
Triumfalny pochód UKS „Set”
Podczas lipcowych XVIII Mistrzostw Polski Seniorów w kajak – polo obie 

drużyny UKS „Set” Kaniów – męska i kobieca zdobyły najwyższe trofea. Jesz-
cze wcześniej klub zanotował udany występ w turnieju międzynarodowym 
czy też zawodach we Włoszech. Sukcesy są dziełem zawodników, trenerów 
i działaczy, którzy wykonali – i wykonują nadal – wspaniałą pracę, rozsławia-
jąc gminę Bestwina w Polsce, Europie i na świecie. W dniach 18 – 20 wrze-
śnia odbywać się będą w Kaniowie Klubowe Mistrzostwa Europy, zaprasza-
my zatem mieszkańców i gości do wytrwałego kibicowania.
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Powoli mija czas przerwy waka-
cyjnej dla naszych dzieci i młodzie-
ży. Był to czas także wyjazdów urlo-
powych, ale i także ciężkiej pracy 
dla wszystkich zajmujących się rol-
nictwem.

Chcę podziękować również 
mieszkańcom, którzy w okresie 
upalnych dni racjonalnie gospoda-
rowali wodą. Między innymi dzię-
ki temu uniknęliśmy sytuacji, że 
wodę trzeba było dowozić beczko-
wozami jak miało to miejsce w in-
nych gminach.

Najważniejsze prace wykonane w ostatnim czasie to:
 • Wykonany został remont ul. Pisarzowickiej w Janowicach. 

Przypomnę, że środki na ten cel zostały pozyskane ze środ-
ków na usuwanie skutków powodzi.

 • Na końcowym etapie jest wykonywanie projektu termomo-

dernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego w Bestwince.
 • Został wymieniony kolejny odcinek wodociągowej sieci 

azbestowej w Kaniowie (rejon ul. Myśliwskiej).
 • Zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Bia-

łej o przejęcie do realizacji niewyremontowanego odcinka 
ul. Janowickiej (droga powiatowa). Po podpisaniu stosow-
nych uzgodnień Gmina Bestwina będzie składała wniosek 
do PROWu na dokończenie remontu tej drogi.

 • Na obiektach oświatowych w Kaniowie kończą się remonty 
związane z usuwaniem szkód górniczych, w których rów-
nież częściowo partycypuje Gmina Bestwina.

 • Na bieżąco trwają prace związane z wykaszaniem, czysz-
czeniem rowów, wymianą przepustów.

Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim organi-
zacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które dotychczas 
zorganizowały i organizują wypoczynek, zajęcia sportowe, 
kulturalne i artystyczne dla naszych dzieci w okresie tego-
rocznych wakacji.       Wójt gminy Bestwina

Artur Beniowski

VII Sesja Rady Gminy Bestwina:
Absolutorium za wykonanie budżetu

Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach

Aktualności

Od 12 V do 13 VII 2015 r. trwała naprawa nawierzchni ul. Pi-
sarzowickiej w sołectwie Janowice. Remont ten był konieczny 
z uwagi na powódź jaka miała miejsce w czerwcu 2013 r. i zna-
cząco uszkodziła zarówno jezdnię jak i pobocza.

Naprawa przebiegała bardzo sprawnie i drogę oddano na 
długo przed ostatecznym terminem (8 VIII 2015). Wyremonto-
wane odcinki to 0+000 – 0+060 km i 0+190 – 0+530 km wraz 
z poboczami i odwodnieniami. Wykonawcą było Przedsiębior-

Głównym przedmiotem sesji która odbyła się w poniedzia-
łek, 15 czerwca było udzielenie Wójtowi Gminy Bestwina ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Głosowa-
nie poprzedzone było odczytaniem stosownych uchwał Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, odczytaniem uchwa-
ły Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Stałych oraz podjęciem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Be-
stwina za 2014 r.

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zosta-
ły wykonane w kwocie 29 314 297, 97 zł. na plan po wpro-
wadzonych zmianach 30 947 479, 33 zł., tj. 94%

Z czego:
 • Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 27 465 220, 91 

zł., co stanowi 98,84% planu po zmianach.
 • Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 849 077, 06 

zł., co stanowi 78,74% planu po zmianach
Wydatki budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowa-

ne w kwocie 34 036 043, 43 zł. na plan po wprowadzonych 
zmianach 37 112 919, 13 zł co stanowi 91,71%

Z czego:
 • Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 25 613 642,13 zł. 

tj. 93,57% planu po wprowadzonych zmianach

 • Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 8 422 400,30 zł. 
tj. 86,49% planu po wprowadzonych zmianach.

Wójt Artur Beniowski podziękował za zaufanie i zrozumienie 
radnym oraz kierownikom jednostek organizacyjnych i pracow-
nikom Urzędu Gminy, jak również wszystkim mieszkańcom.

Radni przyjęli ponadto plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmi-
ny Bestwina, natomiast w dyskusji nie zabrakło pytań o jakość 
wody w miesiącach letnich, stan dróg gminnych i powiatowych 
czy też terminy realizacji zaplanowanych inwestycji.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Wójtowi pogratulował przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik

Z prac Urzędu Gminy
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W dniu 8 lipca 2015 r. w godzinach wczesnoporannych w sku-
tek anomalii pogodowych nad naszą gminą przeszła ogrom-
na nawałnica. Połamane drzewa, niektóre powyrywane razem 
z korzeniami, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy 
to straty, z jakimi przyszło nam się zmierzyć.

Gminny zespół zarządzania kryzysowego na czele z Zastępcą 
Wójta Marcinem Kanikiem koordynowali akcję likwidacji powsta-
łych szkód. Strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej od wcze-
snych godzin porannych aż do późnych godzin nocnych inten-
sywnie usuwali zniszczenia i zabezpieczali drogi.

W związku z powstałymi zdarzeniami Bestwinę odwiedził 

Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla oraz Pani Magdale-
na Szewczuk – Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatel-
skich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy wraz z Zastęp-
cą Wójta Gminy Bestwina Marcinem Kanikiem udali się na ob-
jazd Gminy i zapoznali się ze stratami, jakie wynikły w skutek 
tego zdarzenia.

Strażakom z PSP z Bielska-Białej, wszystkim którzy włączyli 
się w akcję pomocową, a nade wszystko strażakom z gminnych 
jednostek OSP dziękuję za sprawnie przeprowadzone działania.

Zastępca Wójta Gminy Bestwina
Marcin Kanik

Skutki nawałnicy w gminie Bestwina

Lot ku innnowacyjności – „Feniksy 2015”

Aktualności

stwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD” F. Fryc 
ze Spytkowic.

Ogólny koszt inwestycji wynosił 128 162,05 zł; środki własne 
opiewały na kwotę 25 633, 05 zł, natomiast dotacje z budżetu 

państwa – 102 529 zł. (umowa w ramach przydziału środków 
z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Małgorzata Małysz, Sławomir Lewczak

Bestwina - szkody na ul. Witosa

ul. Dankowicka w Kaniowie

Jak mityczny Feniks, z popiołów wyrósł w 2008 roku na zde-
gradowanych terenach pokopalnianych w Kaniowie Bielski Park 
Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Praw-
dopodobnie najszybciej rozwijający się Park Technologiczny 
w kraju. Obecnie trudno byłoby sobie wyobrazić gminę Bestwi-
na i Czechowice – Dziedzice bez Parku. Lotnisko wraz z infra-
strukturą „wtopiło się” w lokalny krajobraz i z roku na rok przy-
ciąga coraz więcej inwestorów. W dniach 27 – 28 VI zorgani-

zowano na terenie BPTLPiI pierwsze w historii Targi Lotnictwa 
i Nowoczesnej Techniki „Feniksy 2015”. Stworzona została uni-
kalna okazja do zapoznania się z ofertą wiodących producen-
tów w branży lotniczej i motoryzacyjnej, oraz sposobność do do-
brej zabawy przy muzyce i niecodziennych atrakcjach w rodzaju 
przelotów samolotowych, śmigłowcowych i wiatrakowcem, oraz 
różnorodnych prezentacji technologii i techniki.

W stworzeniu Targów pomagali: Śląski Klaster Lotniczy, mia-
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Aktualności

sto Czechowice – Dziedzice z burmistrzem Marianem Błachu-
tem, Powiat Bielski ze Starostą, Andrzejem Płonką, oraz gmi-
na Bestwina z wójtem Arturem Beniowskim. Na Targi przyby-
ło wiele osobistości ze świata polityki, biznesu, kultury i nauki.

Ideą Targów było zaprezentowanie najnowszych dostępnych 
technologii z dziedziny lotnictwa czy też motoryzacji. O uwa-
gę potencjalnych nabywców walczyli czołowi producenci i kon-
struktorzy samochodów klasy premium, statków powietrznych 
(lotnictwo klasy GA), motorówek i pojazdów, oraz ciekawostek 
takich jak auta czy hulajnogi elektryczne.

Organizatorzy żywią nadzieję, że wydarzenie przyczyni się 
do wzrostu zainteresowania lotnictwem i przyczyni się do jego 
rozpropagowania w kraju. Polska niestety jest w „ogonie” Eu-
ropy w ilości samolotów dostępnych na 10 000 mieszkańców, 
a być tak wcale nie musi. Wynika to przede wszystkim z niezna-
jomości obecnych możliwości. Współczesne samoloty spalają 
porównywalną do samochodów ilość paliwa, bywają i modele, 
w których latanie możliwe jest na paliwie samochodowym. Bez-
kolizyjność i oszczędność czasu przy podróżach powietrznych 
jest bezsporna. Zamiast półtoragodzinnego czekania w korkach, 
z Bielska – Białej do Katowic leci się 8 minut. A i sam zakup moż-
liwy jest na przyjaznych zasadach. Popularne są zakupy w ze-
społach kupujących – np. we trzech. Dostępne są już leasin-
gi i sprzedaż ratalna. Park Lotniczy umożliwia zarówno szkole-
nia lotnicze jak i pośrednictwo w zakupie statków powietrznych. 
Ten sam zakres oferty kieruje również do pasjonatów dronów.

Goście Targów na własne oczy mogli przekonać się, co znaj-
duje się w Parku i zaznajomić z planami rozwoju na przyszłość. 
Jak mówi Bogusław Holeksa, autor projektu rozwoju BPTLPiI: 
Park Lotniczy zachęca przedsiębiorców do współpracy, zwłasz-
cza w obszarach nowych usługi i technologii, kompozytów, mo-
toryzacji i odnawialnych źródeł energii. Posiadamy potencjał lo-
gistyczno – finansowy i badawczo – rozwojowy z przeznacze-
niem dla firm nawiązujących współpracę. Obecnie w Parku Lot-
niczym posadowione są firmy, w tym zagraniczne. Główne za-
mierzenia to dalsza rozbudowa potencjału w zakresie nowych 
powierzchni produkcyjno-magazynowych, systematyczne uzbra-
janie nowych terenów inwestycyjnych oraz działania zmierzają-
ce do propagowania i rozwoju lotnictwa. W tym filarze inicjowa-
ne są działania zmierzające do budowy ośrodka szkoleń, obsłu-
gi i serwisu samolotów bezzałogowych – dronów.

Program podzielono na część koncertową (sobota) i poka-
zową (niedziela). W pierwszej wystąpiło wiele znanych i lubia-
nych zespołów z popularną grupą „Brathanki” na czele. Goście 
usłyszeli i zobaczyli także „Audio Cases”, DJ Kamila, Inez Bo-
djo, różnorakie grupy z MDK w Czechowicach – Dziedzicach, 
CKSiR w Bestwinie i ZSP Janowice. Do imprezy włączono „Po-
witanie Lata” organizowane przez MOSiR Czechowice – Dzie-
dzice. W niedzielę rozpoczęto od pokazu pierwszej pomocy, na-

stępnie zaprezentowano „w akcji” samoloty, helikoptery i dro-
ny. Swoje stanowiska miał Automobilklub Śląski, zaś kluby mo-
delarskie zaoferowały możliwość obejrzenia modeli latających.

Najmłodsi wraz z rodzicami bawili się w Wesołym Miastecz-
ku i podczas konkurencji sportowo – rekreacyjnych zorganizo-
wanych przez działające w Kaniowie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Oto wy-
powiedź prezes Stowarzyszenia Iwony Sojki: Każdy, kto chciał 
się spotkać z wolontariuszami Stowarzyszenia miał taką możli-
wość w ostatnią niedzielę czerwca podczas Targów Nowocze-
snej Techniki „Feniks”. Kiedy po niebie,, śmigały” większe i mniej-
sze samoloty, helikoptery, drony, u nas można było pomalować 
twarz, zapleść wakacyjny kolorowy warkoczyk, udekorować la-
kierem gipsowe serduszka, wziąć udział w zabawach i konku-
rencjach sportowych, złowić styropianową rybkę oraz pokolo-
rować samoloty. Nasze zaproszenie przyjęli także „Zapaleńcy”, 
którzy pomogli nam w organizacji atrakcji dla najmłodszych. Były 
zatem skaczące szczudła, ogromne bańki mydlane, baloniko-
we zwierzaki oraz papierowe samoloty! Mogliśmy liczyć na po-
moc strażaków kaniowskiej OSP, którzy są nam zawsze przy-
chylni. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko!

