzy ZużałekReprezentacja samorządowców gminy Bestwina
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TKKF „Żywioł Wilamowice”, jak na nazwę przystało, w żywiołowy 
sposób cieszył się z każdego punktu zdobytego w ostatni dzień VII 
edycji Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów o Puchar Wójta Gminy 
Bestwina i zajął w niej I miejsce. Zawodnicy – Bartłomiej Pachuła, 
Daniel Markiel, Tomasz Waliczek, Adam Borys, Łukasz Kosmalski, 
Grzegorz Gębczyński, Wojciech Jędryka, Piotr Grabowski i Jakub 
Grygierzec odebrali z rąk wójta Artura Beniowskiego złote medale, 
a także dyplom i nagrody rzeczowe. W akcie dekoracji uczestni-
czyli również współorganizatorzy: dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń 
oraz radni: Andrzej Wojtyła i Jerzy Zużałek. Drugie miejsce zajęła 
ADS Zabrzeg, a na trzecim stopniu podium stanęli ubiegłoroczni 
zwycięzcy Ligi - Golden Boys. 

Podobnie, jak w Lidze Futsalu, los sprawił, że w ostatnim dniu 
rozgrywek naprzeciwko siebie stanęły drużyny z samej góry tabeli, 
co niewątpliwie podnosiło u za-
wodników obu drużyn poziom 
adrenaliny, ale trzeba od razu 
zaznaczyć, że atmosfera na 
boisku była znakomita.TKKF 
„Żywioł Wilamowice” pokonał 
ADS Zabrzeg 2:1. W pierwszym 
secie zaskoczył absolutnie za-
brzeżan, pokonał ich 8 punk-
tami. Drugi set był już bardzo 
wyrównany, drużyny szły łeb 
w łeb w punktacji, ale końcówka 
należała do ADS i wygrali 25:22. 
Trzeci set, rozgrywany zgodnie 
z regulaminem do 15 punktów, 
to znów popis chłopaków z „Żywioła”. Szli, jak burza, raz za razem 
słychać było okrzyki zwycięstwa po zdobytym punkcie i osta-
tecznie trzeci set zakończył się 15:7, co mówi samo za siebie. 
Skoro była mowa o czołówce, to może i parę zdań o dole tabeli, 
tym bardziej, że w drużynach z ostatnich pozycji w większości grali 
zawodnicy z naszej gminy. Zespół „Ale o co chodzi” w ostatnim 
secie stawiał zdecydowany opór trzeciej drużynie Ligi, „Golden 
Boys” i przegrał go 22:25.

Wydawało się, że w ostatnim meczu  Ligi „Euforia” będzie prze-
żywać swoją euforię, ponieważ prowadziła w obu setach z „Melbo-
xem” i to w zdecydowany sposób, ale za każdym razem nie udało 
się dowieźć prowadzenia do ostatniego gwizdka sędziego i oba 
sety zakończyły się ich porażką 23:25.

Na zakończenie nasuwa się pewna refleksja. W naszej gminie 
jest dosyć duża grupa osób, które lubią grać i grają systematycznie 
rekreacyjnie w siatkówkę. Wielu z nich grało w tej lidze. Z jakim 
skutkiem to wiemy. Z tego, co mi wiadomo, to zarówno TKKF „Ży-
wioł Wilamowice”, jak również ADS Zabrzeg nie były pozostawione 
same sobie. Otrzymały wsparcie finansowe i tak: „Żywioł Wilamo-
wice” od TKKF – u funkcjonującego w gminie Wilamowice, a ADS 
Zabrzeg od Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. J. Londzi-
na. Efekty tej pomocy są, więc namacalne. Czy w naszej gminie 

absolutni amatorzy mogą liczyć na 
czyjąś pomoc, podobnie, jak to jest 
w tych ościennych gminach? Na 
dzisiaj, jak widać, nie, ale może 
warto pomyśleć o zorganizowaniu 
się i podjęciu starań o zdobycie 
środków finansowych? Samorząd 
gminy wybudował zaplecze, jest 
„Orlik” w Bestwinie, jest Ośrodek 
Sportów Wodnych i Rekreacji 
oraz hala sportowa w Kaniowie, 
które stwarzają wiele możliwości 
do uprawiania różnego rodzaju 
sportów oraz rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań. Brakuje 

