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Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny, cudny głos
odbijało echo gór.
Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bestwina!
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia
Wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
Oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016
Wójt Artur Beniowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Jerzym Stanclikiem
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
Dobiega końca pierwszy rok

Radni jednogłośnie zadecydowali, że nie będą one podnoszone

nowej kadencji samorządowej.

na kolejny rok. Podatki od nieruchomości, działalności gospodar-

Rok, w którym niestety, nie po-

czej, transportowe i wszystkie pozostałe (niższy będzie jedynie

jawiły się szeroko i głośno za-

podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność

powiadane „pieniądze unijne”.

leczniczą) będą takie same jak w roku mijającym.

Wszystkie samorządy żyją na-

Na czas świąteczny pragnę złożyć
wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy życzenia
ciepła, miłości, błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
optymizmu na każdy dzień, spędzenia tych
szczególnych dni w gronie najbliższych.

dzieją, że ta sytuacja zmieni się
jak najszybciej. Jest przecież tyle
do zrobienia i jesteśmy do tego
przygotowani. Wymienię tylko
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

te najważniejsze sprawy: termomodernizacja budynku Zespołu

A nowy rok niech przyniesie nam same dobre
chwile zarówno w życiu osobistym, zawodowym
jak i dla całej gminnej społeczności.

Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince, dokończenie wymiany azbestowej sieci wodociągowej w
sołectwie Kaniów, modernizacja ul. Podzamcze wraz z budowa
parkingu przy sklepikach, projekt kanalizacji południowej części
Gminy Bestwina, dokończenie remontu ul. Janowickiej. Te

Wójt Gminy Bestwina

wszystkie inwestycje zostały zapisane w budżecie na rok 2016.

Artur Beniowski

Kolejną ważną dla naszych mieszkańców kwestią są podatki.
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X i XI Sesja Rady Gminy Bestwina
organizacji pracy w szkole, aktywizowanie uczniów poprzez
Sesja X
konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne, prowadzenie kółek
zainteresowań, działalność na forum lokalnym wyrażającą się

Nagrody dla nauczycieli
i uczniów

np. we współorganizacji imprez plenerowych. W przypadku pań
dyrektor zostały docenione ich umiejętności administrowania
placówkami.

Z okazji październikowego Dnia Edukacji Narodowej Wójt

Nagrodzeni nauczyciele to Panie:

Gminy Bestwina przyznaje nagrody dla wyróżniających się

Agata Rak – dyrektor ZSP Bestwina

pracowników oświaty. W dniu 26 X zostały one wręczone na

Krystyna Bryksa – dyrektor ZSP Kaniów

sesji Rady Gminy Bestwina w obecności radnych i kierownictwa

Magdalena Piekarska – ZSP Bestwina

Urzędu Gminy. Wójt Artur Beniowski odczytał listy gratulacyjne,

Izabela Krzysztowska – ZSP Bestwinka

gdzie podkreślił bardzo dobre wypełnianie przez nauczycieli obo-

Monika Krężelok – ZSP Janowice

wiązków dydaktyczno – wychowawczych, wkład w podnoszenie
Jeszcze jedno wyróżnienie wręczone podczas sesji to certyfikat „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”. Zdobyła go SP im. św.
Jana Kantego w Bestwinie, uczestnicząc w ogólnopolskim programie i spełniając warunki określone w regulaminie programu.
Wiarygodna Szkoła jest w stanie zabezpieczyć swoim uczniom
właściwy poziom bezpieczeństwa, edukacji i wychowania. Certyfikat odebrała z rąk wójta Artura Beniowskiego dyrektor ZSP
w Bestwinie Agata Rak wraz z reprezentacją uczniów.

Wybór ławników
Jednym z ustawowych obowiązków Rady Gminy jest powoływanie ławników czyli niezawodowych członków składu orzeka-

Wręczenie certyfikatu dla Szkoły Podstawowej w Bestwinie

2

Aktualności
Obywatel gminy Bestwina, doktor nauk medycznych Franciszek
Maga rozpoczął swoje przemówienie skierowane do radnych.
Znany w całej gminie i poza jej granicami zasłużony lekarz
i społecznik został zaproszony na XI sesję Rady Gminy w dnu
30 XI celu wręczenia Nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Doceniono wielki wysiłek pana doktora włożony w napisanie
książki „Bestwina i moja droga”. Jest to swoista kontynuacja
kronikarskiej pracy Jana Grzybowskiego i księdza Zygmunta
Bubaka lecz ukazana na tle dziejów konkretnej rodziny – rodu
Magów. Wójt Artur Beniowski wręczając nagrodę złożył również życzenia z okazji zbliżających się 92 urodzin szacownego
Laureata.

jącego, stanowiących w wymiarze sprawiedliwości tzw. czynnik
społeczny. Kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez
takie podmioty jak Prezes sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia,
związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii
politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli stale mieszkających
na danym terenie (tj. obszarze objętym właściwością danego
sądu) i mających czynne prawo wyborcze.
26 X Rada Gminy Bestwina podczas sesji w głosowaniu tajnym dokonywała spośród zgłoszonych kandydatów
wyboru ławników na czteroletnią kadencję do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie. Wcześniej
jednak został utworzony zespół ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników. Zespołowi przewodniczył radny Stanisław Nycz,
a w jego skład weszli radni: Maria Maroszek, Jerzy Borutka,
Grzegorz Owczarz i Jerzy Stanclik. Wszyscy kandydaci zostali
przez ww. zespół zaopiniowani pozytywnie.
Rada Gminy Bestwina po tajnym głosowaniu wybrała do Sądu
Okręgowego w Katowicach następujących ławników:
1. Do orzekania w sprawach karnych: Klimczak Maria, Rosner
Tadeusz.
2. Do orzekania w sprawach rodzinnych: Kohut Wanda, Papla
Marcin.
Do Sądu Rejonowego w Pszczynie zostali wybrani:
1.Do orzekania w sprawach rodzinnych: Sadowska Ewelina
2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Mynarska
Dorota

Doktor Franciszek Maga wraz z radnymi i pracownikami UG

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik zauważył, iż pan
doktor może być nazwany arcymistrzem w załatwianiu spraw
trudnych. Umiejętność zjednywania sobie ludzi była bardzo
cenna w pracy społecznej, kiedy Franciszek Maga angażował
się w dzieło budowy ośrodka zdrowia, poczty, przedszkola,
strażnicy, gazyfikacji wsi, walkę o niezależność gminy Bestwina
od Czechowic – Dziedzic albo też o oddalenie widma rozbudowy
rafinerii kosztem terenów na Podkępiu. Wspominano doniosłe
momenty historyczne jak również sytuacje zabawne, a dostojny
gość dzielił się swoimi przeżyciami i zdradził kulisy powstawania
swojej książki. Szczególne podziękowania złożył na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresy Lewczak za pomoc
okazaną w tworzeniu publikacji.
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Rada Gminy Bestwina podjęła uchwały w sprawie:
1. Przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Bestwina,
2. Przyjęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania
w zakresie przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach
i Bestwinie,
3. Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach
i Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2016-2019,
4. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/189/2012
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Bestwina.

Rada Gminy Bestwina podjęła na sesji uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia
12 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2. Zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina
w 2016 roku,
4. Określenia na 2016 rok stawek podatku od środków transportowych.
5. Określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przed-

Sesja XI
Nagroda dla doktora
Franciszka Magi
Trudno w to uwierzyć, ale w samorządach przepracowałem 44
lata! Najwięcej oczywiście w Bestwinie, ale również w Czechowicach-Dziedzicach czy też jako radny powiatowy. – Tak Honorowy
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Aktualności
6. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
położonych w Kaniowie,
7. Przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bestwina.
Zestawienie stawek podatkowych znajduję się na stronie
Urzędu Gminy – www.bestwina.pl. Wszystkie stawki pozostały
na dotychczasowym poziomie co w roku ubiegłym, zmianie uległ
tylko jeden podatek, tj. od budynków lub ich części związany
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń został obniżony z 4,70 zł do 4,65 zł.

Gratulacje od wójta Artura Beniowskiego

miocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Listopadowe asfaltowanie – inwestycje
drogowe w gminie
na ul. Olchowej w Bestwince. Termin wykonania to pierwsza
połowa listopada. Inwestycje finansowane są ze środków Starostwa Powiatowego, natomiast Urząd Gminy Bestwina starał
się o wykonanie ulic od wielu lat, mając na względzie wnioski
radnych i mieszkańców.
Sławomir Lewczak
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6 listopada wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz sołtys
Kaniowa Marek Pękala wizytowali postęp realizacji zadania,
jakim jest dokończenie asfaltowania ul. Dankowickiej od ul.
św. Floriana aż do granic gminy. Słoneczna pogoda sprzyjała
drogowcom, a prace obejmują położenie dwóch warstw asfaltu
i obsypywanie poboczy, podobnie zresztą sprawa wygląda

Wójt Artur Beniowski i sołtys Marek Pękala na ulicy Dankowickiej

Przygotowywanie nowej nawierzchni

Wybory parlamentarne w gminie
Bestwina - 2015
Dokonywano wyboru spomiędzy ośmiu zarejestrowanych
komitetów do Sejmu RP VIII kadencji i trzech kandydatów do
Senatu RP IX kadencji.
Zwycięzcą wyborów w naszej gminie okazało się, podobnie jak