Według wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego „Fenik-
sy” to trampolina do promocji gminy, przyciągnięcia inwesto-
rów i utworzenie nowych miejsc pracy. – „Staramy się współ-
pracować z Parkiem na różnych polach, dostrzegając jego po-
tencjał, licząc na dynamiczny rozwój i wspólne propagowanie 
walorów gminy. Mogliśmy pokazać się na Targach od strony ofi-
cjalnej – samorządowej – za co dziękuję też radnym i pracow-
nikom Urzędu Gminy – i tej artystycznej. Wystąpiła m.in. Orkie-
stra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie oraz mażo-
retki „Stars” z ZSP Janowice. W zabezpieczeniu imprezy wzięli 
udział strażacy z gminnych jednostek OSP. Nie należy zapomi-
nać o stowarzyszeniu „Z Sercem na Dłoni” i wszystkich miesz-
kańcach mających swój udział w sukcesie Targów”.

„Feniksy” cechowały się przyjaznym podejściem do gości i in-
teraktywnością. Można było zasiąść w kokpicie samolotu „Orka” 
konstrukcji firmy „Margański – Mysłowski”, zrobić sobie zdjęcie 
przy odrzutowcu „Bielik” czy – jak wspomniane zostało na po-
czątku – wzbić się w powietrze. Zapoznawano się z możliwo-
ściami dronów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Wystawcy chętnie dzielili się wiedzą, zarówno tą popularną jak 
i bardziej fachową.

Honorowy patronat nad „Feniksami 2015” objęli: Wicepremier 
i minister gospodarki Janusz Piechociński, Poseł na Sejm, Prze-
wodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Lotnictwa i Transportu 
Morskiego oraz Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodo-
wej Bartłomiej Bodio, Marszałek Województwa Śląskiego Woj-
ciech Saługa, Prezydent Bielska – Białej Jacek Krywult.

Sławomir Lewczak

Koncert zespołu „Brathanki”

Samolot „Orka” cieszył się dużą popularnością
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„Co chcesz robić w życiu? ” – To odwieczne pytanie zadawa-
ne przez rodziny gimnazjalistom i uczniom szkół średnich. I chy-
ba mało który młody człowiek jest w stanie precyzyjnie odpo-
wiedzieć. Życiowe decyzje wymagają rozeznania, czasem po-
przedzone są długim poszukiwaniem albo wręcz uczeniem się 
na własnych błędach. Swoje robi także zderzenie z trudnymi re-
aliami rynku pracy. Pomocą tutaj mogą być różnorodne inicjaty-
wy społeczne – w naszej gminie są to kolejne już „Bestwińskie 
Targi Pracy” organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Bestwinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 
przy współpracy z Bestwińskim Kołem Socjologów.

W roku 2015 targi odbywały się w dniu 23 czerwca. Jak zwy-
kle przygotowano oferty dla osób uczących się i bezrobotnych, 
spotkania z pracownikami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy czy możliwość konsultacji z doradcą zawodowym. Za-
interesowanych mieszkańców nie brakowało – trudno oczywiście 
przewidzieć, kto na targach rzeczywiście pracę znajdzie i poin-
formuje organizatorów o tym fakcie, lecz zawsze jest to dodat-
kowa szansa – czemu jej nie wykorzystać?

„Są to w zasadzie jedyne na naszym terenie cykliczne tar-
gi w gminie wiejskiej” – powiedział główny organizator Andrzej 
Wojtyła. Wtórował mu wójt gminy Bestwina Artur Beniowski któ-
ry dokonał otwarcia, a także goście: członek Zarządu Powia-
tu Bielskiego Katarzyna Adamiec, dyrektor Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku – Białej Bogumił Kanik, prze-
wodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik i przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Magdalena Wodniak – Foksińska, radni naszej gmi-
ny czy też sołtysi.

Młodzież szkolna i mieszkańcy z zainteresowaniem odwiedzali 
w budynku CKSiR 12 stoisk z ofertami agencji pracy czy też lo-
kalnych przedsiębiorstw. Być może ktoś dzięki targom przesta-
nie się martwić o jutro, znajdując stałe lub czasowe zatrudnienie.

Sławomir Lewczak

Pierwszy krok do kariery
Bestwińskie Targi Pracy 2015

O przyszłość jesteśmy spokojni – mamy następców
125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie

Aktualności

Młodzież zapoznawała się z ofertami pracodawców

W tym uroczystym dniu napawa nas dumą historia, cieszy te-
raźniejszość, ale możemy być również pewni, że po nas przyj-
dą kolejni dzielni druhowie – wyznał wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski na jubileuszowej akademii OSP Bestwina w dniu 
6 VI – gdy patrzę na licznych członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej to utwierdzam się w przekonaniu, że Straż Pożar-
na w naszej gminie będzie rozwijać się nadal i działać Bogu na 
chwałę i ludziom na ratunek!

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie to kilka gru-
bych tomów, które przez długi czas skrzętnie spisywał, uzupeł-
niał na podstawie źródeł i opatrywał materiałem fotograficznym 
druh Jan Ozimina. Z ksiąg tych dowiadujemy się między inny-
mi, że pod koniec XIX w. zawiązało się Towarzystwo Straży 
Ogniowej – bezpośrednim impulsem był pożar z 1888 r. w któ-
rym spłonęły zabudowania gospodarcze, inwentarz i budyn-
ki mieszkalne. Wartę ogniową podjęli mieszkańcy pod kierun-
kiem ks. Migdała – wikariusza. Już w następnym roku powsta-
ły zalążki strażnicy, zakupiono ręczną sikawkę i niedługo póź-
niej pierwsi druhowie wzięli udział w Zjeździe Krajowym (gali-
cyjskich) Ochotniczych Straży Pożarnych (1890). Tam dokona-
no oficjalnej rejestracji Straży.

Od tej chwili minął wiek i ćwierćwiecze – jak zaznaczył obec-
ny prezes OSP Bestwina Marceli Kraus, odczytywanie wszyst-
kich znaczących wydarzeń z dziejów jednostki zajęłoby wiele 
czasu (stąd też zainteresowanych odsyłamy chociażby do kro-

niki lub na stronę internetową) ale ważne jest by pamiętać, że 
choć zmieniał się sprzęt, siedziba OSP, druhowie przychodzi-
li i umierali to nie zmieniło się jedno – duch służby i poświęce-
nie. Kosztem obowiązków domowych i swojego wolnego czasu 
strażacy nieśli pomoc tam gdzie było trzeba, gasili wielki pożar 
Rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach, ratowali życie i mienie 
podczas powodzi – po prostu wstępowali do OSP nie dla pięk-
nych mundurów i medali, lecz po to, by był w Bestwinie ktoś, na 
kim można polegać w razie zagrożenia.

Wspomniane mundury, medale czy sztandary mają jednak 
w Straży Pożarnej swoje miejsce i jubileusz stwarza okazję by 
świętować z „pompą” – uczynić to należy z uwagi na ogromną 
wdzięczność za wszelkie dobro wyświadczone przez strażaków. 
Dziękował zatem już podczas Mszy św. proboszcz bestwińskiej 
parafii Cezary Dulka a później uczynił to wójt Artur Beniowski 
(także w imieniu Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki) i pierw-
szy wicewojewoda śląski Mirosław Szemla.

Przed Domem Strażaka przy ul. Kościelnej zgromadziły się 
poczty sztandarowe jednostek z naszej gminy i miejscowości 
ościennych. Zgodnie z tradycją pododdziały (dowodzone przez 
mł. bryg. Witolda Inerowicza z PSP) przemaszerowały w szyku 
do kościoła i z powrotem, natomiast na placu apelowym miały 
miejsce pozostałe elementy ceremoniału. Poczet flagowy wcią-
gnął na maszt flagę państwową, orkiestra odegrała hymn naro-
dowy, zaś członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP 
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w Katowicach, wicewojewoda Mirosław Szemla wspólnie z do-
wódcą uroczystości dokonali przeglądu pododdziałów.

Z okazji 125 – lecia jednostki został przyjęty do podziału bo-
jowego lekki samochód pożarniczy Opel Movano – będzie on 
wykorzystywany przede wszystkim do zadań związanych z ra-
townictwem technicznym, zwłaszcza przy zdarzeniach drogo-
wych. W sfinansowanie samochodu wkład wniosło społeczeń-
stwo Bestwiny, Urząd Gminy Bestwina, sami druhowie jak rów-
nież Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach i Krajowy 
System Ratowniczo – Gaśniczy – jest to inwestycja potrzeb-
na w obliczu zwiększającej się ilości wypadków komunikacyj-
nych. Samochód poświęcił ks. Cezary Dulka, natomiast kluczy-
ki wręczył wójt Artur Beniowski w asyście wicewojewody Miro-
sława Szemli i prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Bielsku – Białej Jana Cholewy.

W godzinach wieczornych odbył się ponadto festyn strażac-
ki gdzie mieszkańcy mogli potańczyć i skorzystać z bogato za-
opatrzonego bufetu.

Odznaczenia pożarnicze wręczono następującym dru-
hom:

Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa nadany przez Pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Robert Wój-
towicz (OSP Bestwina).

Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: Aleksander 
Ślosarczyk, Mateusz Kubik, Kinga Krawiec (wszyscy OSP 
Bestwina).

Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: Marta Gan-
dor, Marcin Jonkisz, Łukasz Kubik (OSP Bestwina), Tomasz 
Nycz (OSP Bestwinka)

Kapituła Medalu Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego nadała tenże medal druhom:

Mirosławowi Wala (OSP Bestwina)

Dh Mirosław Wala w latach 1981-1983 i 1986-1991 był człon-
kiem Zarządu. W latach 1996 2006 pełnił funkcję Zastępcy Na-
czelnika. Kolejno w latach 2006 2011 ponownie pełnił funkcję 
członka Zarządu.

Stanisławowi Kubik (OSP Bestwina)
Dh Stanisław Kubik w latach 1978-2000 był członkiem Zarzą-

du. Dodatkowo pełnił funkcję sekretarza na Zebraniach Walnych. 
W 1971 r. brał udział w akcji gaszenia Rafinerii Ropy Naftowej. 
W 1992 r. uczestniczył w akcji gaszenia pożaru lasów w okoli-
cy Kuźni Raciborskiej.

Odznaka Strażak Wzorowy nadana przez Prezydium Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku – Białej: Adrian 
Zdrowak, Michał Kraus, Tomasz Ozimina, Adrian Wala (wszy-
scy OSP Bestwina).

Goście przybyli na uroczystość jubileuszową (poza już wy-
mienionymi w tekście): Honorowy Członek Zarządu Główne-
go ZOSP RP Józef Kłoda, wiceprezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Jan Ozimina, Dowódca 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Bielsku – Białej bryg. 
Grzegorz Piestrak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Bestwinie Herbert Szeliga, członek Zarządu Powiatu Biel-
skiego Katarzyna Adamiec, zastępca wójta gminy Bestwina Mar-
cin Kanik, Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanc-
lik wraz z radnymi, sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek, 
delegacja KGW z prezes Jadwigą Oziminą na czele, prezes PK 
Kombest Wacław Waliczek, kustosz Muzeum Regionalnego An-

drzej Wojtyła, druhowie prezesi i naczelnicy z jednostek gmin-
nych, delegacje OSP z jednostek zaprzyjaźnionych, mieszkań-
cy gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

Wręczenie kluczyków do wozu bojowego

Uroczysta defilada

Chrzest bojowy na miarę triumfu w Mistrzostwach Polski
IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym
W tytule nie chodzi w żadnym wypadku o „chrzest bojowy” 

naszych druhów ale zestawu pływającego który został w maju 
oficjalnie oddany do użytku podczas Dnia Strażaka. „Nowa łódź 
to potężny skok jakościowy! ” – mówi dowódca sekcji ratownic-
twa wodnego Jacek Gruszka – „Nigdy nie wątpiłem w dosko-
nałe umiejętności chłopaków, lecz dopiero Mistrzostwa Polski 
w Sierakowie udowodniły to, co mówiliśmy od dawna. Wypo-

sażeni w nowoczesny sprzęt jesteśmy w stanie rywalizować 
z najlepszymi.”

Sieraków jest urokliwą miejscowością położoną w Wielkopol-
sce nad Jeziorem Jaroszewskim. Zawody strażaków odbywały 
się w dniach 19 – 21 VI i zgromadziły aż 49 drużyn walczących 
w siedmiu konkurencjach o medale i Puchar Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. W skład naszej re-
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prezentacji weszli: Jacek Gruszka (kierownik drużyny), Ja-
rosław Bieroński (dowódca), Sławo-
mir Bieroński, Mariusz Soszka i Marcin 
Kraus (wszyscy OSP Kaniów) jak rów-
nież Marcin Kraus z OSP Bestwinka.