teraz, moim zdaniem, przysłowiowej kropki nad „i” i zorganizowa-
nia się. Czy jednak znajdzie się ktoś, kto spróbuje i podejmie się 
takich działań? Ja myślę, że warto i zachęcam do działania. Sam, 
ze swej strony, gotów jestem do wsparcia każdej inicjatywy, która 
spowoduję aktywizację mieszkańców naszej gminy do amatorskie-
go uprawiania sportu, do rekreacji i czynnego wypoczynku  … jeśli 
ktoś jest chętny, proszę o sygnał.

Jerzy Zużałek

Żywiołowy mistrz ligi siatkówki

Sport

Uczestnicy i organizatorzy zawodów

Paweł Wawrzyczek na podium  
w Pucharze Europy

W minioną sobotę w rumuńskiej miejscowości Deva rozegrano 
Puchar Europy Juniorów w judo. Bardzo dobrze zaprezentował 
się zawodnik Klubu Sportowego Judo Czechowice - Dziedzice, 
mieszkaniec Kaniowa, który startując w kategorii wagowej 66 kg 
wywalczył brązowy medal. Paweł Wawrzyczek (pierwszy z prawej 
na podium) doznał jednej porażki w walce półfinałowej z Holendrem 
Jordy Bakkesem, a w walce o miejsce na podium pokonał Mihajlo 
Mihajlovica z Serbii.

Dodajmy, że jest to pierwszy duży międzynarodowy sukces Pawła 
w starszej grupie wiekowej. Przypomnijmy, że zawodnik zdobył 
10 medali w Pucharach Europy w kategorii juniorów młodszych.

Źródło: www.judo.czechowice.plPaweł Wawrzyczek znowu z medalem!
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Sport

Zawodniczki UKS „Set” najlepsze w Pucharze Kwisy
10 i 11 maja w Leśnej rozgrywany 

był VI Międzynarodowy Puchar Polski 
w Kajak Polo „Leśna 2014”. Startowały 
w nim drużyny UKS Set Kaniów. Rywali-
zacja odbywała się w dwóch dywizjach: 
I dywizja – seniorzy, gdzie startowało 8 
najlepszych drużyn; II dywizja –kobiety 
i juniorzy do 18 lat (U 18) – startowało 
10 drużyn. Ponadto towarzysko grały ze 
sobą 3 drużyny dzieci w wieku 10 – 12 lat.

Dwudniowe zmagania na basenie 
w Leśnej zakończyły się zwycięstwem 

w I dywizji MOS Choszczno (19 pkt.), na 
drugim stopniu podium stanęli zawodnicy 
UKS Set Kaniów (Piotr Bajerski, Arka-
diusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek) juniorzy 
(Bartłomiej Ryba, Dawid Wizner, Kornel 
Szkatulski).

Natomiast w II dywizji najlepsze oka-
zały się zawodniczki UKS SET Kaniów 
(21 pkt.) wzmocnione jednym juniorem 
i występujące w składzie: Klaudia Sach-
merda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, 
Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, 

Sandra Pilarz, Klaudia 
Gryz, Gabriel Litwiński). 

Królową strzelców II 
dywizji została Klaudia 
Sachmerda z UKS SET 
Kaniów oraz Krystyna 
Nowicka - Powiśle War-
szawa, które zdobyły po 
9 bramek. I edycja Pu-
charu Polski w kajak polo 
w Leśnej, to łącznie 55 

meczów na 2 boiskach. Łącznie strzelono 
186 bramek.