25 października mieszkańcy gminy Bestwina wzięli udział
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Głosowanie odbywało się w sześciu obwodach przy frekwencji
58,74%. Była ona zatem wyższa niż w roku 2010 (55,32%).
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Aktualności
(Kukiz’15, 190); Grzegorz Paweł Puda (PiS, 179); Przemysław
Adam Koperski (Lewica, 148).
W wyborach do Senatu 2375 głosów uzyskał Andrzej Kamiński (PiS), 1928 głosów Rafał Klemens Muchacki (PO)
zaś 822 głosy Ryszard Tadeusz Wójcik (PSL).

na poziomie ogólnokrajowym Prawo i Sprawiedliwość (1893
głosy) a za tym ugrupowaniem uplasowała się Platforma Obywatelska (1166). Trzecie miejsce zajęło Polskie Stronnictwo
Ludowe (553) z ramienia którego kandydował mieszkaniec
gminy Bestwina, obecny wójt Artur Beniowski. Uzyskał on 408
głosów. Kolejne komitety: KWW Kukiz’15 – 460; KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 407; KWW Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 284; KW KORWiN – 266; KW
Razem – 202.
Najczęściej swoje głosy mieszkańcy gminy Bestwina oddawali
na następujących kandydatów: Stanisław Szwed (PiS, 779);
Mirosława Nykiel (PO, 510); Artur Rafał Beniowski (PSL,
408); Stanisław Jan Pięta (PiS, 330); Grzegorz Leon Kotowicz (PO, 306); Jacek Eugeniusz Falfus (PiS, 303); Mirosław
Tadeusz Suchoń (Nowoczesna, 220); Jerzy Witold Jachnik

Mandaty poselskie z okręgu wyborczego nr 27: Stanisław
Szwed, Stanisław Pięta, Grzegorz Puda, Jacek Falfus, Kazimierz Matuszny (wszyscy PiS), Mirosława Nykiel, Małgorzata
Pępek (PO), Jerzy Jachnik (Kukiz’15), Mirosław Suchoń
(Nowoczesna)
Senatorowie z okręgu nr 78: Andrzej Kamiński (PiS)
Sławomir Lewczak

Świętowaliśmy z podniesioną głową
Narodowe Święto Niepodległości
w gminie Bestwina

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
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Wyzwaniem XXI wieku, nie mniejszym niż geopolityczne
zawirowania, okazuje się być relatywizowanie podstawowych
wartości. Ks. Józef Walusiak głoszący homilię w kościele Wniebowzięcia NMP powiedział: Europa wstydzi się dziś własnej
historii, korzeni. Pozwala zarazem by pustkę pozostawioną
przez pozbycie się swojej tożsamości wypełniał nihilizm czy
hedonizm. Korzystają na tym ekspansywni przybysze z innych
stron świata. Wspólnie z janowickim proboszczem modlili się
księża z wszystkich parafii gminy, zaś po Mszy św. zapalono
znicz pod epitafium poświęconym żołnierzom poległym w latach
1914 – 1920.

Niepodległość – znaczy wolność – śpiewała mała Tosia po
Mszy św. za Ojczyznę odprawionej w bestwińskim kościele. Jest
to wolność wywalczona z bronią w ręku, lecz także z piórem,
w mundurze harcerskim czy przy robotniczym warsztacie. Polska
suwerenność nie odrodziła się tylko w wyniku polityki wielkich
mocarstw, ale dzięki walce i pracy konkretnych osób – naszych
bliskich czy sąsiadów. Z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
pochodzili przecież uczestnicy walk o niepodległość, powstańcy,
żołnierze I i II wojny światowej, znani z imienia i nazwiska lub
spoczywający w bezimiennych mogiłach. 11 listopada społeczność gminy Bestwina dziękowała za dar życia w wolnym państwie, wspominając rzesze ludzi dzięki którym Rzeczpospolita
Polska widnieje na mapie Europy i może współdecydować
o losach kontynentu.

Ulicami Bestwiny ruszył następnie pochód prowadzony
przez strażaków i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą

Pochód pod Urząd Gminy
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Aktualności
Kwiaty pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce” złożyła
najpierw delegacja Rady Gminy Bestwina - Jerzy Stanclik,
Barbara Pacholska, Magdalena Wodniak - Foksińska, następnie wójt gminy Artur Beniowski, zastępca wójta Marcin Kanik
i skarbnik Anita Kubik. Za nimi – pozostałe delegacje. Świętowano z dumą ale i zadumą, mając na względzie ważne zadanie
nauczenia dzieci i młodzieży szczerej miłości do Ojczyzny.
Sławomir Lewczak

w Kaniowie. W pochodzie dwanaście pocztów sztandarowych:
wszystkich jednostek OSP, górników, pszczelarzy, Koła Łowieckiego „Bażant”, Zespołu Regionalnego „Bestwina”, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, jednostek oświatowych. Nie zawiedli
harcerze, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bestwińskiej, sołtysi i rady sołeckie, emeryci i renciści,
reprezentanci świata kultury i sportu i mieszkańcy, którzy przybyli
indywidualnie.

Gminna Świąteczna Zbiórka Żywności
2015
Wśród osób zaangażowanych w akcję byli radni gminy Bestwina i powiatu bielskiego, sołtysi, członkowie Rad Sołeckich,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich,
klubów sportowych, Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski
Karp Królewski”, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”, harcerze i uczniowie gminnych
szkół.
Kierownik GOPS Beata Szypka serdecznie dziękuje za wielki
wkład serca wolontariuszom i wszystkim, którzy wrzucili do koszy
choć niewielki dar.

•Magazyn gminny listopad-grudzień 11-12/2015

4, 5 i 6 grudnia trwała na terenie gminy Bestwina kolejna już,
koordynowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zbiórka żywności. Wolontariusze zbierali dla potrzebujących
głównie produkty trwałe – mąkę, cukier, makarony, słodycze,
konserwy. Kwestowano w marketach „Roll” w Bestwinie oraz
„Euro Market” w Kaniowie i Bestwince.

Ogółem zebrano 1,5 t. żywności w tym:
170 kg mąki
270 kg cukru
155 kg kaszy i ryżu
110 kg słodyczy
138 kg makaronu
103 l. soków
Wolontariusze biorący udział w akcji

Oraz przetwory, majonezy, konserwy, kawę, kakao, olej itp.

Miłość nigdy nie ustaje
Złote i Diamentowe Gody
w gminie Bestwina
I wypracować jakiś własny modus vivendi, sposób życia i postępowania w sytuacjach kryzysowych, dialog zamiast palenia
za sobą wszelkich mostów.

Dla 24 par małżeńskich z naszej gminy uroczystość Złotych
i Diamentowych Godów w dniu 5 grudnia była przeżyciem wyciskającym łzy wzruszenia. W restauracji „Ryszkówka” jubilaci
spotkali się z wójtem Arturem Beniowskim, księżmi proboszczami a także Brygidą Jankowską reprezentującą Urząd Stanu
Cywilnego.
50 i 60 lat razem może wydawać się dla młodych ludzi całą
wiecznością i jakimś nieosiągalnym ideałem, ale – co udowadnia grudniowe spotkanie – można trwać u swego boku przez
dekady, choćby nawet warunki materialne nie były najlepsze.

Nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” są fizycznym znakiem szacunku, jakim społeczeństwo obdarza czcigodnych jubilatów,
z kolei życzenia od księży wyrażone na Mszy św. w kościele
Wniebowzięcia NMP świadczą o tym, że w gminie Bestwina
tradycyjne, rodzinne wartości nie zanikają.
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Aktualności
Bestwinka: Maria i Władysław Sitarski, Gertruda i Zdzisław Śpiewak
Janowice: Jadwiga i Józef Antonik, Marianna i Czesław
Kapała, Małgorzata i Jan Piekiełko
Kaniów: Wanda i Wiktor Czernik, Anna i Franciszek Góra,
Zofia i Bronisław Janusz, Jadwiga i Józef Maga, Maria i Jan
Kukla, Wanda i Tadeusz Raszka, Rozalia i Władysław Płaska.
Diamentowe Gody – 60 lat razem
Bestwina: Waleria i Edward Goryczko
Bestwinka: Józefa i Ludwik Grygierzec
Kaniów: Ernestyna i Karol Ryszka, Bronisława i Henryk
Tokarz
Jak podaje USC, w gminie Bestwina w 1955 roku związek
małżeński zawarło 31 par i Jubileuszu Diamentowych Godów
doczekały 4. W 1965 roku związek małżeński zawarło 59 par
- Jubileuszu Złotych Godów doczekało 20 par w tym 7 par
z obecnych zawierało związek małżeński w innych urzędach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom!
Sławomir Lewczak

Gratulacje złożył i medale wręczył wójt Artur Beniowski

Oto lista tegorocznych jubilatów:
Złote Gody – 50 lat razem
Bestwina: Krystyna i Antoni Wójtowicz, Zofia i Mieczysław Szlósarczyk, Helena i Antoni Gajda, Celina i Tadeusz
Jabłecki, Renata i Kazimierz Kędzior, Władysława i Czesław
Kosmaty, Irena i Maksymilian Kozik, Waleria i Eugeniusz
Leński.