Oto zdobyte przez nich miejsca:
– XIII miejsce w klasyfikacji generalnej
– MISTRZ POLSKI w konkurencji: Po-

dejmowanie zagrożonego przez powódź 
przy użyciu łodzi motorowej w klasie od 
50 km

– II miejsce w konkurencji: Manewro-
wanie łodzią motorową – slalom w kla-
sie od 50 km

W relacjach z walnego zebrania OSP 
Kaniów i Gminnego Dnia Strażaka wyra-
ziliśmy nadzieję, że łódź dofinansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach sprawdzi się na zawodach, ale 

to czego dokonali strażacy w Sierakowie przekroczyło najśmiel-
sze oczekiwania. – „Teraz mamy chyba najlep-
szy tego typu sprzęt w całej Polsce!” – przyzna-
je Jacek Gruszka. Był to jednak sprzęt długo wy-
czekiwany, a jak bardzo jest potrzebny, nie trze-
ba nikogo przekonywać. Obecność Gminnego 
Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych, licznych 
stawów hodowlanych, położenie w widłach Wi-
sły i Białej w pełni uzasadniają istnienie w Ka-
niowie Sekcji Ratownictwa Wodnego i jej naj-
nowszego nabytku.

Druhowie za wysokie wyniki w zawodach 
otrzymali nagrody: Wąż pożarniczy W110, kom-
pletną deskę ortopedyczną, torbę PSP R1, dwa 
kompletne ubrania robocze oraz tysiąc złotych 
na zakup umundurowania i sprzętu do realizacji 
w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Sławomir Lewczak
Nasi druhowie w chwili triumfu

Czy to w sztafecie z prądownicą czy też na ścianie albo na 
równoważni – strażak z gminy Bestwina nie lęka się żadnego 
wyzwania, nawet gdy doskwiera mu tropikalny upał. Zawody 
sportowo – pożarnicze sprawdzają wyszkolenie, refleks, wie-
dzę, zgranie zespołowe oraz – co nie mniej ważne – sprzyjają 
integracji. Tegoroczne miały miejsce 4 lipca na boisku LKS Be-
stwina w godzinach przedpołudniowych.

„Szanowne druhny i druhowie! Wasze zawody obfitowały w pot 
i łzy, na szczęście obyło się bez krwi” – podsumował pierwszy 
wicewojewoda śląski Mirosław Szemla. Rzeczywiście, nie od-
puszczał nikt – od najmniejszych członków MDP aż po strażac-
kich „wyjadaczy”. Startowali w sztafetach pożarniczych, w ćwi-
czeniu bojowym (budowanie linii gaśniczej) a także konkursie 
musztry. Decydowały często bardzo niewielkie różnice punkto-
we, stąd prezes zarządu gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga 
mógł stwierdzić na koniec, że poziom był niezwykle wyrównany.

Regulamin zawodów jest bardzo skomplikowany i zajmuje aż 
25 stron. Trening wymaga skoordynowania wielu elementów. 

Czytamy m.in.: Pierwszą linię gaśniczą buduje rota I w nastę-
pujący sposób: przodownik roty zabiera z podestu prądownicę 
oraz odcinek węża W-52 i biegnie po dowolnej stronie linii głów-
nej na wysokość rozwinięcia pierwszego odcinka linii gaśniczej. 
Następnie rozwija wąż w dowolny sposób w kierunku stanowi-
ska gaśniczego. Błędem jest, gdy wąż tłoczny zostanie rozwi-
nięty bez wyrzucenia lub po wypadnięciu (upuszczeniu) z ręki 
(„Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych”). Po rozwinię-
ciu jeden koniec węża pozostawia na ziemi, a z drugim biegnie 
do przodu podłączając do niego prądownicę. Następnie przyj-
muje postawę prądownika przed linią wyznaczającą stanowisko 
gaśnicze i wydaje przez podniesienie w górę prawej ręki i szyb-
kie jej opuszczenie przed siebie do poziomu komendę „Woda 
naprzód” (...). Dla laika zrozumienie wszystkich zasad jest za-
pewne porównywalne z nauczeniem się reguł futbolu amerykań-
skiego, lecz jednostki z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa, 
w tym dzielne Panie i młodzieżowcy poradzili sobie na szóstkę.
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – regulamin CTiF

1. MDP Bestwinka
2. MDP Janowice
W tej grupie na uwagę zasługuje wynik drużyny z Kaniowa, 

która z uwagi na młody wiek druhów nie mogła być sklasyfiko-
wana oficjalnie. Jednakże osiągnięty wynik był lepszy od rezul-
tatu kolegów i koleżanek z Bestwinki i z Janowic.

1. Grupa C – kobiety (regulamin 2011)
2. OSP Bestwinka
3. OSP Bestwina

Grupa A – mężczyźni (regulamin 2011)
1. OSP Bestwinka
2. OSP Kaniów
3. OSP Janowice
4. OSP Bestwina

„Woda naprzód!” 
– Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Rywalizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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Puchar I wicewojewody śląskiego a zarazem członka Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Mirosława Szemli 
w konkursie musztry zdobyła reprezentacja OSP Kaniów. Jako 
jedyna z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przed komisją 
oceniającą tego konkursu wystąpiła MDP z Bestwinki.

Strażakom pogratulował sędzia główny zawodów, mł. Bryg. 
Witold Biela z PSP Bielsko – Biała, wspólnie ze wspomnia-
nym prezesem zarządu gminnego Herbertem Szeligą i zastęp-
cą wójta gminy Bestwina Marcinem Kanikiem. Zawody obser-
wowali także radny powiatowy i członek Zarządu Powiatowe-

go ZOSP RP Grzegorz Gawęda, komendant gminny Grzegorz 
Owczarz, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik 
wraz z radnymi, pełnomocnik wójta ds. Obrony Cywilnej i Ochro-
ny Informacji Niejawnych Halina Grygierzec, prezesi i naczelni-
cy gminnych jednostek.

Największe gratulacje wypada złożyć oczywiście druhnom, 
druhom i kadrze z OSP Bestwinka którzy zdominowali w tym 
roku większość konkurencji, lecz nie o sam wynik tylko chodzi 
ale o wyćwiczenie sprawności przydatnej w akcjach bojowych.

Sławomir Lewczak

Położeni na pograniczu Śląska i Małopolski, na styku różnych 
kultur, tradycji, dialektów, zastanawiamy się często kim właści-
wie jesteśmy i czy posiadamy coś, co jest nasze, własne, uni-
kalne. Nie musimy na szczęście przekopywać się przez mate-
riały źródłowe i odbywać studiów etnograficznych – w przystęp-

nej formie o naszych korzeniach opowiada Zespół Regionalny 
„Bestwina”. Od 45 lat z pasją i zaangażowaniem propaguje kul-
turę Lachów Zachodnich odtwarzając i zachowując stroje, tańce 
i obrzędy. To, co rozpoczął pan Andrzej Żaczek kontynuują jego 
następcy – a że talentów nie można zmarnować tylko trzeba je 
pomnażać, poziom artystyczny stale rośnie. Podobnie jak licz-
ba zdobytych trofeów i dyplomów.

XVI Święto Gminy Bestwina w dniu 13 VI połączono z jubi-
leuszem Zespołu Regionalnego właśnie po to, by dorobek na-
szych folklorystów – „ambasadorów w kłobukach” – zaprezen-
tować jak najszerszemu gronu odbiorców. I faktycznie publicz-
ność dopisała – pomimo tropikalnych upałów na terenach re-
kreacyjnych w Bestwinie pojawiły się prawdziwe tłumy. Nie jest 
prawdą zatem że kultura tradycyjna nie przyciąga czy też że 
jest „niemodna”. Zaproszone zespoły pokazały wysoki poziom 
wyszkolenia a kapele niemalże rozgrzały do czerwoności stru-
ny skrzypiec i kontrabasów.

Kolejno wystąpiły: Regionalny Zespół „Kliszczacy” z Tokar-
ni, Regionalny Zespół „Dolina Popradu” z Piwnicznej – Zdroju, 
Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” – dorośli. Goście otrzy-
mywali pamiątkowe „Bestwińskie Kłobuki” z rąk choreografa Ze-
społu – Sławomira Ślósarczyka a także wójta gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego.

W części oficjalnej wójt wspólnie z wicestarostą bielskim Grze-
gorzem Szetyńskim i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym 
Stanclikiem wręczył podziękowania zasłużonym członkom Ze-
społu – w tym oczywiście założycielowi Andrzejowi Żaczkowi, 
obecnemu prezesowi Ireneuszowi Stanclikowi, choreografowi 
Sławomirowi Ślósarczykowi, instruktorowi grupy dziecięcej Ja-
nowi Kędzierskiemu, kierownikowi muzycznemu Mariuszowi 
Mice oraz wielu innym osobom tworzącym wielką „zespołową 
rodzinę”. Życzenia złożył również pierwszy wicewojewoda ślą-
ski Mirosław Szemla, z kolei salwę honorową z zabytkowej bro-
ni oddała delegacja z Republiki Czeskiej – członkowie zespołu 
„Troják” z Valašskiej Bystřicy.

Jako gwiazda imprezy wystąpił znany z TV Silesia Mirek Szoł-
tysek wraz ze swoim Wesołym Trio. Śląskie szlagiery były trafio-
nym pomysłem na zabawę – pod estradą zaroiło się od tańczą-

Ambasadorowie w kłobukach
Święto Gminy Bestwina i 45 – lecie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”

Mirek Szołtysek i Wesołe Trio

Nagroda dla pana Andrzeja Żaczka - współtwórcy Zespołu Regionalnego 
„Bestwina”

Partnerzy projektu
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LGR „Bielska Kraina” na Święcie Gminy Bestwina

Efektowni i efektywni
– sukcesy Zespołu Regionalnego „Bestwina”

cych par. Następnie muzyczną pałeczkę przejął zespół „Puls” 
grający aż do białego rana.

Imprezą towarzyszącą był szereg atrakcji pod nazwą „Przyja-
zna ekonomia społeczna”. Projekt zorganizowany przez Lokal-
ną Grupę Rybacką „Bielska Kraina”, Fundację „Eko Bielska Kra-
ina” i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmował m.in. 
stoisko informacyjno – promocyjne, przestrzeń „bliżej natury”, 
warsztaty ogrodnicze, ceramiczne, przestrzeń sportu i malucha. 
Wiele się działo pod namiotem działającego w Kaniowie Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem 
na Dłoni” – wolontariusze prowadzili gry i zabawy ruchowe, ma-
lowali buzie, zaplatali warkoczyki, łowili z dziećmi styropiano-
we rybki. Sporo ciekawych zabaw zaoferowało stoisko jednego 

z głównych sponsorów Święta Gminy – „GAZ – SYSTEM SA”.
Do stoisk gastronomicznych zaprosiło gości Koło Łowieckie 

„Bażant” w Bestwinie, Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego oraz sam Zespół Regionalny „Bestwina”. Odbyła się 
ponadto kwesta na rzecz zakupu windy domowej dla 17 – letnie-
go Kacpra Banasia z Bestwiny, który od czasu wypadku w 2013 
r. znajduje się w stanie śpiączki.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom imprezy: Urzę-
dowi Gminy Bestwina, Operatorowi Gazociągów Przesyło-
wych GAZ – SYSTEM SA, Bankowi Spółdzielczemu Czecho-
wice – Dziedzice – Bestwina, firmie „Teleradiosat” i p. Bogusła-
wowi Stolarczykowi.

Sławomir Lewczak

13 czerwca br. na Terenach Rekreacyjnych w Bestwinie pod-
czas Święta Gminy Bestwina odbyło się wydarzenie „Przyjazna 
Ekonomia Społeczna”

Dzięki pięknej pogodzie dopisała nam duża frekwencja uczest-
ników. Celem wydarzenia było przybliżenie w przyjazny sposób 
idei ekonomii społecznej. Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina 
stworzyło kreatywną przestrzeń Ekonomii Społecznej i wspól-
ne stoisko informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii spo-
łecznej, na stoisku prezentowano materiały różnych organiza-
cji ekonomii społecznej z obszaru powiatu bielskiego – ulotki, 
informatory, foldery.

Stworzono 4 kategorie aktywności dla najmłodszych uczestni-
ków, którzy wraz z rodzinami mogli cieszyć się wspólną zabawą.

Przestrzeń artystyczna – warsztaty ceramiczne – prowadzo-
ne przez Spółdzielnię Socjalną OFKA.

Przestrzeń – „Bliżej natury” – warsztaty sadzenia i pielę-
gnowania roślin którą w ciekawy sposób przeprowadziła Fun-
dacja EKO Bielska Kraina.

Przestrzeń sportu – podczas wydarzenia zaangażowano gry 
i zabawy sportowe, które miały na celu popularyzacje zdrowego 
stylu życia, aktywności oraz ogólnego rozwoju. Największym po-
wodzeniem cieszyło się łowienie rybek. Przestrzeń sportu przy-
gotowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzi-
com „Z sercem na dłoni”.

Przestrzeń malucha – została przygotowana przez Stowa-
rzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, przedstawicielki Stowarzy-
szenia malowały buźki dzieciakom, rozdawały baloniki, stworzy-
ły kącik plastyczny dla najmłodszych.

Wydarzenie plenerowe odbyło się w ramach projektu „OWES 
subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LGR „Bielska Kraina”

Zajęcia ogrodnicze na Święcie Gminy Bestwina

Za członkami zespołu „Bestwina” ciężko nadążyć – sezon let-
ni obfituje w rozmaite wyjazdy, konkursy, przeglądy – a z każ-
dego z nich nasi reprezentanci przywożą wspaniałe wspomnie-
nia, nowe znajomości i nagrody!