Jerzy Zużałek

Reprezentantki UKS „Set” Kaniów

Sukcesy naszych 
lekkoatletów

W czwartek, 8 V 2014 r., w Zabrzegu odbyły się Po-
wiatowe Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziew-
cząt, na których zawodniczki ze Szkoły Podstawowej 
w Kaniowie zdobywając 1045 punktów zajęły 3 miejsce 
w gronie 10 drużyn, ulegając jedynie szkołom z Cze-
chowic-Dziedzic oraz Mazańcowic. Warto dodać, że do 
drugiego miejsca premiowanego awansem na zawody 
rejonowe naszym zawodniczkom zabrakło zaledwie 
8 punktów. Drużyna wystąpiła w składzie: Małgorzata 
Tarniowy, Paulina Nawalany, Agnieszka Kołodziejczyk, 
Julia Grygierzec, Wiktoria Olek oraz Dominika Sojka.

Z kolei dzień wcześniej, 7 maja, również w Zabrzegu 
odbyły się Powiatowe Drużynowe Zawody Dziewcząt 
i Chłopców w Lekkiej Atletyce. Naszą gminę reprezento-
wały dziewczęta z Gimnazjum w Bestwince, które zajęły 
VIII miejsce zdobywając 743 pkt. Drużyna chłopców 
także z Gimnazjum w Bestwince zajęła IV miejsce zdo-
bywając 1019 pkt. Indywidualnie Damian Wydmański 
zajął medalowe II miejsce w biegu na dystansie 300 m 
z czasem 41,15 sek., a Jakub Szkuta III miejsce w biegu 
na dystansie 100 m z czasem 12,68 sek.

Tekst i foto: Arkadiusz Czaja i Tadeusz Szkuta

 Dziewczęta z Kaniowa na trzecim stopniu podium
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Ogłoszenia

Kwiecień 2014
• 5 kwietnia o godz. 22.00 w Bestwinie na ul. Prusa nieznany 

mężczyzna napadając na mieszkankę Bestwiny zabrał jej 
telefon komórkowy o wartości 100 zł.

• 8 kwietnia o godz. 6.18 w Kaniowie, na ul. Witosa zderzyły 
się dwa samochody ciężarowe.

• 8 kwietnia o godz. 6.55 na ul. Witosa z samochodu do-
stawczego wysypały się kamienia, uszkadzając szybę 
w samochodzie marki Mercedes.

• 9 kwietnia o godz. 18.40 w Bestwinie na ul. Bialskiej zde-
rzyły się dwa samochody – VW Passat oraz BMW, sprawcę 
ukarano mandatem.

• 10 kwietnia o godz. 12.40 w Bestwince na ul. Sportowej 
zderzyły się dwa samochody – BMW z samochodem cię-
żarowym. Z uwagi na wyciek ropy wezwano straż pożarną, 
sprawcę ukarano mandatem.

• 11 kwietnia o godz. 13.50 w Bestwinie doszło do kolizji 
samochodu osobowego z nieletnim rowerzystą.

• 12 kwietnia o godz. 12.35 w Bestwinie na ul. Bialskiej zde-
rzyły się trzy samochody – Opel, Kia i Chevrolet, sprawcę 
ukarano mandatem.

• 14 kwietnia o godz. 19.50 w Kaniowie, na ul. Dankowickiej 
policjanci z SPPP w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca 
Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości – 0,57 mg/l. kierował 
rowerem.

• 14 kwietnia o godz. 20.45 w Kaniowie, na ul. Dankowickiej 
policjanci z SPPP w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca 
Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości – 0,85 mg/l. kierował 
rowerem.

• 16 kwietnia o godz. 13.50 w Bestwinie na ul. Krakowskiej 
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru typu damka.

• 17 kwietnia o godz. 9.52 w Bestwinie na ul. Krakowskiej 
policjanci z SPPP w Bielsku-Białej zatrzymali 31 – letniego 
mieszkańca Bestwiny poszukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Pszczynie.

• 17 kwietnia z miejscowości Bestwinka zgłoszono kradzież 
tablicy rejestracyjnej z samochodu Peugeot 207.

• 17 kwietnia o godz. 22.45 w Janowicach, na ul. Janowickiej 
zgłoszono włamanie do pubu „Akwarium”, skąd sprawca 
skradł z kasy gotówkę – 300 zł., oraz trzy kartony papie-
rosów.