Pod sztandarem św. Ambrożego
Podsumowanie roku
w Gminnym Kole Pszczelarzy
Dwadzieścia lat upłynęło od chwili, gdy Koło Pszczelarzy
z gminy Bestwina otrzymało sztandar – fizyczny znak zaangażowania tej społeczności w życie naszych sołectw i wkład
w troskę o środowisko naturalne. Ufundowanie sztandaru było
możliwe dzięki ofiarności członków Koła, a także ówczesnego
proboszcza z Kaniowa ks. kan. Józefa Jaska i Urzędu Gminy
w Bestwinie z wójtem Antonim Grygiercem na czele. W dniu 10
listopada 2015 r. pszczelarze wspominali tamte czasy i wyrazili
życzenie, by sztandar został przekazany kolejnym pokoleniom.
Nie był to jedyny jubileusz – 25 lat na stanowisku prezesa trwa
Kazimierz Wojtyła, a 60 rocznicę urodzin obchodzą członkowie
KP – Andrzej Wysogląd i Ryszard Olek. Do tego należy doliczyć
40 lat kapłaństwa ks. Józefa Jaska oraz 30 lat ks. Marka Kręciocha (proboszcza z Kobiernic). Obaj, wspólnie z ks. Józefem
Walusiakiem odprawili dla pszczelarzy Mszę św. dziękczynną
w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach. Homilię wygłosił ks. Józef Jasek. Przypomniał postać patrona pszczelarzy,
św. Ambrożego jak również doniosłą symbolikę sztandaru.
Po liturgii uczestnicy udali się do Domu Sportowca w Bestwinie. Tam, w imieniu prezesa, podsumowania mijającego
roku dokonał Andrzej Wysogląd. Jak powiedział, rok 2015 nie
szczędził upałów, był wybitnie niesprzyjający dla rolnictwa. Natomiast w pszczelarstwie sezon się udał. Zebrano dużo miodu,
zwłaszcza spadziowego. Rodziny pszczele są dobrze przygoto-
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wane i w dobrej kondycji przed zimą. Sami pszczelarze działali
bardzo aktywnie, można wymienić tutaj udział w uroczystościach
państwowych i kościelnych, w Dniach Pszczelarstwa, w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę, w pogrzebach
zasłużonych kolegów.

Niezwykle pracowity będzie rok 2016. Już w styczniu zostanie
wybrany nowy zarząd GKP. Odbędą się jubileusze 40 – lecia
istnienia Koła i 20 – lecia stworzenia działu pszczelarskiego
w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.

Pamiątkowa fotografia pszczelarzy i ich przyjaciół

Wspólnie z naszymi pszczelarzami świętowali: wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski i dawni wójtowie Antoni Grygierzec
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Aktualności
i Anatol Faruga, radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik,
radni gminy Bestwina, wiceprezes BZP „Bartnik” Stanisław
Kamiński, reprezentanci Kół Pszczelarskich z Oświęcimia,
Porąbki i Starej Wsi, jubilaci, seniorzy i licznie zgromadzeni
miłośnicy pszczół.
Sławomir Lewczak

Ogólnopolskie Dni
Pszczelarza w Wałczu
W dniach 11 - 13 września w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) odbyły się ogólnopolskie dni pszczelarza. Była to możliwość
spotkania się środowisk pszczelarzy z całej polski i z zagranicy.
Wymiana wzajemnych doświadczeń, wizyty studyjne w okolicznych pasiekach oraz wystawy sprzętu i produktów pszczelarskich to wydarzenia, które niewątpliwie stanowiły o wartości
tego wyjazdu.
Centralne uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów
sztandarowych, orkiestry i wszystkich uczestników, spod ratusza

Na Dniach Pszczelarza w Wałczu

w Wałczu na stadion sportowy gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta oraz część oficjalna. Oczywiście na całym
wydarzeniu nie zabrakło delegacji Koła Pszczelarzy Gminy Bestwina z prezesem Kazimierzem Wojtyłą. Urząd reprezentował
wójt Artur Beniowski.

Statystyki strażackie: suchy rok,
modernizacje sprzętowe, sukcesy w zawodach
Wzrost interwencji związanych przede wszystkim z bardzo suchym rokiem i lipcową nawałnicą – to główne wnioski z rozmowy
przeprowadzonej z komendantem gminnym OSP Grzegorzem
Owczarzem. Pożary traw i ściernisk spowodowały, że do końca
listopada odnotowano 130 zdarzeń, w tym właśnie 22 pożary,
104 zagrożenia miejscowe i 4 alarmy fałszywe. W roku 2014
w okresie 1 I – 30 XI zdarzeń zaistniało 107.
Strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa na długo
zapamiętają wichurę jaka rozpętała się 8 lipca nad naszym
powiatem. Wyrządziła ona poważne szkody, jednakże komendant zaznacza, że w gminie Bestwina usunięto skutki nawałnicy
bardzo sprawnie i drogi szybko stały się przejezdne. Do największych pożarów należało spalenie się stolarni przy ul. Czechowickiej w Kaniowie i pożar byłej zlewni mleka w Bestwinie.
Skuteczne przeciwdziałanie pożarom i wypadkom wymaga
od druhów stałego podnoszenia kwalifikacji. Trzy osoby z gminy Bestwina ukończyły kurs dowódców organizowany przez
Komendę Miejską PSP w Bielsku – Białej, 15 osób ukończyło
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, z kolei w kursie podstawowym strażaków – ratowników uczestniczy ok. 20 osób, w tym
cztery kobiety. W zachowaniu sprawności bojowej pomagają
ćwiczenia: w lutym w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji
w Kaniowie odbywały się manewry z zakresu ratownictwa lodowego, a w październiku, na terenie tartaku przy ul. Krakowskiej
w Bestwinie ćwiczenia gminne. Szczególnym rodzajem ćwiczeń
są zawody sportowo – pożarnicze. W roku 2015 triumfowała
w nich drużyna OSP Bestwinka.
6 czerwca 125 – lecie istnienia świętowała Ochotnicza Straż
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Pożarna w Bestwinie. Został z tej okazji zakupiony lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Opel Movano, dofinansowany
m.in. przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy i Urząd Gminy Bestwina.
9 maja odbyła się tradycyjna akademia gminna połączona
z poświęceniem zestawu pływającego dla OSP Kaniów. Nie
mogło zabraknąć strażaków na uroczystościach państwowych
i kościelnych, ich reprezentacja wzięła udział w obchodach 25
rocznicy samorządności terytorialnej w Bestwinie (27 maja).
Zabezpieczali gminne imprezy plenerowe dając przy okazji dla
mieszkańców szkoleniowe pokazy umiejętności ratowniczych
i gaśniczych. Dzieciom i młodzieży, oprócz systematycznej działalności MDP organizowali pogadanki i Dni Otwartej Strażnicy.
Rywalizacja sportowa obejmowała letnie i zimowe (halowe) rozgrywki piłkarskie strażaków, turniej siatkówki i tenisa stołowego.

Pokaz ratownictwa technicznego
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Aktualności
W mijającym roku straż osiągała rozmaite sukcesy, często
zauważane w mediach lokalnych i regionalnych. Wymieńmy
najważniejsze: Mistrzostwo Polski i II miejsce w jednej z konkurencji na IX Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Sierakowie;
I Miejsce w II Otwartych Mistrzostwach Śląska Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników; V miejsce w VI
Maltańsko – Strażackich Manewrach Ratowniczych, IV miejsce
w etapie wojewódzkim i I miejsce w etapie powiatowym Kacpra
Głąba (Turniej Wiedzy Pożarniczej); I miejsce dla OSP Bestwina
w internetowym plebiscycie na najlepszą jednostkę oraz tytuł
Superstrażaka dla Mateusza Kubika.
Gminne jednostki stale przyjmują na stan nowy sprzęt – można wskazać na zakup defibrylatora, aparatów do ochrony dróg
oddechowych, odzieży ochrony indywidualnej, montaż syreny
na budynku szkoły w Bestwinie.
Władze pożarnicze doceniają najbardziej zasłużonych druhów. W roku 2015 najcenniejsze odznaczenia, złote medale
Za Zasługi dla Pożarnictwa nadane przez Prezydium Zarządu

Wojewódzkiego ZOSP RP otrzymali Krzysztof Adamaszek, Jerzy
Kabot (OSP Kaniów), Wiesław Sitarski, Krzysztof Zelek (OSP
Bestwinka), Robert Wójtowicz (OSP Bestwina).
Początkiem roku w każdej z jednostek miało miejsce walne
zebranie sprawozdawcze. W Janowicach zebranie prowadził
nowo wybrany prezes – Zygmunt Łukoś. W Bestwince natomiast
jubileusz 20 – lecia prezesury obchodził druh Józef Distel. Częstym gościem na zebraniach i uroczystościach był I wicewojewoda śląski a zarazem członek zarządu wojewódzkiego ZOSP
RP w Katowicach Mirosław Szemla.
Straże prowadzą strony internetowe oraz kroniki w formie
książkowej. Są to bardzo pracochłonne przedsięwzięcia wzbudzające uznanie wśród oglądających oraz nierzadko wśród
jurorów konkursów kronik strażackich.
Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gminy Bestwina nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący
za akcję.
Sławomir Lewczak

Na miejsce dorocznych manewrów Ochotniczej Straży Pożarnej komendant gminny Grzegorz Owczarz wybrał tartak
znajdujący się przy ul. Krakowskiej w Bestwinie. Z uwagi na
specyfikę zakładu, obecność dużych ilości drewna, lakierów,
substancji chemicznych, ćwiczenia przeprowadzone w dniu 17 X
były dla naszych strażaków bardzo wartościowe. Im więcej potu
wylanego podczas pozorowanej akcji, tym sprawniej przecież
przebiegają te prawdziwe.
Zapisany w konspekcie cel ćwiczeń to „Doskonalenie w zakresie gaszenia budynków przemysłowych, ewakuacja ewentualnych osób poszkodowanych oraz dostarczanie wody na
duże odległości”. Około godziny 11.00 jednostki z Bestwiny,
Bestwinki, Janowic i Kaniowa otrzymały wezwanie do pożaru
lakierni. Po przybyciu na miejsce odbyła się ewakuacja pracowników zaś druhowie przystąpili do przeszukiwania pomieszczeń