W dniach 4 – 5 lipca w Brennej odbywał się 48 Wojewódzki 
Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Występowa-
ło w nim 7 zespołów regionalnych, 7 kapel, 14 zespołów śpie-
waczych występujących a cappella oraz 27 zespołów śpiewa-
czych z akompaniamentem. W kategorii zespołów regional-
nych Jury przyznało pierwsze miejsce Regionalnemu Zespo-
łowi Pieśni i Tańca „Bestwina” (ex aequo z zespołem „Jaworze) 
a wraz z dyplomem nagrodę w wysokości 1000 zł.

Najważniejszą imprezą sezonu jest bez wątpienia Tydzień 

Kultury Beskidzkiej. 52 edycja tego unikalnego w światowej 
skali festiwalu miała miejsce w Wiśle (25 VII – 2 VIII 2015) zaś 
w jego ramach trwały 26 Międzynarodowe Spotkania Folklory-
styczne. Zespół „Bestwina” zaprezentował się wśród 17 innych 
grup z takich krajów jak. Egipt, Meksyk, Indie, Nowa Zelandia, 
Brazylia, Francja czy Izrael.

Międzynarodowa Rada Artystyczna pod przewodnictwem et-
nomuzykolog Aleksandry Boguckiej po obejrzeniu programów 
wszystkich zespołów, dyskusji i głosowaniu przyznała RZPiT 
„Bestwina” nagrodę regulaminową za pokazanie tradycji w jed-
nolitym programie.

Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej Dorota Surowiak na bieżąco relacjonowała pobyt na TKB 
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na portalu społecznościo-
wym. Napisała między in-
nymi: „Zostaliśmy przy-
witani przez kapelę Po-
lonii z Kanady, która była 
ubrana w stroje lachow-
skie. Na festiwal przyby-
ły zespoły z każdego kon-
tynentu. Goszczą u nas 
nawet Maorysi z Nowej 
Zelandii, którzy poruszy-
li nas swoim wigorem, ta-
jemniczością, dodali du-
cha pokoju i radości. Spo-
tkały się razem różne kul-
tury, różne nacje i języ-
ki. Patrząc na to, miało 
się wrażenie, że w jednej 
chwili zobaczyłam prawie 

cały świat. Świat kolorów, uśmiechu, optymizmu i nadziei. Przy-
byli do nas też goście z Ukrainy, a wiemy dobrze, co się tam dzie-
je. Są z nami i to cieszy. 1 sierpnia utworzyliśmy wspólnie barw-
ny korowód. Podczas przemarszu śpiewaliśmy i tańczyliśmy. 
Byliśmy serdecznie witani przez mieszkańców i turystów w Wi-

śle. Podczas podsu-
mowania 26 MSF oka-
zało się, że zdobyliśmy 
cenną nagrodę. W tym 
miejscu pragnę po-
dziękować kadrze Ze-
społu, zwłaszcza cho-
reografowi Sławkowi 
Ślósarczykowi za jego 
konsekwencję i cierpli-
wość, pomysły i zaufa-
nie do członków zespo-
łu, a szczególnie tych, 
którzy swój staż w nim 
mają nieduży”.

Inne ciekawe impre-
zy na których nie za-
brakło zespołu „Bestwi-
na” to Dni Piwnicznej 
(25 – 26 VII) a także historyczna inscenizacja w miejscowo-
ści Valašská Bystřice na Morawach (11 – 12 VII) skąd pocho-
dzi zaprzyjaźniony zespół „Trojak”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Zespołu Regionalnego „Bestwina” 
i Pani Doroty Surowiak.           Sławomir Lewczak

Kultura

Zespół „Bestwina” na Tygodniu Kultury 
Beskidzkiej

Dyplom z przeglądu w Brennej

„Piękniejsza strona wsi” 
– 80 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kaniowie

Księga pamiątkowa KGW w Kaniowie rozpoczyna się wier-
szowanym wstępem autorstwa pani Heleny Sowy: „Roku pa-
miętnego 1935 założono Koło do użytku kobiecego. Opisując 
pracę przez te wszystkie lata, dla tych, co ją prowadzili, będzie 
to zapłata. Początkiem założenia była pani Kominkowa, była to 
praca trudna, bo była nowa (...) ” – Lata jednak mijały i od pio-
nierskich czasów Anny Kominek przeszło ich już 80 – aż do 
współczesnej, zupełnie innej rzeczywistości, zorientowanej na 
nowe technologie.

Zaczęły od opieki nad dziećmi, kursów zajęć praktycznych, 
organizowania pogadanek – obecnie działalność Koła bardzo 
się poszerzyła, panie reprezentują naszą gminę na uroczysto-
ściach, przeglądach, konkursach o randze powiatowej i woje-
wódzkiej. To dożynki, święta patriotyczne i kościelne, festyny 
i wyjazdy o charakterze integracyjnym. Mimo tego, że członkiń 

ubywa, społeczność wiejska nie wyobraża sobie istnienia bez 
Koła Gospodyń – podobnie jak bez Straży Pożarnej lub klubu 
sportowego.

Obchody jubileuszu KGW w Kaniowie w dniu 9 sierpnia były 
zatem czasem podziękowania za bogatą przyszłość i życzeń 
na – miejmy nadzieję – owocną przyszłość. Na ręce pani pre-
zes Mieczysławy Głombek, poprzedniej prezes Heleny Sowy 
i wszystkich Pań kwiaty, gratulacje i nagrody przekazał m.in. sta-
rosta bielski Andrzej Płonka, wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, sołtys Kaniowa Marek Pękala, komendant gminny – prezes 
OSP Kaniów Grzegorz Owczarz i reprezentantki innych KGW 
z terenu gminy Bestwina. Osobne życzenia podczas Mszy św. 
odprawionej w intencji gospodyń złożył proboszcz parafii Nie-
pokalanego Serca NMP, ks. Janusz Tomaszek.

We wspólnym gronie, przy muzyce i posiłku jubilatki wspo-
minały dawne czasy, z nostalgią przywołując wycieczki do róż-
nych miejsc, wspólne inicjatywy a nade wszystko koleżanki, któ-
re już odeszły do wieczności. Bo chociaż bywało ciężko, głów-
nej roli nie grały przecież środki finansowe, lecz wspólna spra-
wa – społeczny zapał.

Pamiątkową paterę otrzymała z rąk Wójta Artura Beniowskie-
go w imieniu całego Koła prezes Mieczysława Głombek. Podob-
ne wyróżnienia odebrały: Helena Sowa, Anna Hulboj, Anna Ko-
narska i Maria Łukasik. Listy gratulacyjne otrzymały: Anna Du-
dziak, Bernadetta Furczyk, Joanna Janeczko, Aniela Janeczko, 
Jadwiga Janeczko, Helena Kuglarz, Maria Kańczuga, Maria Ma-
roszek, Zofia Szyma, Anna Głąbek, Helena Ochman, Anna Wa-
woczna, Zofia Pindel, Rozalia Jurasz, Janina Kóska, Zofia Ku-
bica, Anna Pasierbek, Franciszka Ochman.

Sławomir Lewczak
Życzenia dla KGW Kaniów od wójta Artura Beniowskiego
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Kultura

Bestwińska perła polskiego renesansu
W Polsce nie posiadamy zbyt wiele sakralnych zabytków re-

nesansowych. Potrafimy wskazać na Kaplicę Zygmuntowską na 
Wawelu, katedrę w Zamościu, kilka innych świątyń. Podobnie 
sprawa przedstawia się, jeśli chodzi architekturę małą (grobow-
ce, epitafia, figury). Tym bardziej muszą więc cieszyć odkrycia 
dokonane w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie – odsło-
nięte zostało w nim szesnastowieczne epitafium – pomnik wo-
jewody krakowskiego i kasztelana oświęcimskiego Stanisława 
Myszkowskiego (zarazem właściciela Bestwiny i fundatora ko-
ścioła) i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich z Morawicy. Unikato-
wy zabytek, prawdopodobnie jedyny taki w woj. śląskim ukry-
ty był dotychczas za osiemnastowiecznym ołtarzem głównym, 
teraz poddany został zabiegom konserwatorskim a po ich za-
kończeniu zostanie udostępniony mieszkańcom oraz turystom.

Konserwator dzieł sztuki, Joanna Borek – Firlejczyk ujawnia, 
że dzięki pracom renowacyjnym powiększa się stan naszej wie-
dzy i jesteśmy w stanie skorygować niektóre błędne wyobraże-
nia – „Okazało się, że znajdująca się w bielskim muzeum hi-
storycznym rzeźba –jak mniemano św. Katarzyny czy też w in-
nej wersji księżna Kordula to po prostu górna część epitafium. 
Mierzy ona 1,15 m i przedstawia symboliczną postać kobiecą, 
być może śmierć. Nie mogła być to Kordula, gdyż epitafium po-
wstało dwieście lat przed jej życiem.”

Zabytek pochodzi z czasów, gdy kościół w Bestwinie był zbo-
rem kalwińskim (wyznanie ewangelicko – reformowane) i wiarę 
tę wyznawał również wojewoda Myszkowski. Czterokondygna-
cyjny pomnik posiada bogatą symbolikę – drugą kondygnację 
poświęcono samemu kasztelanowi, natomiast czwartą – jego 
żonie Jadwidze. W środku znajdziemy płytę z łacińskim tekstem 
elegii, natomiast po bokach – pilastry w stylu jońskim z intere-
sującymi wyobrażeniami tzw. „geniuszy śmierci” trzymających 
odwrócone pochodnie na znak gasnącego życia. Są także ro-
dowe herby z dominującym w zwieńczeniu herbem Jastrzębiec. 
Należy zwrócić uwagę, że w Bestwinie epitafium umieszczono 
w apsydzie kościoła, a to zazwyczaj się nie zdarzało – co na-
daje naszemu skarbowi jeszcze większą wartość.

Jak zwraca uwagę Irena Kontny ze Śląskiego Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego w Katowicach, pomnik ma wymowę głów-
nie symboliczną, nie jest nagrobkiem gdyż małżonkowie zosta-
li pochowani na cmentarzu ewangelickim w Krakowie. O sa-
mym Stanisławie Myszkowskim czytamy na stronie ŚCDK tak: 
„Myszkowscy byli aktywnymi działaczami obozu kalwińskiego 

w czasach rządów ostatniego z Jagiellonów. Stanisław zaliczał 
się do znaczniejszych przedstawicieli magnackiego rodu Mysz-
kowskich, piastował wiele odpowiedzialnych stanowisk w Koro-
nie Królestwa Polskiego: urząd krojczego koronnego, starosty 
malborskiego, kasztelana sandomierskiego oraz starosty gene-
ralnego krakowskiego i wojewody sandomierskiego. Współpra-
cował i był blisko związany z królem Zygmuntem II Augustem”.

Ksiądz Cezary Dulka, proboszcz bestwińskiej parafii i pani 
konserwator zgodnie mówią, że pracy przy pomniku jest mul-
tum, a demontaż ołtarza głównego i zabezpieczanie znalezi-
ska to dopiero początek. – „Po zakończeniu czyszczenia roz-
pocznie swoje badania historyk sztuki, który przeprowadzi do-
głębną analizę. Nasze działania polegają na odsłanianiu epita-
fium i odwracaniu procesów niszczących go, zabezpieczeniu 
i wzmocnieniu. Od kilkuset lat przecież nikt tym pomnikiem się 
nie zajmował, nie było dostępu powietrza, doszło do zawilgoce-
nia, zasolenia i zagrzybienia. Zakres rekonstrukcji ustali komi-
sja konserwatorska – ona zdecyduje, które ubytki będą rekon-
struowane, a które nie.”

Jeśli nie będzie większych przestojów to być może za dwa lata 
zwiedzający będą mogli przejść za ołtarz przez bramki i podzi-
wiać epitafium w pełnej krasie. Przywrócone będą ponadto ory-
ginalne elementy ołtarza z tabernakulum i obrazem włącznie. 
Trwają starania o pozyskanie z muzeum wspomnianej wcze-
śniej rzeźby a także o środki finansowe konieczne do sfinalizo-
wania całego przedsięwzięcia. I etap prac jest finansowany dzię-
ki dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Sławomir Lewczak

Konserwator Joanna Borek - Firlejczyk przy pracy

Dzieje odmierzane wskazówkami
– Prezentacja książki Walerii Owczarz

Autorka wielu publikacji na temat Bestwiny a zarazem hono-
rowa obywatelka gminy Waleria Owczarz przygotowała kolej-
ną książkę. Najnowsza pozycja nosi tytuł: „Zegar historycznej 
pamięci ze szczelinami dawnego czasu”. Dzieje wsi osnute są 
w niej wokół zegara z wieży bestwińskiego kościoła. Ten „me-
chaniczny świadek historii”, odmierzając czas widział wojnę i po-

kój, śmierć i narodziny, śluby i pogrzeby. Jest wobec tego do-
skonałym punktem wyjścia do rozważań na temat przeszłości 
i przypomnienia sylwetek naszych przodków.