• 22 kwietnia, ok. godz. 7.15 w Kaniowie, przy ul. Batalionów 
Chłopskich nieznany sprawca dokonał uszkodzenia drzwi 
do kwiaciarni.

• 22 kwietnia, o godz. 12.20 w Kaniowie, przy ul. Batalionów 
Chłopskich zgłoszono włamanie do „Baru Centrum”, skąd 
skradziono pieniądze w kwocie 55 zł. oraz uszkodzono 
automat do gier zręcznościowych.

• 22 kwietnia o godz. 22.30 w Bestwince, na ul. Sportowej 
zgłoszono włamanie do Klubu Sportowego Bestwinka, 
sprawca dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 550 zł.

• 22 kwietnia o godz. 19.00 w Janowicach, na ul. Janowickiej 

policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali pojazd marki 
VW Polo, prowadzony przez kierowcę będącego po użyciu 
alkoholu – 0,13 mg/l.

• 29 kwietnia o godz. 16.18 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej 
doszło do kolizji samochodu Volvo z Oplem.

Maj 2014
• 2 maja o godz. 8.40 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej doszło 

do kolizji samochodu Renault z VW Polo.
• 4 maja o godz. 19.00 w Bestwinie na ul. Kwiatowej włamano 

się do budynku jednorodzinnego, skąd skradziono biżuterię 
i pieniądze – 10 tys. zł.

• 4 maja o godz. 23.00 w Bestwinie na ul. Marii Konopnickiej 
zgłoszono kradzież tabletu o wartości 1000 zł.

• 5 maja o godz. 18.15 w Kaniowie, na ul. Grobel Borowa 
doszło do kolizji dwóch samochodów – Audi z Oplem Astra.

• 5 maja o godz. 18.30 w Kaniowie na ul. Witosa policjanci 
z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Kaniowa, który 
w stanie nietrzeźwości – 0,79 mg/l. kierował motorowerem.

• 5 maja o godz. 18. 40 w Bestwinie, na ul. Bialskiej kierujący 
samochodem VW Golf uderzył w bramę posesji.

• 5 maja o godz. 21.25 w Janowicach na ul. Pisarzowickiej 
policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca 
Janowic, który będąc w stanie nietrzeźwości – 0,27 mg/l. 
kierował samochodem marki Hyundai.

• 7 maja o godz. 8.15 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej doszło 
do kolizji dwóch samochodów – Fiat Panda i Opel, jeden 
z kierowców był po użyciu alkoholu – 0,10 mg/l.

• 7 maja z ulicy Kościelnej w Bestwinie zgłoszono kradzież 
tablicy rejestracyjnej z motocykla marki Yamaha.

• 8 maja o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Akacjowej policjanci 
z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który 
w stanie nietrzeźwości – 1,10 mg/l. kierował samochodem 
Fiat Palio.

• 8 maja o godz. 22.40 w Bestwince, na ul. Olchowej policjanci 
z WRD Bielsko-Biała zatrzymali rowerzystę, który kierował 
po spożyciu alkoholu – 0,22 mg/l.

• 9 maja o godz. 21.35 w Bestwinie, na ul. Bialskiej doszło do 
kolizji dwóch samochodów – Forda i Renault.

• 10 maja o godz. 21.30 w Janowicach, przy ul. Borowej 
zgłoszono kradzież elektronarzędzi oraz części samochodo-
wych, sprawca kradzieży został ukarany przez policjantów 
z KP Czechowice-Dziedzice.

• 14 maja o godz. 17. 20 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej 
zderzyły się trzy samochody – Fiat Seicento, Skoda i Nissan, 
jeden z uczestników był w stanie nietrzeźwym – 0,90 mg/l.

• 17 maja w Kaniowie przy ul. Grobel Borowa zgłoszono 
włamanie do garażu, z którego skradziono dwa quady na 
szkodę mieszkańca Kaniowa.