Odprawa po zakończonych ćwiczeniach
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Gdyby zapalił się tartak...
Ćwiczenia taktyczno – bojowe gminnych
jednostek OSP

i likwidowania zagrożenia. Udzielono pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej (pozorant), wyniesiono również butlę grożącą
wybuchem – skierowano na nią strumień wody. Po zakończeniu
działań strażacy zgromadzili się na podsumowującej odprawie.
Jak przyznał komendant, nie stwierdzono poważniejszych błędów, jednakże umiejętności należy „szlifować” systematycznie.
Ćwiczenia obserwował wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, na terenie zakładu byli także obecni wiceprezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, prezes OSP Bestwina
Marceli Kraus. Ponadto przybyli przedstawiciele zamiejscowego
posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach. Manewry mogły
zostać zrealizowane dzięki uprzejmości kierownictwa tartaku na
czele z panem Tomaszem Ślosarczykiem.
Sławomir Lewczak

Strażacy w akcji
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Zdobyli uznanie internautów

Zwycięstwo OSP Bestwina i Mateusza Kubika w plebiscycie

Superstrażak - druh Mateusz Kubik

Drugi raz pod rząd jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie może poszczycić się tytułem najlepszej w powiecie
bielskim. Internetowy konkurs na „Superjednostkę” zorganizował portal internetowy
naszemiasto.pl, zaś głosować można było
przez cały październik. Otwarty dla wszystkich użytkowników plebiscyt pozwolił Bestwinie utrzymać zeszłoroczne pierwsze
miejsce z wynikiem 2493 głosów. Kolejne
miejsca na podium zajęły OSP Godziszka
i OSP Iłownica, zaś miejsca pozostałych
Straży Pożarnych z terenu gminy Bestwina
to: 6 – OSP Janowice (584 głosy), 7 – OSP
Kaniów (532) i 17 - OSP Bestwinka (179).
Są to bardzo dobre wyniki, zważywszy, że
sklasyfikowano 44 jednostki.
Radość sprawiły również rezultaty kon-

kursu na „Superstrażaka”. Tutaj głosujący
w liczbie 5156 wskazali na Mateusza
Kubika reprezentującego OSP Bestwina.
Mateusz dał się poznać mieszkańcom już
pięć lat temu, kiedy to wspólnie z kolegą
uratował z wypadku kobietę z dzieckiem.
Wyróżniła go za ten czyn Rada Gminy
Bestwina i Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP nadając tytuł „Strażaka Roku
2010”. OD 14 roku życia był członkiem
MDP a następnie zasilił regularne szeregi
OSP, gdzie ukończył kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy z tytułem ratownika.
Niedawno wraz ze strażakami z Bestwiny
i Kaniowa zdobył tytuł Mistrza Śląska Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Sławomir Lewczak

Zadanie bojowe dla krasnali - gdzie
zaginął Kopciuszek?
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Alarm w krainie
baśni! Bez wieści
przepadł piękny Kopciuszek a przecież
bez niego nie ma prawa odbyć się bal... Najbardziej zrozpaczony
jest oczywiście Książę, lecz od czego jest Dobra Wróżka i reszta
postaci z kart książek braci Grimm czy Charlesa Perraulta?
Tak oto zawiązuje się akcja przedstawienia, które mieszkańcy
gminy Bestwina będą wspominać przy rodzinnych stołach chyba
do końca życia. Sztuki przygotowanej przez osoby dobrze znane,
gdyż pełniące w samorządzie i różnorakich organizacjach rozmaite funkcje. Premiera w dniu 5 grudnia w kaniowskim Domu
Strażaka doszła do skutku dzięki staraniom Stowarzyszenia

Aktorzy na wspólnej fotografii

Scena z przedstawienia

Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”
oraz przyjaciół. Frekwencja na widowni pobiła chyba wszelkie
rekordy za co wolontariusze Stowarzyszenia byli niezwykle
wdzięczni, gdyż zebrane wolne datki zostały przeznaczone na
cele statutowe czyli pomoc potrzebującym.
Każda postmodernistyczna baśń jak na przykład „Shrek” lub
właśnie nasz spektakl „W Poszukiwaniu Kopciuszka” ma to do
siebie, że podoba się dzieciom a równocześnie puszcza oczko
do dorosłych. Przyjemnie obejrzeć urzędników śmiejących się
w zasadzie z samych siebie. Celował w tym grający Księcia wójt
Artur Beniowski. Kwestie o oświetleniu ronda i łączeniu telefonów
wywołały salwy śmiechu u starszej części publiczności. Żarto-
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bliwe akcenty to także „bojowe komando” krasnali, zbyt szybkie
buty kota lub wreszcie sam niespodziewany, zaskakujący finał!
Swoje trzy grosze dorzucił odpowiedzialny za oprawę muzyczną
Piotr Mirecki. Gitarzysta dzięki krótkim i ciętym komentarzom
spełniał rolę „loży szyderców”.
Przedstawienie zbiegło się z obchodami czwartej rocznicy
działalności Stowarzyszenia i Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Prezes Iwona Sojka krótko przedstawiła najważniejsze przeprowadzone akcje, wyjazdy, festyny, koncerty i inne
inicjatywy. Poinformowała, iż Stowarzyszenie spełniło wszystkie
niezbędne wymogi, żeby stać się organizacją pożytku publicznego. W najbliższych zeznaniach podatkowych będzie można
przekazać na „Z Sercem na Dłoni” 1% podatku. Dodatkowo ze
sceny padła zachęta do spróbowania własnych sił w wolontariacie. Widzowie zobaczyli ponadto prezentację multimedialną
poświęconą Stowarzyszeniu.
Oto obsada sztuki „W poszukiwaniu Kopciuszka”:
Książę – Artur Beniowski; Kopciuszek – Urszula Kal; Czerwony Kapturek – Mariola Płachno; Wilk – Sławomir Ślósarczyk;
Jaś – Marian Drozd; Małgosia – Marzena Kozak; Kot w Butach
– Łukasz Pasierbek; Wróżka – Iwona Sojka; Krasnoludki – Grzegorz Owczarz, Andrzej Janeczko, Grzegorz Gawęda, ks. Maciej
Pszczółka, Jerzy Tomaszczyk, Jan Adamiec, Grzegorz Boboń;
Drzewa – Patrycja Wojtuszek, Agnieszka Kłoda, Szymon Czo-

pek; Muzyka i śpiew – Piotr Mirecki; Sufler, konferansjer – Kamil
Gandor; Scenariusz – Aneta Antosiak; Reżyseria – Iwona Sojka.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” serdecznie dziękuje wszystkim
dobroczyńcom i ofiarodawcom! Bohaterowie bajki rozbawiali
nas dzięki współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaniowie, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Parafią
pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie, Wypożyczalnią
Strojów Prestige 2 i charakteryzatorką Ewą Paczyńską, autorką
profesjonalnego makijażu występujących.
Ciasta na kiermasz dostarczyli: Anna Piesiur, Bernadeta
Markiel, Jolanta Kopeć, Katarzyna Czarnynoga, Barbara Hamerlak, Maria Sikora, Agnieszka Kłoda, Magdalena Mikoda, Jolanta
Pacyga, Bożena Gęszka, Anna Wójcikiewicz, Wioletta Ignasiak,
Łucja Hałas, Karolina Kuś. Prezenty i ozdoby świąteczne: Maria
Dziedzic, Dorota Lachowicz, Anna Stolarska, Dorota Jonkisz,
Anna Wójcikiewicz, Agata Karaś, Agata Mika, Katarzyna Hesek,
Magdalena Mikoda, Łukasz Pękala.
Podczas premiery zebrano łącznie 4307, 50 zł. i jest to dowód
wielkiej ofiarności osób obecnych na przedstawieniu. Przełoży
się to na realną pomoc dla podopiecznych.
Sławomir Lewczak

„O polski dach i polską broń”
XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej
szkolnym. Ściślej mówiąc, był to pierwszy etap konkursu, gdyż
zwycięzcy biorą udział w finale diecezjalnym. 165 uczestników
podzielonych na różne kategorie rywalizowało 21 listopada
o względy jury, w którego skład weszli: proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie ks. Cezary Dulka, kierownik kapeli
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” Mariusz Mika
oraz organista i nauczyciel gry na pianinie Kamil Strojek.
Przywitani przez prezesa POAK w Bestwinie Franciszka
Owczarza wokalne zmagania rozpoczęli uczniowie w wieku od
kilku do kilkunastu lat. Dopingowani przez rodziców, nauczycieli,

Przedszkolaki na scenie

Zdobywcy Grand Prix - chór „Andante”
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„Armaty ukryte w kwiatach” – w ten sposób o twórczości Fryderyka Chopina wypowiedział się inny wielki kompozytor, Robert
Schumann. Muzyka ma bowiem potężną siłę oddziaływania.
Jeśli zaś niesie z sobą konkretne przesłanie, wpływa na losy
całych narodów. Podczas tegorocznego Parafialnego Przeglądu
Pieśni Patriotycznej usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory towarzyszące Polakom w kluczowych momentach historii – wojnach,
powstaniach i chwilach chwały.
Zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Bestwinie, przegląd odbywał się w Zespole Szkolno – Przed-