430 stron maszynopisu to efekt długiej i żmudnej pracy, poko-
nywania wielu przeciwności, także tych zdrowotnych. Jednakże 
laureatka nagród im. Londzina, Miarki i wielu innych z pomocą 
życzliwych osób doprowadziła swoje dzieło do końca. Serdecz-
ne podziękowania złożyła za współpracę zwłaszcza Karolinie 
Żurowskiej z CKSiR w Bestwinie i Agacie Smalcerz – dyrektor 

Nowości wydawnicze
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„Dzień Dobry” najlepiej gra Grechutę
Zespół „Dzień Dobry” jest forma-

cją, która udanie łączy różne style mu-
zyczne. Grupa z mieszkańcem Kanio-
wa, Piotrem Mireckim w składzie wy-
konuje także poezję śpiewaną i ga-
tunki pokrewne – muzycy przyzna-
ją, że bliski jest im zwłaszcza Marek 
Grechuta. W repertuarze mają wiele 
utworów tego nieodżałowanego ar-
tysty a nawet całą płytę pod tytułem 
„Dzień Dobry Panie Marku”.

W dniu 7 sierpnia „Dzień Dobry” 
wzięło udział w Koncercie Laureatów 
Grechuta Festival „Jeszcze pożyje-

my” odbywającym się w Świnouj-
ściu ramach „Grechuta Festival”. 
Występ wzbudził ogromny aplauz 
publiczności, która przyznała biel-
skiej formacji nagrodę „Burszty-
nowe Serce Szczerozłote”. Sta-
tuetkę wręczył prezydent Świno-
ujścia Janusz Żmurkiewicz w to-
warzystwie pani Danuty Grechuty. 
To kolejna tak prestiżowa nagroda 
dla „Dzień Dobry” po krakowskim 
„Sercu Szczerozłotym” z 2008 r. 
Gratulujemy!

Sławomir Lewczak
(fot. MDK Świnoujście)

Galerii Bielskiej BWA. Sama Agata Smalcerz napisała o książ-
ce tak: Pisana charakterystycznym dla autorki plastycznym ję-
zykiem, zawiera z jednej strony materiał historyczny, udoku-
mentowany źródłowo, z drugiej – barwne opowieści znane z au-
topsji lub uzyskane od mieszkańców Bestwiny, czasem zawie-
rające elementy miejscowej gwary. Tekst jest przeplatany sto-
sownymi fragmentami poezji polskich poetów lub samej autor-
ki, a także tekstami starych piosenek i pieśni, nieraz odzyska-
nych z zapomnienia.

Prezentacja książki odbyła się w dniu 22 czerwca w Muzeum 
Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka. Spotkanie poprowadził 
Andrzej Wojtyła, zaś autorki posłuchali samorządowcy, przed-
stawiciele jednostek oświatowych, organizacji działających 
na terenie gminy, ludzie kultury i sztuki. Wielu z nich miało już 
okazję zapoznać się na przykład z „Obywatelami Państwa Be-
stwińskiego” albo książką o cmentarzu, lecz może będą i tacy 
dla których „Zegar” będzie pierwszym kontaktem z twórczością 
Walerii Owczarz.

W hołdzie ofiarom represji
Końcem czerwca ukazała się niewielka publikacja pt. „Lud-

ność gminy Bestwina w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej 
w latach 1939 – 1945. Żołnierze i ofiary represji”. W tej wyda-
nej własnym nakładem książeczce autorzy, Teresa i Sławomir 
Lewczak starają się upamiętnić osoby z terenu gminy Bestwina 

które zginęły lub w jakikolwiek sposób ucierpiały podczas dru-
giej wojny światowej.

Całość składa się z trzech części. W pierwszej, teoretycznej, 
omówione są wojenne straty osobowe oraz główne typy repre-
sji stosowane przez okupantów na ziemiach polskich takie jak 
obozy koncentracyjne, więzienia, deportacje, praca przymu-
sowa itp. Następnie zamieszczono ponad 400 biogramów żoł-
nierzy, ofiar śmiertelnych i osób represjonowanych. Jest wśród 
nich uczestnik walk pod Monte Cassino Ludwik Dudziak, pilot 
307 Dywizjonu Myśliwskiego Zdzisław Kurek, żołnierz kampanii 
wrześniowej Jan Kubik, więzień Auschwitz Antoni Faruga i wie-
lu innych. Część trzecia zawiera dokumentację fotograficzną.

Prezentacja odbyła 
się w dniu 26 VI i przy-
byli na nią – oprócz 
osób zainteresowa-
nych tematem – krew-
ni naszych rodaków 
zamordowanych czy 
prześ ladowanych. 
Autorzy składają im 
gorące podziękowa-
nia za podzielenie się 
cennymi materiałami 
źródłowymi i zdjęcia-
mi. Obecny był rów-
nież doktor nauk me-
dycznych Franciszek 
Maga, podczas wojny 
robotnik przymusowy 
w gospodarstwie rol-
nym. Pan doktor napi-
sał do książki krótki wstęp:

„Pamiętam tragiczne czasy II wojny światowej i pamiętam 
Tych, którzy walczyli z bronią w ręku, jak i tych, którzy cierpieli 
jako osoby cywilne. Nasze pokolenie to przeżyło, ale powoli od-
chodzi i chcę, aby młodzi zachowali tę pamięć. Dzisiaj Bestwina 
cieszy się wolnością i dobrobytem, ale wtedy tak nie było. Oby 
już nigdy się nam nie przytrafiła żadna wojna”.

Zespół „Dzień Dobry” odbiera nagrodę

Okładka książki o żołnierzach i ofiarah represji

Waleria Owczarz opowiada o najnowszej książce

Kultura
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Wakacje już za pasem, lecz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie ciężko pracuje. Maj i czerwiec były szcze-
gólnie intensywne dla naszych muzyków. Zaczęli od zapewnie-
nia oprawy świąt majowych i uroczystości strażackich. 17 maja 
wzięli udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dąbrowie Gór-
niczej, później w jubileuszu samorządności gminnej, natomiast 

w pierwszy weekend czerwca, tj. 5-7 VI pojechali do Płocka, by 
stawić czoło najlepszym orkiestrom w Polsce na XXIII Ogólno-
polskim Festiwalu Orkiestr OSP. Ocenie podlegał występ konkur-
sowy oraz przemarsz. Całość zakończyła gala rozdania nagród 
oraz wspólny koncert wszystkich orkiestr w amfiteatrze w Płoc-
ku. Orkiestra zajęła tam bardzo wysokie 8 miejsce! Ta lokata 
to zwieńczenie całorocznego trudu, poświęcenia i ciężkiej pra-
cy nie tylko kapelmistrz orkiestry pani Urszuli Szkucik – Jagieł-
ki, ale też wszystkich członków gminnej orkiestry.

Wkrótce potem orkiestra wzięła udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych w Tworkowie, gdzie zdobyła bardzo 
wysoką lokatę – 2 miejsce. Zagrała na Targach Nowoczesnej 
Techniki „Feniksy 2015” w Kaniowie oraz na Festiwalu Róż 
w Goczałkowicach – Zdroju. Z roku na rok orkiestra rozwija się 
i zdobywa coraz to lepsze lokaty a zarazem staje się wizytów-
ką nie tylko gminy, ale i powiatu oraz województwa. Zachęcamy 
mieszkańców do wspierania orkiestry i śledzenia jej poczynań 
na stronie internetowej oraz profilu facebookowym.

Opracowanie: Paulina Kobiela, Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z Siedzibą w Kaniowie 

W trzy lata do perfekcji
Wystawa obrazów Henryka Reczko

Okres wakacyjny w Muzeum Regionalnym

Pracowita i nagradzana Orkiestra

Orkiestra na festiwalu w Tworkowie

Zapytaliśmy pana Andrzeja Wojtyłę – kustosza Muzeum Re-
gionalnego w Bestwinie jak upłynęły wakacje w Muzeum Re-
gionalnym.

Andrzej Wojtyła: Okres wakacyjny w jednostkach kultural-
nych, to wbrew pozorom okres wytężonej pracy. W Muzeum 
Regionalnym odbyły się m.in. zajęcia plenerowe w pasiece sło-
wiańskiej dla dzieci w ramach koloni letniej „Razem” czy zaję-
cia warsztatowe bukieciarstwa, prowadzone przez panią Euge-
nie Wilczek. Tutejsza placówka gościła także podopiecznych 
z oddziału dziennego kliniki św. Łukasza, którzy w ramach te-
rapii uczestniczyli w zajęciach etnograficznych. Miłośnicy ma-
larstwa przez całe wakacje podziwiać mogli wystawę mieszkań-
ca naszej gminy – Zdzisława Adamusa. O wernisażu przeczy-
tać mogą Państwo w osobnym artykule. Miesiące wakacyjne to 
również okres prac ochronnych – zabezpieczających eksponaty 
przed szkodnikami jak i remontów samego budynku. Odświeżo-
na została galeria „Na prowincji” oraz Pracownia Dziejów Wsi. 
Muzeum wzbogaciło się ponadto o nowe eksponaty – pamiątki 
poselskie pani Danuty Kubik, która przekazała niezwykle cenne 
dokumenty z czasów swojej sejmowej posługi. Podczas wakacji 
muzeum chętnie odwiedzali turyści i goście spędzający waka-
cje w naszej gminie. Niezwykle liczną grupą okazali się cykliści, 
którzy swoją wizytę tradycyjnie upamiętnić mogli wyjątkowymi 

pieczęciami oraz uczestnicy gry wiejskiej organizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną. Dla wielu osób czas urlopowy to 
doskonała okazja do odkrywania korzeni rodzinnych. Zaintere-
sowani mogli korzystać z udostępnionych przez muzeum zaso-
bów. Warto podkreślić, iż wśród nich znalazły się osoby pocho-
dzące nawet z odległych Stanów Zjednoczonych. Okres waka-
cyjny obfitował również w prace nad nowymi materiałami promo-
cyjnymi, które już we wrześniu będą rozsławiać naszych rodzin-
nych artystów malarstwa, folkloru czy też najważniejsze zabytki.

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie

Do końca czerwca trwała w Muzeum Regionalnym im. ks. 
Zygmunta Bubaka wystawa twórczości artysty – amatora Hen-
ryka Reczko. Podziwiać można było wspaniałe pejzaże – widoki 
Kóz (rodzinnej miejscowości autora) ale także Chorwacji, Włoch, 
Ziemi Świętej i urokliwych zakątków naszego kraju. Dominowa-
ły żywe kolory i realizm. Dbałość o szczegóły Henryk Reczko 

wyniósł ze swojego zawodu – pracował jako grawer techniczny.
Zacząłem malować dopiero trzy lata temu – powiedział pan 

Henryk podczas wernisażu w dniu 3 czerwca – po śmierci żony 
i przejściu na emeryturę szukałem dla siebie jakiegoś zajęcia. 
Na początku były to miniaturowe formy rzeźbiarskie, szopki bo-
żonarodzeniowe, kopie portali i różnych innych elementów ar-

Kultura
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chitektonicznych. Z czasem doszły pejzaże przedstawiające hi-
storyczne oraz współczesne widoki Kóz, z których pochodzę, 
czy też krajobrazy pobliskiej Pszczyny, Bielska, Wisły oraz zu-
pełnie odległych krain, do których podróżuję.

Inspiracje malarskie autora wystawy to twórczość Gierymskie-
go, Chełmońskiego lub Maleckiego. Większość prac wykony-
wanych jest w technice akrylowej, zaś o ich poziomie świadczy 
na przykład pierwsze miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie 
Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

Spotkanie w muzeum prowadzone przez Andrzeja Wojtyłę 
przyciągnęło licznych miłośników malarstwa, dopisali zwłasz-
cza członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Za-
chęcamy do odwiedzania także innych muzealnych ekspozycji.

Sławomir Lewczak

Kultura

Henryk Reczko i jego malarstwo

Hobby i terapia – malarstwo Zdzisława Adamusa

Sport nie zna ograniczeń
Impreza sportowo – rekreacyjna w Stowarzyszeniu „Razem”

Bestwiński artysta – amator Zdzisław Adamus odkrył w sobie 
zamiłowanie do pędzla i farby dopiero po przebytej chorobie – 
udarze. Doświadczenie to utwierdziło go w przekonaniu, że każ-
dą chwilę życia należy wykorzystać jak najlepiej i najowocniej. 
Już od kilku lat tworzy dzieła przedstawiające pejzaże, motywy 
marynistyczne a przede wszystkim – konie.

Z tymi szlachetnymi zwierzętami pan Zdzisław przez wiele lat 
pracował, zna ich życie, przyzwyczajenia, anatomię, sposób po-
ruszania się... Jak mówi, konie uspokajają go, malując je staje 
się wolny i zapomina o troskach. Zazwyczaj posługuje się tech-
niką olejną, lecz nie stroni od różnorakich artystycznych ekspe-
rymentów. Zresztą mimo dość krótkiego „stażu” zyskał uznanie 
miłośników sztuki – nie tylko w najbliższym otoczeniu.

28 lipca w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka 
Zdzisław Adamus otworzył kolejną swoją wystawę – ciepło przy-
jętą przez publiczność wśród której był m.in. znany lokalny twór-
ca Eustachy Matejko. Całe spotkanie poprowadził Andrzej Woj-

tyła który wyraził radość, że kolorowe obrazy pana Zdzisława 
znowu mogły zawisnąć na ścianach muzealnej galerii.