Franciszek Owczarz

Kronika Policyjna
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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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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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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

Ogłoszenia

Kulturalnie i Kulinarnie w Powiecie Bielskim
Smaki i Smaczki Powiatu Bielskiego Święto Gminy Bestwina

14 czerwca 2014
tereny rekreacyjne w Bestwinie

14.30  Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca BESTWINA
15.00  Mażoretki GRACJA (Stara Wieś)
15.30  Uroczyste otwarcie, wręczenie nagród w konkursie Kuli-
narne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego
16.00 Występ Zespołu Regionalnego
16.30  Powiatowe zawody tradycyjnych strażackich sikawek 
ręcznych i konnych
17.30 Czechowicki Teatr Muzyczny MOVIMENTO
18.00 Koncert zespołu RETROSPEKCJA
19.30 Koncert zespołu TRUBADURZY

Zabawa taneczna z zespołem ALBATROS
od godziny 15.00 degustacja potraw regionalnych w ramach 

„Powiatowego Przeglądu Kulinarne Dziedzictwo”
Partnerzy projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej
Urząd Gminy 
Bestwina
Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu powia-
tu bielskiego

Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice-Bestwina
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest 
spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną 
za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę 
sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej Polski. 
Jednym z ważniejszych projektów jest budowa gazociągu wyso-
kiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim, który 
wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości 
transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na 
Podbeskidziu. Planowana budowa gazociągu to lata 2015 - 2017. 
Rozbudowa sieci gazociągów stanowić będzie ważny element 
Korytarza Gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG 
w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. In-
westycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem 
środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i systemów zabezpieczeń.

Więcej informacji można uzyskać na www.gaz-system.pl.
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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.
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Ogłoszenia
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
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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

Ogłoszenia

Kalendarz imprez plenerowych organizowanych przez
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie w roku 2014

14 czerwca (tereny rekreacyjne w Be-
stwinie) – 

Kulturalnie i kulinarnie w powiecie biel-
skim. Święto Gminy Bestwina

28 czerwca (tereny rekreacyjne w Ka-
niowie) – 

Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych

19 lipca (tereny rekreacyjne w Jano-
wicach) – 

Janowicki Piknik Rodziny

26 lipca (tereny rekreacyjne w Be-
stwinie) – 

III Laski uOzgraj czyli Bestwińskie Spo-
tkania Folklorystyczne

23 sierpnia (tereny rekreacyjne w Ka-
niowie) – 

XIV Święto Karpia Polskiego

7 września (tereny rekreacyjne w Be-
stwinie) – 

II Dożynki Gminne

Inne ciekawe imprezy w naszej gminie:

7 czerwca – integracyjna impreza spor-
towa w stowarzyszeniu „Razem”

21 czerwca – Janowicki Rajd Rowero-
wy i Piknik Rodzinny

28 czerwca – Gminne zawody spor-
towo – pożarnicze (boisko sportowe 
w Bestwinie)

5 lipca – obchody jubileuszowe LKS 
„Przełom” Kaniów

12 lipca – obchody jubileuszowe KS 
Bestwinka

1 września – obchody 50 – lecia Szkoły 
Podstawowej w Janowicach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” 
również zaprasza na różnego typu impre-
zy i wycieczki – terminy zostaną podane 
na stronach internetowych. Warto zaglą-
dać także na strony Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum Regionalnego, szkół, 
przedszkoli, parafii, Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Wiele organizacji posiada 
także swoje profile na facebooku.



Zostań strażakiem w naszych jednostkach OSP
Przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej, wiąże się z wieloma obowiązkami, ale 
jednocześnie jest powodem do wielkiej dumy. Najwięcej powodów do świętowania dru-
howie mają oczywiście w maju, kiedy to przypada wspomnienie św. Floriana, patrona 
strażaków. Z tej okazji odbyła się w Bestwince gminna akademia OSP i w poszczególnych 

miejscowościach imprezy towarzyszące, 
m.in. Dzień Otwartej Strażnicy. Także w ob-
chodach Święta Konstytucji 3 Maja czynnie 
uczestniczyły strażackie delegacje i poczty 
sztandarowe.
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