Kultura
radnych, przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców
gminy, szybko poradzili sobie z początkowym stresem. Zostali
przecież profesjonalnie przygotowani do występu przez swoich
opiekunów - nie tylko od strony muzycznej, zadbano również
o stroje i choreografię.
Oto ogłoszone przez jurorów wyniki:
Przedszkola: solo, duet, zespół do 6 osób:
I – „Pszczółki” (Janowice); II – Nadia Ćwichuła, Martyna
Wojciech (Bestwina)
Przedszkola: zespół powyżej 6 osób, chóor:
I – „Przedszkolne Nutki” (Bestwina)
Klasy I – III, szkoła podstawowa: solo, duet, zespół do 6 osób:
I – Antonina Foksińska (Bestwina)
Klasy I – III, szkoła podstawowa: zespół powyżej 6 osób, chór:
I – „Małe Nutki” (Bestwina); II – „Wesołe Nutki” (Bestwina);

„Wiolinki” (Bestwina)
Dzieci i młodzież innych placówek:
I – „Vivace” – POPP „Art” Czechowice-Dziedzice
Klasy IV – VI, szkoła podstawowa: zespół powyżej 6 osób,
chór:
I – „Cantata” (Bestwina); II – „Po-Tworek” (Janowice)
Gimnazjum: solo, duet, zespół do 6 osób:
I – Ex aequo – Wiktoria Pasierbek (Bestwina), Duet (Bestwinka)
Gimnazjum: chór
I – „Andante” Bestwina
Chór „Andante” prowadzony przez Magdalenę Wodniak –
Foksińską zdobył Nagrodę Grand Prix XVI Przeglądu Pieśni
Patriotycznej.
Sławomir Lewczak

Ośrodek z misją - 25 lat „Centrum”
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W gminie Bestwina pomoc osobom niepełnosprawnym przybiera różne formy i w ostatnich latach staje się coraz bardziej
widoczna. Bardzo prężnie działa Stowarzyszenie „Razem”
jak również kaniowskie Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni”.
Natomiast w budynkach parafialnych w Bestwinie mieści się
filia Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”. Ten
powiatowy ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powstał w roku 1990 w Bielsku - Białej
i obchodzi srebrny jubileusz istnienia. Dysponuje ogółem 4
ośrodkami i miejscem dla 110 osób.
Zadania statutowe „Centrum” są w głównej mierze realizowane poprzez aktywizację wszystkich uczestników zajęć. Osoby
z różnym stopniem niepełnosprawności znajdują się pod opieką
psychologa, technika fizjoterapii i terapeutów prowadzących poszczególne pracownie. Przy ul. Plebańskiej w Bestwinie mieści
się pracownia witrażu, batiku i papieru, komputerowa i kulinarna. Podopieczni aktywnie współpracują z instytucjami z terenu
gminy, szczególnie z Gminną Biblioteką Publiczną i Gimnazjum
im. Jana Pawła II – można wymienić spotkania mikołajkowe,
projekcje filmów, teatrzyki. Bestwińska filia „Centrum” została
uruchomiona w październiku 2000 r. jako trzeci obiekt pobytu
dziennego przewidziany dla 35 osób.

Uroczystość jubileuszowa w BCK

Siedziba bestwińskiej filii Ośrodka

Główne uroczystości jubileuszowe odbywały się 23 października w Bielskim Centrum Kultury. Przybyli m. in. starosta Andrzej
Płonka, wicestarosta Grzegorz Szetyński, parlamentarzyści,
samorządowcy, władze kościelne z biskupem Piotrem Gregerem
i delegacje środowisk, oświaty, kultury czy ochrony zdrowia. Gminę Bestwina reprezentował zastępca wójta Marcin Kanik który
złożył życzenia w imieniu naszych władz. Zaproszeni goście
obejrzeli spektakl pt. „Poza Mitem” w wykonaniu grupy teatralnej
JESTEM (podopieczni „Centrum”). Obchody uświetnił również
występ Czesława Jakubca i kabaretu „Tenor” oraz piosenki
przygotowane przez aktorów Teatru Polskiego w Bielsku - Białej. Ostatnim punktem programu była „Rozmowa ciszy” – utwór
muzyczny wykonany przez osoby niesłyszące z grupy teatralnej
„Junior” prowadzonej przez Adama Pileckiego, działającej przy
„Teatrze Grodzkim” w Bielsku - Białej.
Dyrektor „Centrum”, Rozetta Michnik w gazetce wydawanej
przez ośrodek tak podsumowuje 25 – letni okres działalności:
W ciągu minionego ćwierćwiecza zebraliśmy wokół siebie wspaniałych ludzi: Podopiecznych, Rodziców, Pracowników i Przyjaciół. Wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami w „Centrum”
znalazło drugi dom. To tu dojrzeli i weszli w świat dorosłych, to tu
nawiązali wspaniałe przyjaźnie i miłości, wreszcie to tu każdego
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dnia każdy dostaje swoją porcję uwagi, troski i samodzielności.
Ralph W. Emerson napisał: „Kiedy człowiek z całego serca
stara się pomóc drugiemu, pomaga równocześnie samemu
sobie...” W tych szczególnych jubileuszowych okolicznościach
chcę podziękować za to, że mogliśmy być razem przez te 25
lat, że tak wiele zyskaliśmy i nauczyliśmy się wiele dawać. Chcę
życzyć pracownikom „Centrum” dużo satysfakcji ze swojej pracy
i szczęścia w życiu osobistym. Podopiecznym – radości z każdego nadchodzącego dnia i uśmiechu na twarzy, który potrafi

rozjaśnić największy nawet mrok, a Rodzicom – spokojnego
i bezpiecznego życia oraz świadomości, że jesteśmy z Nimi
w Ich trudach.
Zapraszamy na stronę internetową: www.sdscentrum.edupage.org
Oraz na profil na facebooku: https://www.facebook.com/
centrumsds
Sławomir Lewczak

Krystyna Handzlik nominowana do
Nagrody Starosty Bielskiego
przez lata w zbiórkach żywności organizowanych na terenie
gminy Bestwina w okresie przedświątecznym. Zachęca młode mieszkanki Janowic do wstępowania
w szeregi KGW, co
w dzisiejszych czasach nie należy do
zadań łatwych – organizacja jest najliczniejsza a jednocześnie
najmłodsza wiekowo
w gminie Bestwina.
W roku 2014 KGW
Janowice obchodziło
60 – lecie istnienia.
Krystyna Handzlik
to wielki orędownik
kultury i tradycji swojej
Małej Ojczyzny. RówKrystyna Handzlik z KGW Janowice
nocześnie jest osobą
skromną, nie dbającą
o zaszczyty i wyróżnienia, za to całkowicie pochłoniętą pracą,
by ocalić to wszystko, co od zapomnienia uchronić można,
aby tradycja ubogacała tych, którzy przyjdą po nas, by mieli do
czego powracać i by w nurcie wielkiej rzeki współczesności nie
zatracili siebie i własnej tożsamości. Jest wielką entuzjastką
pracy społecznej a przy tym osobą cichą i skromną, która nigdy
i nigdzie nie reklamuje swej działalności – to co robi, robi dla
dobra Janowic. Swoje obowiązki wykonuje uczciwie, solidnie,
nikomu nie odmówi pomocy. Na terenie gminy Bestwina i poza
nią cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem.

Z Galicji do Galicji czyli austriackie
gadanie w Bestwinie
Za sprawą redaktorów Leszka Mazana i Mieczysława Czumy
wskrzeszony został w bibliotecznej czytelni klimat Krakowa
z przełomu XIX i XX wieku. Nie tylko samego Krakowa, ale
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Długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach, pani Krystyna Handzlik, została w tym roku kandydatką gminy Bestwina do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks.
Józefa Londzina. Nagroda jest prestiżowym wyróżnieniem dla
tych osób czy instytucji które angażują się w życie swoich społeczności lokalnych i mają na tym polu wybitne zasługi. Laureat
wybierany jest przez Kapitułę nagrody spośród nominowanych
z poszczególnych gmin.
Jak napisano w uzasadnieniu nominacji, pani Krystyna Handzlik działa w KGW Janowice od r. 1974. Funkcję przewodniczącej
pełniła w latach 1991 – 2012, obecnie jest skarbnikiem. Dała
się poznać jako człowiek wielkiego serca, pracowity i aktywny
działacz społeczny. Organizowała kursy kroju, szycia, haftu,
szydełkowania, gotowania i pieczenia. Brała czynny udział przy
budowie szkoły, remizy OSP (wraz z mężem Eugeniuszem przez
16 lat była gospodarzem sali prowadząc wypożyczalnię naczyń),
kościoła parafialnego w Janowicach, pomieszczeń magla i pomieszczeń po Kółku Rolniczym. Od początku powstania parafii
(1983) wraz z księdzem proboszczem organizowała dożynki
sołeckie połączone z zabawą taneczną oraz tzw. „święcone”.
Aktywnie uczestniczyła, także jako współorganizatorka, w świętach państwowych i kościelnych na terenie Janowic. Wraz
z członkiniami KGW brała udział w różnego rodzaju przeglądach
i konkursach kulinarnych – panie zdobywały wyróżnienia nie tylko na arenie gminy, ale także powiatu i województwa. Podobnie
imprezy kulturalne – wspomnieć należy np. Janowicki Piknik
Rodzinny i Janowicki Rajd Rowerowy. Z inicjatywy pani Krystyny
częściowo urządzono mieszkanie dla rodziny sprowadzonej
z Kazachstanu. Pozyskała fundusze na zakup strojów ludowych
dla członkiń KGW, poprzez organizowanie zabaw i zbiórek.
Wspiera najuboższych mieszkańców sołectwa uczestnicząc