Sławomir Lewczak

Zdzisław Adamus (w środku) opowiada o swojej twórczości

Szybciej, wyżej, mocniej – dewiza olimpijska przyświeca nie 
tylko uczestnikom igrzysk. Jest to wyzwanie dla każdego, dla 
małych i dużych, starszych i młodszych, zdrowych i niepełno-
sprawnych. W Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym „Razem” aktywność ruchowa to ważny ele-
ment rehabilitacji. Mowa tu ćwiczeniach prowadzonych w ra-
mach terapii, ale także po prostu o zabawie. 13 czerwca od-
była się na terenie Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego V 
Impreza sportowo – rekreacyjna pod hasłem „Osoby niepełno-
sprawne w akcji” połączona z IV Integracyjnym Piknikiem Spor-
towym. Na to wydarzenie podopieczni „Razem” czekają przez 
cały rok prawie tak samo niecierpliwie jak na Boże Narodzenie!

Wszystkich uczestników przywitała prezes Stowarzyszenia, 
pani Maria Sysak – Łyp. Słowa wdzięczności skierowała do wój-
ta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, do dyrekcji Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego, wszystkich wolontariuszy, sponso-
rów i pracowników Ośrodka. Szczególne podziękowania otrzy-
mała pani Ewa Oczadły – autorka wielu interesujących projek-
tów realizowanych w Stowarzyszeniu.

Część artystyczna została przygotowana przez uczniów Gim-
nazjum im. Jana Pawła II pod kierunkiem nauczyciela języka pol-
skiego Oliwii Sobieskiej. Młodzi aktorzy wystawili dwie krótkie, 

Konkurencje sportowe na terenie ośrodka mieszkalno - rehabilitacyjnego
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Edukacja

Samorządowcy przedszkolakom
 – akcja „Cała Bestwina czyta dzieciom”

wesołe bajki gdzie pokazali jak ważna jest higiena – mycie ca-
łego ciała, owoców i warzyw, zdrowe odżywianie, sport. Uzupeł-
nieniem przedstawienia stał się pokaz tańca z elementami gim-
nastyki artystycznej wykonanego przez uczennice Gimnazjum.

Konkurencje sportowe przeprowadziła Agnieszka Dutka – na-
uczyciel wychowania fizycznego. Zarówno osoby zdrowe jak i 
niepełnosprawne pokonywały slalomy, przenosiły piłeczkę na 
rakietce, rzucały do kosza piłką do koszykówki lub przechodzi-

ły przez tunel. Wszyscy chętnie wzięli ponadto udział w szuka-
niu skarbów. Zadania nie ułatwiał upał, lecz wysiłek wynagro-
dziły dyplomy i medale. 

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” organizowana jest 
dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego w Biel-
sku - Białej, natomiast „Integracyjny piknik sportowy” dzięki do-
finansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

Od kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie realizu-
je projekt „Cała Bestwina czyta dzieciom” (część ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”) w ramach którego przed-
szkolaki słuchają bajek czytanych przez osoby pełniące w na-
szej gminie różne funkcje. Ponieważ w 2015 r. obchodzimy 
25 – lecie samorządu lokalnego, tym razem do czytania za-
proszeni zostali radni i pracownicy Urzędu Gminy. W kolej-
nych dniach byli to:

8 czerwca – Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
9 czerwca – Radna Barbara Pacholska
10 czerwca – Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bestwina 
Magdalena Kubica
11 czerwca – Radny Łukasz Furczyk
12 czerwca – Skarbnik Gminy Bestwina Anita Kubik

Goście ubarwiali spotkania z dziećmi różnymi anegdota-
mi i opowieściami, zaś pani mecenas Magdalena Kubica 

zaprezentowała również strój urzędowy radcy prawnego i opo-
wiedziała o charakterystycznych elementach togi w zawodach 
prawniczych. Biblioteka dziękuje wszystkim gościom czytającym 
za udział w akcji i wyraża wdzięczność Paniom Wychowawczy-

niom i Kierow-
nictwu Przed-
szkola za współ-
pracę. Najważ-
niejsze podzię-
kowania skła-
da przedszko-
lakom, które tak 
licznie uczestni-
czyły w słucha-
niu bajek.

Sławomir 
LewczakKsiążeczkę czyta przewodniczący Rady Gminy Bestwina 

Jerzy Stanclik

Pracować nad sobą i rozwijać swoje zdolności musi nawet ge-
niusz. Jeśli tego nie robi – szybko zostanie doścignięty przez 
osoby mniej bystre, ale pracowite. Talenty na pewno nie mar-
nują się tam, gdzie odkryje je pani Urszula Szkucik – Jagiełka, 
nauczyciel muzyki w ZSP Kaniów a zarazem dyrygent Orkiestry 
Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Jeśli uczeń pra-
gnie doskonalić swój wokalno – instrumentalny warsztat, pani 
Ula chętnie mu w tym pomoże, zachęcając do udziału w róż-
nego typu zajęciach.

Prowadząc lekcje muzyki w szkole czy też pracując w innych 
placówkach uświadomiłam sobie, jak wielu moich podopiecz-
nych realizuje się muzycznie. Gra na instrumentach, śpiewa... 
często nie mają oni okazji pokazać się szerszej publiczności, dla-
tego też wymyśliłam szkolny przegląd talentów będący niejako 
wstępem i zachętą do dalszych prób – zwierza się nauczycielka.

Pokaz pod nazwą „Mam Talent” miał miejsce w dniu 22 czerw-
ca na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kaniowie. Była to prawdziwa uczta dla uszu, gdyż repertu-
ar występujących obejmował utwory ambitne, często napisane 
przez wielkich kompozytorów różnych epok. Uczniowie wyko-
nywali je z nut – to niełatwe, gdyż np. perkusista musi śledzić 
kilka linii melodycznych równocześnie.

Uznanie dla pracy pani Urszuli i jej uczniów wyrazili goście 
którzy przybyli do Kaniowa: Wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art” 
w Czechowicach – Dziedzicach Wanda Gryboś – Sznel, dyrek-
tor CKSiR w Bestwinie Grzegorz Boboń, dyrektor Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Kaniowie Krystyna Bryksa. Były kwiaty, 
gratulacje i przede wszystkim zaproszenie do dalszego podą-
żania ścieżką muzycznej przygody. Wysiłek owocuje nagroda-
mi na festiwalach i przeglądach, a dowodem są sukcesy gmin-
nej Orkiestry Dętej i młodzieżowej orkiestry „Con Fuoco Band”.

Sławomir Lewczak

Muzyczne talenty z Kaniowa

Występują uczniowie pod batutą Urszuli Szkucik - Jagiełki
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Edukacja

Szymon Adamaszek SUPERUCZNIEM!

W grupie średniaków już drugi rok prowadzona jest innowa-
cja pedagogiczna: „Nauka czytania małych dzieci – metodą sy-
labową”. Dzieci w trakcie za-
bawy poznają różne sylaby, 
łączą je w wyrazy lub w proste 
zdania. Nauka czytania pro-
wadzona jest trzy razy w tygo-
dniu w formie różnych zabaw. 
Dzieci bawiąc się, jednocze-
śnie uczą się czytać. Metoda 
symultaniczno – sekwencyjna 
rozwija pamięć słuchową, ana-
lizę i syntezę wzrokową oraz 
koordynację wzrokowo-rucho-
wą. Ważną rolę odgrywają tu-
taj ćwiczenia ogólnorozwojo-
we, które urozmaicają pracę 
i wspomagają naukę czytania. 

Metoda sylabowa wyzwala w dzieciach pozytywne nastawienie 
do czytania, a w późniejszym okresie życia ułatwia naukę. Czy-

tanie ze zrozumieniem umożli-
wia dzieciom szybkie wykony-
wanie zadań szkolnych, dzieci 
uczą się w ciekawy i przyjem-
ny sposób. W dniu 15 czerw-
ca rodzice dzieci z grupy śred-
niaków mieli okazję zobaczyć 
na zajęciach otwartych, w jaki 
sposób realizowana jest ta 
metoda. Wszystkie dzieci spi-
sały się bardzo dobrze, każde 
dziecko dostało medal i zosta-
ło członkiem Akademii Przed-
szkolaka.

Katarzyna Przewoźnik, 
Ewelina Pysz 

Przedszkolaki już czytają!
Innowacyjne zajęcia w Bestwinie

Przedszkolaki aktywnie brały udział w zajęciach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni” po raz drugi przyznało tytuł „SUPERUCZ-
NIA” Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kaniowie. Jest to 
wyróżnienie dla osoby która stanowi dla innych wzór do naśla-
dowania – osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze z suk-
cesami udział w konkursach, olimpiadach czy też zawodach 
sportowych. Superuczeń – jak mówi regulamin konkursu – po-
winien cechować się koleżeńskością, słownością, wysokim po-
ziomem kultury osobistej, a w szkole i poza nią zachowuje się 
zawsze właściwie.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła cztery kandydatury zareko-
mendowane przez nauczycieli. Przedstawione zostały osiągnię-
cia Mileny Brosz, Szymona Adamaszka, Dominiki Sojki i Dag-
mary Maroszek. Każdy z tych uczniów w pełni zasługuje na ty-
tuł, jednakże mógł on trafić tylko do jednych rąk. Po obradach 
i tajnym głosowaniu Jury uznało, iż laureatem w roku szkolnym 
2014/2015 został Szymon Adamaszek.

Szymon w życiu społeczności szkolnej i klasowej uczestniczy 
bardzo aktywnie i spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria. 
Odznacza się wysoką kulturą osobistą, a przy tym skromno-
ścią i naturalnością. „Zaraża” koleżanki i kolegów swoim uśmie-
chem, potrafi znaleźć wspólny język z rówieśnikami i z osoba-
mi dorosłymi. Przez trzy lata twórczo angażował się w działal-
ność zespołu redakcyjnego gazetki „Coś na przerwę”, brał udział 
w spektaklach teatrzyku „Bez Kurtyny” współtworząc scenariu-
sze, przygotowywał i przeprowadzał akcje szkolne i pozaszkol-
ne jako wolontariusz.

Lista konkursów i zawodów w których startował Szymon jest 
naprawdę imponująca. Są to konkursy matematyczne: „Oxford”, 
„Archimedes Plus”, „Multitest” oraz zawody sportowe: Półfinały 
powiatowe w minisiatkówce (1 miejsce), finał powiatowy w mini-
siatkówce (2 miejsce), półfinał powiatowy w minipiłce nożnej (3 

miejsce), półfinały powiatowe w minikoszykówce (4 miejsce), pół-
finały powiatowe w minipiłce ręcznej (4 miejsce), gminne zawo-
dy w minisiatkówce (1 miejsce), w minikoszykówce (1 miejsce) 
w minipiłce ręcznej (1 miejsce), w minipiłce nożnej (1 miejsce).

Nagrodę – 1000 zł., pamiątkowy dyplom i list gratulacyjny dla 
rodziców – wręczyła w dniu 25 VI prezes Stowarzyszenia Iwo-
na Sojka, natomiast dzień później Szymon i pozostali nomino-
wani zostali zaprezentowani całej społeczności szkolnej. Jak 
powiedziała podczas akademii Mariola Płachno – nauczyciel 

ZSP i przedstawiciel Stowarzyszenia – „Tytuł Superucznia jest 
dla każdego w zasięgu ręki. Warto wierzyć, spełniać marzenia, 
przekraczać granice swoich możliwości. Zachęcam Was do nie-
ustannego poszerzania horyzontów!”.

Serdecznie gratulujemy!
Sławomir Lewczak

Dominika Sojka, Szymon Adamaszek, Dagmara Maroszek, Milena Brosz
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Sport

Apteczki dla młodych ratowników

Rajd w kolorze wakacji
X Janowicki Rajd Rowerowy

Uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie otrzymali od funda-
cji WOŚP apteczki pierwszej pomocy. Zostały one rozdane pod-
czas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015. 
Ogólnopolski program nosi nazwę „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”. Szkolna koordynatorka akcji, p. Magdalena Rogulska wrę-
czając apteczki podkreśliła, że są one nagrodą za systematycz-
ny, całoroczny udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. 

Sławomir Lewczak

Uczniowie otrzymali zestawy pierwszej pomocy

Wszyscy Janowice z rajdów rowerowych doskonale znają i ko-
chają, bo janowickie lasy i łąki na rowery wspaniale się nadają.
Gdy tylko czerwiec się rozpoczyna,
każdy rower szykować zaczyna.
(Kamila Klasa, kl. 1 ZSP Janowice)

Kolor żółty kojarzy się z latem, słońcem, plażą i optymizmem. 
Dodatkowej symboliki nabiera w kolarstwie, gdzie żółtą koszulkę 
zakłada lider wyścigu. Co jednak zrobić w przypadku gdy lide-
rem jest każdy kolarz? Rozwiązanie nasuwa się samo – niech 
żółty będzie cały peleton! Tak było na X Jubileuszowym Jano-
wickim Rajdzie Rowerowym. Nikt nie ścigał się jak w Tour de 
France, za to wszyscy uczestnicy wjechali na metę wspólnie, po-
kazując, że zbliżające się wakacje najlepiej przywitać aktywnie.