Austro – Węgier takich, jakie znamy na przykład z powieści
o Szwejku lub „C.K. Dezerterów”. Państwa co prawda zaborczego, lecz darzonego pewnym sentymentem, wspominanego przez
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Leszek Mazan i Mieczysław Czuma na spotkaniu w GBP

niektórych krakusów z nostalgią. Wszak dotąd w kawiarniach
można natknąć się na portrety Najjaśniejszego Pana Franciszka
Józefa I! Goście spotkania, które odbyło się w dniu 18 listopada
przekonywali, iż w państwie zamieszkiwanym przez 13 narodowości bywało bardzo wesoło.
Znani z książek, radia i telewizji panowie zwrócili uwagę na
elementy łączące gminę Bestwina z Krakowem i resztą Galicji
– wspólną historię, postacie (Józef Bubak, Zygmunt Merta),
zwyczaje i język. Gdyby zresztą wbić cyrkiel między Krakowem

i Bestwiną i zatoczyć na mapie Europy duże koło, okazałoby się,
że leżymy w samym sercu kontynentu. Także religię chrześcijańską przyjęliśmy wcześniej niż reszta ziem polskich a to za
sprawą Cyryla i Metodego ewangelizujących dawne państwo
wielkomorawskie.
Były zatem na spotkaniu anegdoty z życia profesorów UJ
i dziennikarzy pism krakowskich. Opowieści kiedyś znane a już
nieco zakurzone, choćby ta o łzach cesarzowej Marii Teresy,
która ponoć bardzo nie chciała podpisać traktatu rozbiorowego
przez wzgląd na szacunek dla Polski. Sporo czasu redaktorzy
poświęcili Żydom, zamieszkującym Galicję, w tym Bestwinę
bardzo licznie. O Żydach traktuje nowa książka Czumy i Mazana
pt. „Tate, jedziemy do Krakowa” zawierająca uporządkowane
chronologicznie zabawne i poważniejsze fakty związane z obecnością wyznawców religii mojżeszowej w Krakowie i okolicy.
W dyskusji aktywny udział wzięli m.in. przewodniczący Rady
Gminy Bestwina Jerzy Stanclik (z wykształcenia historyk) czy
też przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak. Prelegenci poznali
dzięki temu specyfikę Bestwiny jako ziemi pogranicza – historycznie należącej do Małopolski, lecz przesiąkniętej wpływami
Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska.
Sławomir Lewczak

„Samuraje” wywalczyli
miejsca na podium
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W przedostatni weekend listopada (2122 XI 2015) odbył się po raz piętnasty
Wojewódzki Krasnostawski Konkurs Modeli Kartonowych, Plastikowych, konkurs
„Małego Modelarza” oraz Puchar Polski
statków i okrętów klas „C” Naviga. Modelarze z sekcji „Samuraj” przy CKSiR w
Bestwinie przygotowali kolejne modele,
które chcieli zaprezentować podczas tegorocznej edycji konkursu. Poziom prac
był bardzo wysoki, jednak kilku młodym
modelarzom udało się stanąć na podium.
Wśród zwycięzców znaleźli się:
Klaudiusz Wojtuszek - 2 miejsce za model

smoka
Dariusz Ochman - 1 miejsce za model
figurki Urlich Von Jungingen
Sylwester Kluczny - 3 miejsce za model
rakiety Energia+Buran
Piotr Niemczyk - 1 miejsce za model rakiety
Saturn V
Maksymilian Moś - 3 miejsce za model
samochodu policyjnego
Bartłomiej Dzida - 2 miejsce za model
kościoła
Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie
gratulujemy.
Łukasz Fuczek - instruktor Model promu kosmicznego „Buran’’

Reporterka na walizkach – spotkanie
z Magdą Omilianowicz

Magda jest typową ekstrawertyczką. Łatwo nawiązuje kontakt
z ludźmi i wcale nie odstrasza jej, że rozmówca właśnie odsiaduje kilkudziesięcioletni wyrok. Ujmująca osobowość, uśmiech
i umiejętność zadawania ciekawych pytań – to zaważyło na
tym, że reporterka z Koszalina wybrała taki a nie inny zawód
oraz spotkała się w swoim życiu z setkami osób o niebanalnych
życiorysach.
Spotkanie z Magdą Omilianowicz miało miejsce w czytelni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie w dniu 14 października. Dziennikarka i pisarka opowiedziała o swojej pasji i jednocześnie profesji. Była chyba na każdym kontynencie, wzięła
udział w chrzcie statku (przy okazji rozmawiając z Sophią Loren),
stworzyła wywiad z najlepszym polskim kaskaderem, wydała
książki francuskiego podróżnika Cizii Zykë... ciężko chyba
znaleźć temat którym Magda się nie interesuje, chociaż – jak
przyznaje – pogodzenie takiej pracy z życiem prywatnym jest
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zadaniem bardzo trudnym.
Dotychczas pani Magda napisała dziesięć książek. Podczas
spotkania zachęcała do lektury zbioru reportaży pt. „Przekraczające granice” – opowieści o pięciu nietuzinkowych kobietach,
takich jak 82 – letnia pani przemierzająca świat autostopem
by pokonać depresję. Inną godną polecenia pozycją jest „Fakt
autentyczny” – rzecz o wpadkach, gafach i niezręcznościach,
nie tylko z branży dziennikarskiej.
Po zakończonym spotkaniu Magda Omilianowicz pozowała
do zdjęć i podpisywała książki. Przyznała, że gmina Bestwina
i zamieszkujący ją ludzie to świetny materiał na reportaż, zwłaszcza, że żyją tu osoby o takich biografiach jak np. dr Franciszek
Maga.
Sławomir Lewczak

Magda Omilianowicz zaprosiła do lektury swoich książek

16 października w Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbył
się wernisaż wystawy rzeźby Józefa Gawła z Libiąża. Jej autor
poszczycić się może ponad 40 - letnim doświadczeniem oraz
ogromnym dorobkiem artystycznym. Pierwsze znaczące nagrody i wyróżnienia pochodzą z lat 80 ubiegłego wieku. W Krajowym
Przeglądzie Sztuki Ludowej w Katowicach w 1984 roku pan
Józef uzyskał II miejsce, wyróżniony został w 1987 na Poznańskim Przeglądzie, natomiast dwa lata później uzyskał pierwsze
miejsce w Skawinie. Od tamtego czasu rzeźba pana Józefa
zyskała sławę i zainteresowanie. Dzieła podziwiać można było
na wystawach w Krakowie, Katowicach, Bytomiu, Mysłowicach.
Poznaniu, Lesznie, Bielsku-Białej, Zawoi, Makowie Podhalańskim, Suchej Beskidzkiej czy Żywcu. Wiele z zaprezentowanych
prac znajduje się obecnie w zasobach państwowych galerii
i muzeów. Z upływem czasu rozpoczęła się również kariera
międzynarodowa, rzeźby pana Józefa podziwiać można było
w muzeach i galeriach na całym świecie, szczególnie uznanie
zyskał w Rosji, Chinach, Niemczech Francji oraz Czechach.
Za całokształt zasług artystycznych odznaczony został Złotym
Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2013 roku. Obecnie
należy do Stowarzyszeniu Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych - Odział Beskidzki. Dziś swe prace
prezentuje rzadko i tylko na prestiżowych wystawach - ostatnio
w Osielcu na jubileuszowym X Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim z cyklu „Patroni naszych kościołów”, gdzie uzyskał
II miejsce - powiedział Józef Szypuła, Prezes Beskidzkiego
Odziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Tym bardziej warto

Józef Gaweł i jedna z jego rzeźb

docenić działania i zabiegi Muzeum Regionalnego, które zyskało
przychylność tak cenionego artysty.
Jako doświadczony rzeźbiarz potrafi wyrzeźbić niemal wszystko, jednak najbardziej lubi tworzyć rzeźby przedstawiające życie
ludzi wiejskich oraz postacie święte. Najchętniej rzeźbi w lipie,
rzeźby monumentalne zaś w topoli i osice, wykonuje również
rzeźby w graficie oraz różnych rodzajach kamienia. Podczas
wernisażu, przybyli goście mieli możliwość poznania historii
tworzenia każdej z zaprezentowanych rzeźb. Niezwykłą atrakcja
okazał się występ Kapeli Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca
Bestwina. Z pewnością był to niezapomniany wernisaż, który na
długo pozostanie w sercu artysty oraz zgromadzonych gości.
Anna Puczka