– „Naszym największym zmartwieniem były prognozy pogo-
dy” – powiedzieli przedstawiciele organizatorów, dyrektor ZSP 
Janowice Uruszula Kal i członkowie Rady Rodziców – „zapowia-
dano opady i burze, dlatego trzymaliśmy kciuki za rajdowiczów. 
Na szczęście nasz ksiądz proboszcz ma najwyraźniej w Niebie 
szczególne względy i wymodlił na czas przejazdu słońce – spa-
dło tylko kilka kropel deszczu! ”. 284 dużych i małych kolarzy 

pokonało w sumie 15,1 km a niektórzy jeszcze więcej, docie-
rając na tereny rekreacyjne w Janowicach ze swoich domów.

Imprezę w dniu 20 czerwca poprowadziła pani Jolanta Ku-
czyńska – nauczyciel języka polskiego w janowickiej szkole. 
Spośród wielu ciekawych informacji które podała, uwagę zwra-
ca liczba uczestników rajdu w poszczególnych latach. W 2005 
roku udział wzięło 130 rowerzystów, w 2006 – 160, w 2008 – 108, 
w 2009, 2010 i 2011 – ok. 170, w 2012 – 400, w 2013 – 240 
a w 2014 – 284. Dzieci jadące w pierwszym rajdzie to dzisiaj 
już nierzadko dorosłe osoby!

Trasa wiodła przez piękne tereny Janowic i okolic ulicami: Ja-
nowicką Kubika, Brzozową, Górską, Zagrody, Jowisza, Taterni-
czą, Czernichowską, Jastrzębią, Społeczną, Graniczną, Famuł-
ki, Pszczelarską, Targanicką. Zapewniona została opieka me-
dyczna, pomoc Policji oraz strażaków z OSP Janowice w za-
bezpieczeniu trasy. Każdy jadący otrzymał bloczek na gorący 
posiłek i wodę mineralną. W bufecie czekały bardzo dobre do-
mowe ciasta a także chłodne napoje.

Po osiągnięciu mety wręczono nagrody specjalne. Otrzyma-
li je: Rodzina Małysz – Jaromin – Wiewióra (Najliczniejsza ro-
dzina), Najstarszy uczestnik (pan Czesław Szatan, ur. 1939), 
najmłodszy uczestnik jadący samodzielnie (Miłosz Ochman, 
5,5 roku), najmłodszy uczestnik jadący w koszyku (Zuzanna 
Kraus, ur. 2013). Pozostałe, bardzo atrakcyjne nagrody rozlo-
sowano spośród wszystkich osób zapisanych na rajd. Pan Ma-
rek Pyka – Przewodniczący Rady Rodziców i opiekun Samo-
rządu Uczniowskiego – pani Agnieszka Czerwińska nagrodzi-
li również laureatów szkolnego konkursu na wiersz o Janowic-
kim Rajdzie Rowerowym.

Tradycyjnie rajdowi towarzyszył piknik rodzinny i występy róż-
nych wykonawców. Tym razem na estradzie pojawili się: Dzieci 
przedszkolne z ZSP Janowice (pod opieką pań Karoliny Pniok 
i Karoliny Zyzańskiej); Koło Taneczne z ZSP Janowice (p. Moni-
ka Krężelok); Mażoretki z ZSP Janowice (p. Magdalena Nycz); 
Natalia Ewa Mynarska z własną choreografią, zespół „Klek-
sy – Fleksy” z Bielska – Białej”, zespół Po-Tworek z kl. IV – VI 
(p. Dorota Pollak) i solistki: Justyna Kowalczyk, Oliwia Szczyp-
ka, Karolina Klasa, Karolina Pyka, Roksana Formas, Katarzy-

Na trasie Janowickiego Rajdu Rowerowego
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na Stanclik, Natalia Agnieszka Mynarska; oraz Tymoteusz To-
mala – „Gilotyna”. Akompaniował do zabawy „One Man Orche-
stra – Kaz.G”.

Do Janowic przyjechali przedstawiciele samorządu teryto-

rialnego i inni goście: Zastępca wójta gminy Bestwina Marcin 
Kanik, radni Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik i Bogusław 
Stolarczyk, radny gminy Bestwina Jerzy Borutka, prezes KGW 
Janowice Krystyna Norymberczyk, prezes OSP Janowice Zyg-
munt Łukoś i inni. W połowie rajdu dojechał niestrudzony popu-
laryzator sportu w Janowicach, ks. proboszcz Józef Walusiak.

Oto lista sponsorów X Janowickiego Rajdu Rowerowego: „Car-
bo Asecura”, „Chromet” Agata i Przemysław Chromik, „Dewro” 
Wróbel Sp. J. Bestwinka, Pepsi, Sindbad

FHPU ARTEX Andrzej Płonka Czechowice – Dziedzice, OSP 
Janowice, Rada Rodziców ZSP Janowice, Restauracja „Wirtu-
ozeria”, Tokarstwo Automatowe Precyzyjne Zofia i Bronisław 
Jonkisz Janowice, Stacja Paliw „Rotor” Stanisław Kubik i Stefan 
Płaszczyca, „Skład Przy Białce” Małgorzata Gola i Adam Rezik 
Bestwina, Urząd Gminy Bestwina, Paweł Nikiel, Andrzej Kubera, 
Jan Stanclik, „Inter –Bestrol”, Tomasz Niemczyk, „Aster – Kwia-
ty” -Katarzyna Mazurek – Stolarzewicz, „Delikatesy Centrum” 
Jolanta Rąba, „Piekarnia -Cukiernia RĄBA” – Sławomir Rąba 
„Hurtownia Anna” Mariusz Szostak.

Sławomir Lewczak

Najliczniejsza rodzina - Małysz - Jaromin - Wiewióra

Kaniów w podwójnej koronie
XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak - Polo

Co oznacza widok trenera wskakującego do wody w ubra-
niu? Nie pomyli się ten, kto odpowie że wielką, spontaniczną 
radość. Tak właśnie cieszył się Dariusz Pilarz świętując sukces 
swoich podopiecznych w XVIII Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Kajak – Polo.

Po dwudniowych zmaganiach (25 – 26 VII) mistrzowskie tytu-
ły zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn przypadły repre-
zentantom UKS „Set” – tym razem nie dali im rady „odwieczni” 
rywale z MOSW Choszczno. O sukcesie zdecydowały przede 
wszystkim żelazne nerwy zawodników i walka do ostatniej mi-
nuty. Z trybun dało się zaobserwować zgranie naszych drużyn 
oraz sprawną realizację założeń taktycznych. Kajak – polo jest 
grą szybką i agresywną a przy tym wymagającą myślenia. Do-
piero połączenie przygotowania fizycznego z koordynacją ru-
chowo – wzrokową i „czytaniem” pola gry pozwala myśleć o naj-
wyższych trofeach.

Łącznie w turnieju udział wzięło 14 drużyn z takich miejsco-
wości jak wspomniane Choszczno, Warszawa czy też Kalisz. 
W finale obie drużyny UKS – męska i żeńska spotkały się ze 
swoimi odpowiednikami z Choszczna – dziewczyny wygrały po 
bardzo zaciętym meczu 5:4 zaś panowie – 4:3. Tytuł mistrzow-
ski wśród mężczyzn powrócił do Kaniowa po dziewięciu latach.

W rozdaniu pucharów ufundowanych przez Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego uczestniczyli sędzia Mistrzostw Jakub Cy-
merman (Członek Kolegium Sędziów PzKaj), Piotr Książek (czło-
nek Zarządu PzKaj) i wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Na-
tomiast podczas otwarcia w dniu 25 VII na obiekcie UKS „Set” 
pojawił się wiceprezes PzKaj Grzegorz Kotowicz wspólnie z me-
dalistą olimpijską Beatą Sokołowską odpowiadającą za kontakt 
ze sponsorem – firmą „Lotto”.

Składy drużyn UKS „Set” Kaniów:
Kobiety: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pa-

cyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz, 
Klaudia Gryz, Marlena Madej, Gabriela Bazan

Mężczyźni: Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Paweł Micha-
lec, Bartłomiej Dawidek, Borys Zubczewski, Maciej Pasza-
na, Piotr Bajerski

Mistrzostwa zostały współfinansowane ze środków budżeto-
wych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Kaja-
kowego i Urzędu Gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

W mistrzostwach rywalizowały drużyny z całego kraju
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spore pragnienie – w letnim, upalnym słońcu toczyły się bowiem 
rozgrywki piłkarskie seniorów o Puchar Komendanta Gminne-
go a także mecze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o mi-
strzostwo powiatu bielskiego. Turnieje rozgrywane są co roku, 
zaś arena zmagań to boiska Klubu Sportowego „Bestwinka”.

Przedstawiciele władz pożarniczych podkreślili wagę do-
brej zabawy i gry „fair play”. Równocześnie aktywność fizycz-
na wpływa na zachowanie u strażaka dobrej kondycji, tak przy-
datnej podczas wyjazdu do akcji. Piłka nożna, jako sport zespo-
łowy, wyrabia poczucie odpowiedzialności za kolegów i mobi-
lizuje do współpracy.

Oto wyniki turnieju:
MDP 10 – 14 lat: 1. MDP Bestwinka, 2. MDP Kaniów, 3. MDP 

Janowice, 4. MDP Bujaków
MDP 15 – 18 lat: 1. MDP Bestwinka, 2. MDP Międzyrzecze 

Górne, 3. MDP Bystra, 4. MDP Jasienica
OSP – seniorzy: 1. OSP Bestwinka, 2. OSP Kaniów, 3. OSP 

Dankowice, 4. OSP Janowice
Swoje słowa do strażaków skierowali i puchary wręczyli: Wi-

ceprezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku 

– Białej Jan Ozimina, członek tegoż Zarządu Grzegorz Gawę-
da, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, ko-
mendant gminny Grzegorz Owczarz.

Michał Kóska, Sławomir Lewczak

Sport

Deszcz medali dla UKS „Set”
X Międzynarodowy Turniej Kajak Polo, II edycja Pucharu Polski w Kajak Polo

Strażacy z futbolówką

I znowu możemy powiedzieć naszym kajakpolistom: „Może-
my być z was dumni”. Nie przestraszyli się ani silnych rywali ani 
upałów ani wyczerpujących meczy. Przez dwa dni (13 – 14 VI) 
drużyny UKS „Set” brały udział w X Międzynarodowym Turnieju 
Kajak Polo i II edycji Pucharu Polski w Kajak Polo. Jak przysta-
ło na rozgrywki jubileuszowe, organizatorzy postarali się o do-
borową obsadę. Przyjechali zatem zawodnicy z Czech, Ukra-
iny, Austrii, Węgier, Litwy i najlepsze teamy krajowe. To gwa-
rantowało wysoki poziom zmagań w każdej z czterech dywizji.

Po emocjonujących eliminacjach i finałach zostali wyłonieni 
zwycięzcy – oczywiście nikt nie dał sobie triumfu wydrzeć zbyt 
łatwo. Świadczy o tym na przykład finał turnieju seniorów. UKS 
„Set” przegrał z MOSW Choszczno dopiero w doliczonym cza-

sie gry. Zdecydował tzw. „złoty gol” z rzutu karnego. Pamiętaj-
my, że kajakpoliści z Choszczna stanowią trzon kadry narodo-
wej, więc „srebrnym” chłopakom z „Seta” należą się ogromne 
brawa. Za to trofeum za tytuł króla strzelców w najstarszej gru-
pie przypadło Arkadiuszowi Pilarzowi.

Oto wyniki w poszczególnych dywizjach (składy drużyn UKS 
„Set” znajdują się na stronie klubowej):

IV (Dzieci z rocznika 2004 i młodsze) – 1. UKS „Set” Kaniów; 
2. MOSW Choszczno; 3. Powiśle Warszawa

III – 1. UKS „Set” Kaniów; 2. MOSW Choszczno; 3. Powi-
śle Warszawa

II – 1. Regata Wilno (Litwa); 2. Vienna Kanupolo (Austria); 
3. MOSW Choszczno; 4. UKS „Set” Kaniów (drużyna żeńska)

I – 1. MOSW Choszczno; 2. UKS „Set” Kaniów; 2. MOSW 
Choszczno II.

Medale i puchary wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski wspólnie z Piotrem Książkiem (członkiem zarządu Polskie-
go Związku Kajakowego) oraz Jakubem Cymermanem (człon-
kiem Kolegium Sędziów PZKaj). Natomiasy z trybun rozgrywki 
obserwowali m.in. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanc-
lik, sołtys Kaniowa Marek Pękala oraz przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego Czesław Pszczółka (Biuro ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki). Należy podkreślić perfekcyjną orga-
nizację turnieju – podziękowania kierujemy w stronę Zarządu 
UKS „Set” z prezes Haliną Błaszkiewicz na czele.

Sławomir Lewczak
Triumf najmłodszych kajakpolistów

Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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Magdalena Solich trzecia na MŚ w Belgradzie!

W kwietniu na stronie gminy Bestwina zaprezentowaliśmy 
osiągnięcia Magdaleny Solich z Bestwiny – zawodniczki uprawia-
jącej ciekawą dyscyplinę sportową, jaką jest freediving. Magda 
podczas udzielania wywiadu wspomniała, że przygotowuje się 
do czerwcowych Basenowych Mistrzostw Świata. Okazało się, 
że trenowała bardzo solidnie, gdyż na imprezie tej rangi w Bel-
gradzie (19 – 28 VI) zdobyła brązowy medal w swojej koron-
nej konkurencji DNF czyli pływanie dynamiczne bez płetw.

Nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku – mówi freedi-
verka – ale jest to dla mnie wielka radość, życiowy sukces i cie-
szę się, że mogę reprezentować Polskę i przyczynić się do po-
pularyzacji mojej dyscypliny. Magdalena Solich wywalczyła brąz 
dzięki pokonaniu 144 m. w eliminacjach i 146 metrów (czas: 3 
min. 4 s.) w finale. O 15 metrów poprawiła swój rekord życio-
wy. Co prawda w konkurencji z płetwą (DYN) nie zakwalifiko-
wała się do finału, lecz i tu padła „życiówka” – 150 m. na białą 
kartkę czyli bezbłędnie.

Zadania nie ułatwiały trudne warunki atmosferyczne, chłód, 
wiatr, otwarty basen i start w finale „A” z ostatniej pozycji (Mag-
da dość asekuracyjnie zadeklarowała dystans jaki zamierza 
przepłynąć). Ostatecznie jednak stanęła na najniższym stop-
niu podium co przy dużej konkurencji – zawodniczki z 23 kra-
jów – zasługuje na uznanie. Sukces naszej reprezentantki nie 
był jedynym polskim osiągnięciem w Belgradzie. Mateusz Ma-
lina zdobył historyczny złoty medal w konkurencji DNF (214 
m., Mistrz Świata, pierwsze w historii freedivingu złoto w MŚ 

dla Polaka), Agnieszka Kalska wygrała dwa finały „B” (Dynamika 
z płetwami i statyka), zaś Karol Karcz zwyciężył w finale „B” DNF.

Po krótkiej regeneracji Magdalena Solich powróci na sporto-
we areny. Jesienią zamierza wyjechać na zawody do Czech, 
natomiast w grudniu odbędzie się Barbórkowy Puchar Śląska. 
A w przyszłym roku Mistrzostwa Świata będą rozgrywane w fiń-
skim Turku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych medali!
Sławomir Lewczak

Magdalena Solich z brązowym medalem

Ze sportowych aren i kuluarów
W okresie letnim działacze i zawodnicy z gminnych klubów 

sportowych intensywnie pracowali nad uatrakcyjnieniem wolne-
go czasu naszych mieszkańców. Oto krótka relacja z niektórych, 
naszych zdaniem najciekawszych wydarzeń, choć jak można za-
uważyć przeglądając strony klubowe, było ich znacznie więcej.

Kaniów
– Prawdziwym powodem do świętowania dla pasjonatów fut-

bolu był jubileusz 25 – lecia Klubu Kibica LKS „Przełom” 
Kaniów połączony z IV Świętem Sportu – wydarzenie miało 
miejsce w dniu 20 czerwca.

Uroczystość ta zgromadziła samorządowców i przedstawi-
cieli władz piłkarskich – przybył m.in, starosta bielski Andrzej 
Płonka, wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Czesław Bi-
skup, wiceprezes Zarządu Beskidzkiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej, członkowie Komisji Odznaczeń ŚZPN z przewod-
niczącym Władysławem Drożdżalem na czele, prezes „Przeło-
mu” Grzegorz Wieczorek, władze lokalne reprezentowane przez 
wójta Artura Beniowskiego i radnych.

Obecnym prezesem Klubu Kibica jest Antoni Wojsław któ-
ry przedstawił zebranym bogatą historię tego Stowarzysze-

nia – od pierwszych planów i zamierzeń po prężnie działają-
cą grupę która doprowadziła do realizacji takich inwestycji jak 
chociażby budowa spikerki komentatorskiej, trybuny, odwodnie-
nie boiska, budowa piłkochwytów itd. Zasłużeni członkowie KK 
tacy jak pan Karol Ryszka są w społeczności Kaniowa cenie-
ni za wieloletnią działalność na rzecz LKS „Przełom”, skutecz-
nie pozyskiwanie środków a przede wszystkim za czas jaki po-
święcają swojej pasji.

Oto lista odznaczeń przyznanych podczas Jubileuszu:
Złota Odznaka Ministerstwa Sportu „Za Zasługi Dla Sportu”: 

Marian Antos, Czesław Tomala.
Brązowa Odznaka Honorowa ŚZPN: Piotr Grygierzec, Mar-

cin Ryszka.
Srebrna Odznaka Honorowa ŚZPN: Józef Łuczkowski, Je-

rzy Tomaszczyk.
Złota Odznaka Honorowa ŚZPN: Władysław Gwiżdż, ks. 

Janusz Tomaszek, Grzegorz Wieczorek.Brązowa Odzna-
ka Honorowa PZPN: Tadeusz Bodzek, Marian Góra, Leszek 
Ochman.Srebrna Odznaka Honorowa PZPN: Artur Beniow-
ski, Grzegorz Boboń, Jan Fajfer.Złota Odznaka Honorowa 
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PZPN: Edward Jonkisz, Antoni Olek, Henryk Olek, Mieczy-
sław Stwora, Antoni Wojsław.

Medale 90 – lecia ŚZPN: Marian Antos, Artur Beniowski, 
Grzegorz Ciućka, Franciszek Radzik, Wacław Waliczek, An-
toni Wojsław.

Sportową część jubileuszowych obchodów stanowił mecz LKS 
„Przełom” Kaniów – Groń Bujaków zakończony remisem 1:1

– 25 i 26 lipca 2015 odbywały się na obiektach LKS „Prze-
łom” dwa turnieje piłkarskie – Turniej Dzikich Drużyn o Pu-
char Starosty Bielskiego i Turniej Żaków pod patronatem Wójta 
Gminy Bestwina Artura Beniowskiego. W Turnieju Dzikich Dru-
żyn najlepsza była ekipa pod nazwą „Inny Zespół”, natomiast 
w Turnieju Żaków – drużyna żaków LKS „Przełom” Kaniów, któ-
rym serdecznie gratulujemy.

– W Kaniowie został otwarty poligon do paintballa. Orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają do zabawy, na miejscu istnie-
je możliwość wypożyczenia sprzętu. Szczegółowe informacje 
pod numerem 537 020 203.

Bestwina
– 28 czerwca br. na bestwińskim stadionie spotkały się 

drużyny Młodzików LKS Bestwina z Rodzicami. Zespół mło-
dzików dzielnie dotrzymywał kroku drużynie złożonej zarówno 
z rodziców, jak i zawodników oraz przyjaciół, nieznacznie im ule-
gając. Oba zespoły stworzyły niezapomniane widowisko, a co 
warto zaznaczyć, gra cały czas toczyła się w duchu fair play. 
Wynik nie był tak ważny jak dobra zabawa. Zaangażowały się 
również mamy zawodników przygotowując ciasta, kawę i racząc 
nimi przybyłych. Po spotkaniu odbyło się uroczyste podsumo-
wanie sezonu połączone z wręczeniem nagród i pamiątkowych 
dyplomów drużynie młodzików. Rodzice dzielnie wspierali po-
czynania swoich pociech, natomiast, słowa uznania należą się 
również o trenerowi, kierownikowi, masażyście, zarządowi klu-
bu, którzy dbali o wyszkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach.

Bestwinka
– Klub Sportowy Bestwinka zaprasza wszystkich do spró-

bowania swoich sił w tenisie na odnowionym pełnowymiaro-
wym korcie asfaltowym, który pokryty został dwiema warstwa-
mi specjalistycznej nawierzchni. Wytyczone zostały nowe, re-
gulaminowe linie, zakupiona została również nowa siatka, co 
w rezultacie dało znakomicie sprawdzający się efekt. W klubo-
wym lokalu istnieje również możliwość wynajęcia rakiet oraz 
piłek Każdy mieszkaniec może więc zacząć swoją przygodę 
z „białym sportem”.

Opracowanie: Sławomir Lewczak, Bartosz Stasicki,
KS Bestwinka
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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  
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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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

20

•M
ag

az
yn

 g
m

in
ny

 k
w

ie
cie

ń-
m

aj
 4

-5
/2

01
3

Ogłoszenia

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe

Młodzicy LKS Bestwina i ich rodzice

Kort tenisowy w Bestwince
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Maj 2015
• 24 maja w Bestwinie nieznani sprawcy dokonali uszkodze-

nia płyty nagrobkowej, postępowanie prowadzi Komisariat 
Policji w Czechowicach – Dziedzicach.

Czerwiec 2015
• 2 czerwca o godz. 8.55 policjanci z WRD Bielsko – Biała 

zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który kierował samocho-
dem będąc w stanie nietrzeźwości (0,9 mg/l.)

• 7 czerwca o godz. 9.05 w Bestwinie Policjanci z WRD Biel-
sko – Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który kierował 
samochodem marki Golf w stanie nietrzeź-
wości (0,78 mg/l.)

• 18 czerwca o godz. 18.05 w Bestwinie, 
przy ul. Witosa policjanci z WRD Bielsko – 
Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, któ-
ry kierował samochodem marki VW Polo, 
będąc w stanie nietrzeźwości (0,39 mg/l.)

• 22 czerwca w Janowicach, przy ul. Pisa-
rzowickiej, nieznani sprawcy dokonali wła-
mania do baku koparki oraz walca, skąd 
skradli paliwo o wartości 200 l. na szkodę 
firmy DROG – BUD.

• 24 czerwca w Janowicach, na ul. Jano-
wickiej z terenu posesji dokonano włama-
nia do koparki, skąd skradziono 130 l. ole-
ju napędowego.

• 30 czerwca o godz. 1.25 w Bestwinie, na 
ul. Wiśniowej, nieznani sprawcy dokonali 
włamania do sklepu Groszek, skąd skra-
dli papierosy różnych marek o wartości 
ok. 5 tys. zł. na szkodę Gminnej Spółdziel-
ni w Bestwinie.

• W nocy z 30 czerwca na 1 lipca w Kanio-
wie, na ul. Dankowickiej, nieznani spraw-
cy dokonali włamania do sklepu ogólnospo-
żywczego, skąd skradli papierosy różnych 
marek o wartości ok. 6 tys. zł.

Lipiec 2015
• 6 lipca w Bestwinie policjanci z WRD Biel-

sko – Biała zatrzymali mieszkańca po-
wiatu bielskiego, który kierowała moto-
cyklem marki Honda po użyciu alkoho-
lu – 0,17 mg/l.

• 12 lipca o godz. 21.00 w Bestwince, na ul. 
św. Sebastiana policjanci z KP Czechowi-
ce – Dziedzice zatrzymali mieszkańca gmi-

ny Bestwina, który kierował samochodem marki Toyota po 
użyciu alkoholu – 0,21 mg/l.

• 16 lipca o godz. 19.00 z terenu Ośrodka Sportów Wodnych 
i Rekreacji skradziono rower o wartości 1 tys. zł. na szkodę 
mieszkańca Czechowic – Dziedzic.

Sierpień 2015
• 5 sierpnia w Kaniowie, na ul. Czechowickiej o godz. 18.00 

funkcjonariusze z KP Czechowice – Dziedzice zatrzyma-
li mieszkańca gminy Bestwina, który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości (1,47 mg/l.) – sprawca został uka-
rany mandatem.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

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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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

UWAGA, OSZUŚCI!
W ostatnim czasie w naszej gminie nasiliły 

się działania oszustów wyłudzających pienią-
dze metodą „na kuzyna” – wariant metody „na 
wnuczka”

Oszust wybiera osoby o imionach często nadawa-
nych dawniej, najczęściej kobiety – Helena, Stani-
sława, Kazimiera i po nawiązaniu połączenia dzwo-
niący podaje się za kuzyna (najczęściej schoro-
wanego, głos zachrypnięty lub cichy, niewyraźny).

Na pytanie: „który kuzyn?” oszust odpowiada: „nie 
pamiętasz który? Ilu masz kuzynów?” Po czym uzy-
skuje imię prawdziwego kuzyna, a na pytanie o nie-
podobny głos wspomina o chorobie i ciężkim czasie.

Podtrzymując rozmowę dzwoniący wypytuje o sy-
tuację rodzinną, opiekunów, odwiedzające dzie-
ci, umiejętnie wyłapując imiona członków rodziny 
i posługując się nimi, aby się uwiarygodnić. Osoby 
potencjalnie „nadające” się do oszustwa informu-
je, że bardzo ucieszył go ten telefon i dał dużo ra-
dości i ucieczki od zmartwień i że znów zadzwoni.

Po takim przygotowaniu następuje druga faza – 
wyjawienie fikcyjnych problemów i prośba o pożycz-
kę – wypłacenie pieniędzy.

Apelujemy o ostrożność i nieuleganie oszu-
stom! W miarę możliwości prosimy zgłaszać 
tego typu zdarzenia na Policję!
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Masz dość
wielu rat?

Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
KonsolidacyjnaKonsolidacyjna

Zapraszamy do placówki

CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Kolejowa 1, tel. (32) 214-94-54

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
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centrum podróży

ul. Ratuszowa 3, Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, Ratuszowa 3
cpwakacje.pl • czasnarejsy.pl 510 500 055

33 811 12 12

reklama

Ćwiczą, grają i świętują
Jak spędzili letnie miesiące druhowie z jednostek OSP 

w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie? Dowiedzieć 
się można czytając „Magazyn Gminny” i stronę internetową 
www.bestwina.pl