Czesława Gewinner: malarstwo mam
w genach
W mojej rodzinie malują wszystkie pokolenia! – powiedziała
pani Czesława Gewinner, która w dniu 24 listopada otworzyła
w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka wystawę swoich
obrazów – Prawdziwy talent miała moja mama, uznana artystka
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Wystawa rzeźby Józefa Gawła

ludowa i to przy niej stawiałam pierwsze artystyczne kroki. Tata
nie nadążał z bieleniem ścian, bo mama lubiła co jakiś czas
malować na nich nowe kwiaty – wyjaśnia malarka.
Drogę artystyczną wybrały dzieci p. Czesławy a i czwarte
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pokolenie również złapało bakcyla. Jeśli chodzi rozwój zawodowy to w przypadku naszej malarki pasja musiała na długi
czas ustąpić prozie życia. Pomimo ukończenia średniej szkoły

plastycznej w Tarnowie pani Gewinner zdobyła kwalifikacje
księgowej i w tej profesji pracowała ponad trzydzieści lat. Pędzla
wszakże nie odłożyła: maluje motywy kwiatowe, pejzaże, martwe
natury, portrety a także – co nietypowe – kosmos (w Muzeum
Regionalnym można podziwiać obrazy przedstawiające mgławice i galaktyki). Artystka należy do Stowarzyszenia Plastyków
„Ondraszek”. Zdobyła sporo prestiżowych nagród, do najcenniejszych należy Wyróżnienie Honorowe na Konkursie Malarstwa
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.
Uczestnicy spotkania zostali miło zaskoczeni drugą pasją
Czesławy Gewinner czyli twórczością poetycką. Wysłuchali zabawnych fraszek i wierszy świadczących o ogromnym poczuciu
humoru autorki. Gospodarz wieczoru Andrzej Wojtyła wręczył
malarce bukiet kwiatów, dziękując jej za podzielenie się z publicznością swoimi dziełami utrwalonymi na płótnie i zawartymi
w tomikach.			
Sławomir Lewczak

Malarka i poetka Czesława Gewinner

Z kart historii rybactwa w Kaniowie
część 2 - Adolf Gasch kontra choroby ryb
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W 1884 roku stawy hodowlane w Kaniowie nawiedziło wiel- Prings., 2). Achlya n.sp., 3). Leptomitus lacteus Ag. Na podobkie nieszczęście – karpie zaczęły porastać pasożytniczymi ne choroby zapadały karpie i inne zwierzęta wodne np. raki
grzybami, następnie pokrywały się ranami, co w konsekwencji w różnych miejscach, jednakże hodowcy często do ostatniej
doprowadzało do śnięcia ryb. Choroba ta przetrzebiła populację chwili ukrywali objawy, chociażby z obawy przed stratą klientów.
karpia w gospodarstwie kaniowskim, a o walce z nią i zasługach Stąd też odważna, bezkompromisowa postawa Adolfa Gascha
Adolfa Gascha wspomina w „Przeglądzie Lekarskim” z 1884 r. spotkała się z wielkim uznaniem Towarzystwa Lekarskiego.
Adolf Gasch był zdania, że za spadek odporności ryb odpowiaautor sprawozdania z posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego
da zanieczyszczona woda rzeki Białej, do której wpływały ścieki
w Krakowie, dr. Szymkiewicz.
7 maja 1884 r. w posiedzeniu zwyczajnym wzięło udział 27 z 45 fabryk (patrz też: Wokół Święta Karpia... cz. 1 niniejszego
osób, w tym, jako goście, profesorowie zoologii UJ dr Nowicki cyklu). Z Białej zostały zatem pobrane do analizy próbki wody
do analizy chemicznej dokonanej przez
i dr Kniaziołucki, botanik, p. Raciborski
dr. Olszewskiego. Inne podjęte działania
a także hodowca karpia z Kaniowa, Adolf
to badania chorych i padłych osobników
Gasch.
przez prof. dr. Browicza, prof. patologii
Jak donosi Szymkiewicz, cała sprawa
Bollingera z Monachium, próby leczenia
rozpoczęła się od szybkiej reakcji Adolfa
karpi podejmowane przez dr. WalentowiGascha na zauważone objawy choroby
cza, jak również wspomniane działania
ryb: „Obecny na posiedzeniu jako gość,
botanika Raciborskiego związane z ich
p. Gasch z Kaniowa był na tyle odważny
hodowlą i przeszczepianiem na ryby
i sumienny, że nie zataił dostrzeżonej
zdrowe.
u siebie choroby na karpia, która go
Podjęte środki zaradcze odniosły najsrodze dotknęła, lecz zawiadomił o niej
wyraźniej sukces, skoro Gasch pozostał
władzę i sprowadził komisyję na miejsce,
w Kaniowie aż do roku 1908, po zarazie
aby się naocznie przekonała o zniszczeodnawiając swoje gospodarstwo i biorąc
niach przez chorobę zrządzonych.”. W baudział w wystawach rybackich gdzie predaniach wyjazdowych w Kaniowie wzięli
zentował swojego słynnego królewskiego
udział lekarze – dr Bogdanik, dokonujący
karpia.
sekcji na karpiach, jak również dr Nowicki,
Opracowanie: Sławomir Lewczak
który doznał przykrego uczucia na widok
na podstawie relacji z posiedzenia
ginących karpi, pokrytych chorobotwórzwyczajnego z dn. 7 V 1884 Towaczymi grzybami i ranami.
rzystwa Lekarskiego w Krakowie,
Pasożytnicze grzyby zostały rozpoPrzegląd Lekarski nr 21,
znane przez botanika, p. Raciborskiego,
Kraków 1884.
jako trzy gatunki: 1) Saprolegnia monoica O Adolfie Gaschu pisał „Przegląd Lekarski”

16

Edukacja

Papierowy zwierzyniec w bibliotece
W czwartek 15 października w filii GBP w Kaniowie gościliśmy
artystkę - Panią Karolinę Grygierczyk z Bielska - Białej. Od
dziecka rysowała, oblepiała słoiki masą papierową, zaś w gimnazjum ukończyła kurs ceramiczny a teraz rzeźbi z papieru.
Przypadek sprawił, że rozpoczęła przygodę z techniką plastyczną zwaną papier-mâché. Rok temu Pani Karolina zobaczyła na
wystawie w kwiaciarni cudowne, papierowe zające, które tak
rozpaliły artystyczną duszę, że po powrocie z zakupów sama
spróbowała takiego zajączka stworzyć. Udało się! Od tamtej
pory spod jej palców wychodzą wyrzeźbione z wielką precyzją,
dokładnością i niezwykłym smakiem plastycznym papierowe
zwierzaki. Gratulujemy Pani Karolinie pomysłów, doceniamy
talent i życzymy żeby spełniło jej się największe marzenie, czyli
własna pracownia. Wystawa prac trwała do 15 listopada.
Zachęcamy do odwiedzenia bloga http://bibliotekawkaniowie.
blogspot.com
Marzena Kozak – kierownik filii

Papierowe rzeźby powstawały pod kierunkiem pani Karoliny Grygierczyk

Nie wyszli z transparentami na ulicę, ale swój bunt przeciwko
agresji i różnym uzależnieniom zamanifestowali poprzez granie
i śpiewanie. Z tegorocznej odsłony odbywającego się w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince Święta Muzyki oprócz
niewątpliwych wrażeń artystycznych wszyscy uczestnicy wynieśli pragnienie zmieniania świata, przeciwstawienia się przejawom zła i skończenia z biernością wobec niego. Wszystko
w międzynarodowym towarzystwie i w języku francuskim.
Impreza w dniu 14 X została połączona z programem „Erasmus+” toteż do Bestwinki przyjechały delegacje szkół partnerskich z całej Europy. Organizatorka, nauczycielka języka
francuskiego pani Anna Tomaszczyk postarała się o stworzenie
przyjaznej atmosfery i o to, by goście „La Fête de la Musique”
czuli się u nas dobrze. Integracje pogłębiał z pewnością wspólny
język i fakt łączności z setkami miast, w których „Święto Muzyki”
jest obchodzone.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Gimnazjum w Bestwince, Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Świętej
Jadwigi w Koszarawie, Agrupamento de Escolas de Eixo – Aveiro
(Portugalia), IES Miguel Romero Esteo Malaga (Hiszpania),

Młodzieżowa orkiestra „Con Fuoco Band”

Występ Gimnazjum z Koszarawy
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Przeciwko przemocy i uzależnieniom
Święto Muzyki w Bestwince

College Amfipagition Korfu (Grecja), Collège Emile Mompar
Salviac (Francja), Istituto Autonomo Comprensivo „P.M.Rocca”
Alcamo (Włochy), Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Caracal
(Rumunia). Jako goście specjalni zagrała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta „Con Fuoco Band” działająca przy Powiatowym Ognisku
Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach – Dziedzicach a prowadzona przez Urszulę Szkucik – Jagiełkę.
Zaprezentowane utwory pomagały zrozumieć tematykę
uzależnień, począwszy od alkoholu, narkotyków i hazardu
a skończywszy na nowych zagrożeniach – nadmiernej ilości
czasu spędzanego przy grach komputerowych i w mediach
społecznościowych. Jest bardzo ważne, by zapobiegać nałogom
już w młodym wieku, gdyż często doprowadzają one do tragedii
– przemocy domowej lub chorób i śmierci.
Udział w przeglądzie wzięli m.in. zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik, przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Jerzy Stanclik, radny Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz Gawęda, sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś, dyrektor GZOSiP
Arkadiusz Maj, dyrektor ZSP Bestwinka Danuta Tekieli – Herman wraz z dyrektorami innych placówek oświatowych, grono
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pedagogiczne i oczywiście uczniowie.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Muzyki. Roztańczona i rozśpiewana sala była

dowodem na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, łagodzi
obyczaje, jest uniwersalnym językiem przyjaźni.
Sławomir Lewczak

„Oswoić – znaczy stworzyć więzy”
Gimnazjaliści – niepełnosprawnym
Już pierwszego grudnia do Bestwiny przybył Święty Mikołaj,
przynosząc podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” miłe prezenty, a przede wszystkim chwile pełne
radości. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II przygotowali

dla osób niepełnosprawnych przedstawienie, w którym spotkali
się na jednej scenie Mały Książę, postacie z tradycyjnych jasełek
i sam dobry biskup Miry.
Spektakl wystawiony na deskach estrady w Gminnej Bibliotece
Publicznej wyreżyserowała nauczycielka języka polskiego Oliwia
Sobieska. Jak powiedziała, aktorzy nie mieli zbyt wiele czasu
na przygotowania, jednakże całość wypadła bardzo dobrze.
Gimnazjaliści ujawnili talenty sceniczne i muzyczne, wspólnie
z niepełnosprawnymi śpiewali kolędy, rozdawali upominki
i przypomnieli o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia,
czasie miłości i pokoju.
Tak jak w powieści Saint - Exupéry’ego, tak i w przestawieniu
ważnym motywem stało się stworzenie wzajemnych więzów,
„oswojenie” ze szczególnymi widzami. Podopieczni „Centrum”
to wdzięczna publiczność, na każde „Mikołajki” czekają z utęsknieniem, licząc że szkolni przyjaciele na pewno ich nie zawiodą.
Sławomir Lewczak

Uczniowie i osoby niepełnosprawne z „Centrum”
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Dzień Pluszowego Misia w Bestwince
„Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś!”

Każdy człowiek - czy mały, czy duży, zna pluszowego misia
- przytulankę, powiernika dziecięcych radości, smutków, zmartwień i sukcesów. W wielu utworach literackich oraz w piosenkach Miś jest ważną postacią. Kubuś Puchatek, Miś Uszatek
czy Colargol towarzyszom dzieciom i dorosłym od zawsze.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną rocznicę powstania maskotki w 2002 roku. Pierwszy miś miałby dziś

113 lat. I ma malutkie marzenie, by o nim pamiętać a szczególnie
w dzień Jego święta.
Do przedszkola w Bestwince misie przywędrowały wraz
z dziećmi już 16 listopada. W tym dniu były głównymi bohaterami.
Dzieci obejrzały filmy z Misiem w roli głównej (odbyła się projekcja jak w prawdziwym kinie!), zaprezentowały swoich ulubieńców. Porównały najstarszego Misia ze swoimi przytulankami,
a także tańczyły z nimi przy wesołej muzyce. Ponadto odbyły
się też konkursy „misiowej wiedzy” i znajomości wizerunku misia
(wychowawczynie rysowały postać, mając zawiązane oczy).
Radość i śmiech towarzyszył przez cały dzień, jakim było
święto Pluszowego Misia.
„Miś jest mały i puchaty,
Miś jest fajny i kudłaty.
Lecz czasami tak to bywa,
Że się o nim zapomina…
A więc wezmę misia czule
I do siebie go przytulę!”
Dzieciom z Przedszkola w Bestwince i ich Pluszowym Misiom
życzymy wszystkiego dobrego i do misiowego zobaczenia!

Przedszkolaki przyniosły swoich pluszowych ulubieńców

Barbara Niemczyk
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Za wyniki i zaangażowanie – nagrody
burmistrza Czechowic-Dziedzic
Krzysztof Ramenda i Paweł Wawrzyczek to mieszkańcy
gminy Bestwina, którzy znaleźli się wśród sportowców i działaczy
wyróżnionych 5 listopada nagrodą pieniężną burmistrza Czechowic – Dziedzic. Nagrody przyznawane są dorocznie wybitnym
zawodnikom a także pracującym na ich sukces trenerom czy
członkom klubów sportowych. Wyróżnienia wręczył burmistrz
Marian Błachut w asyście swojego zastępcy Macieja Kołoczka
i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Fajfra.

powołane do kadry narodowej kadetek oraz juniorek.
Paweł Wawrzyczek – KS Judo Czechowice – Dziedzice

Oto sylwetki naszych laureatów:

Gratulacje dla Pawła Wawrzyczka

Paweł Wawrzyczek jest zawodnikiem Klubu Sportowego Judo
Czechowice - Dziedzice od 2003 roku, tegorocznym absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Silesia” w Czechowicach
- Dziedzicach. Zawodnik charakteryzuje się pracowitością oraz
systematycznością w zajęciach treningowych. W swojej karierze zdobył 11 medali w Pucharach Europy, jest wielokrotnym
medalistą Mistrzostw Polski, w roku 2013 zajął V miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów młodszych. Dzięki znakomitym rezultatom osiągniętym na arenie międzynarodowej zakwalifikował
się na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, które rozegrane zostały
w dniach 11 - 28.08.2014 r. w Chinach. Paweł sklasyfikowany
został tam na dobrym VII miejscu.
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Krzysztof Ramenda – sekcja tenisa stołowego MKS Czechowice-Dziedzice
Pan Krzysztof to wieloletni trener oraz działacz w środowisku
tenisa stołowego w gminie Czechowice - Dziedzice. Od początku
istnienia sekcji tenisa stołowego w MKS Czechowice - Dziedzice
jest szkoleniowcem drużyny kobiet. W tym sezonie drużyna pod
jego przewodnictwem zajęła 2 miejsce w rozgrywkach 2 ligi
kobiet. Również w tym roku dwie podopieczne trenera zostały

Sławomir Lewczak
Nagrodę odbiera Krzysztof Ramenda

Ich małe mistrzostwa

III Memoriał Anny Krystyan – „Gry i zabawy ruchowe”
Klasy III, IV i V szkół podstawowych z naszej gminy, podobnie
jak w ubiegłych latach wzięły udział 24 listopada w memoriale
poświęconym pamięci nauczycielki wychowania fizycznego Anny
Krystyan. Impreza zorganizowana dzięki staraniu pani Agnieszki
Dutki i klubu UKS „Wojownik” kontynuuje tradycje turniejów gier
i zabaw odbywających się niegdyś w ZSP Bestwina właśnie za
sprawą śp. p. Anny.
Wystarczy właściwie kilka piłek, materace, szarfy i skakanki
żeby podarować uczniom pół dnia frajdy. Bez rywalizacji nie
można się obejść, ale to rywalizacja przyjazna, największym
zwycięzcą jest zdrowie i radość. Memoriał promuje aktywność
fizyczną w duchu fair play, ukazuje różnorodność form sportu –
konkurencje zawierały elementy lekkoatletyki (biegi sztafetowe,

skoki), gier z piłką, prób celności. Drużyny zostały doskonale
przygotowane przez swoich wuefistów, toteż zawody przebiegły
sprawnie i wesoło. Obsługi technicznej podjęły się uczennice
Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Memoriał otworzył i zamknął wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Wspólnie z p. Agnieszką Dutką, dyrektor ZSP Agatą Rak
i p. Jarosławem Krystyanem zachęcił startujących do zabawy,
zaś na koniec goście rozdali puchary, nagrody i dyplomy. Podczas trwania zawodów każda z drużyn ubrana była w pamiątkowe koszulki w kolorach swojego sołectwa. Wsparcie Memoriału
zapewnili Urząd Gminy, Rada Rodziców i spółdzielnia „Pokój”.
Patronatem medialnym objął imprezę „Magazyn Gminny”.
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Konkurencja rzutu piłką

Zwycięska reprezentacja Kaniowa

Klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. Kaniów 2.
Bestwinka 3. Bestwina 4. Janowice
Zmarła w 2011 r. Anna Krystyan była wspaniałym pedagogiem
potrafiącym zachęcić do sportu nawet uczniów niewykazujących
uzdolnień w tym kierunku. W r. 2006 otrzymała tytuł „Nauczyciel
z Klasą” za nowe pomysły i innowacje. Posiadała tytuł instruk-

tora piłki siatkowej i ukończyła kurs kwalifikacyjny gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej. Zaangażowanie nauczycieli WF
jest niezwykle istotne w procesie wychowawczym dziecka bo
to w dużej mierze od nich zależy czy zaprzyjaźni się ono ze
sportem w dorosłym życiu, czy też po prostu do niego zrazi.
Sławomir Lewczak

Agnieszka Chwałek znowu na podium

•Magazyn gminny listopad-grudzień 11-12/2015

Reprezentantka grupy biegowej RyTM Czechowice - Dziedzice a zarazem mieszkanka gminy Bestwina Agnieszka Chwałek
dołożyła do swojej kolekcji następne trofeum. W XXVI Biegu Legionów na 10 km w Ustroniu zajęła drugie miejsce w kategorii K1.
Z kolei 15 listopada Agnieszka osiągnęła swój największy
sukces na arenie międzynarodowej. Jest to 4 miejsce w swojej
kategorii na „35. Marató de Valencia Trinidad Alfonso” który
odbył się w hiszpańskiej Walencji. Oficjalny czas zawodniczki
wyniósł 4:16:17 zaś faktyczny: 4:13:25. Serdeczne gratulacje!
Sławomir Lewczak
Na drugim stopniu podium stanęła biegaczka z Bestwiny

Strażacki turniej piłki halowej
21 Listopada w Kaniowie odbył się Gminny Turniej Piłki
Halowej między jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,
organizowany przez OSP Janowice. Po rozegraniu meczów na
zasadach „każdy z każdym” klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
I miejsce - OSP Bestwina
II miejsce - OSP Kaniów
III miejsce - OSP Bestwinka
IV miejsce - OSP Janowice
Serdecznie gratulujemy naszym druhom!
Więcej na stronie internetowej OSP Bestwina i profilu facebookowym
Piłkarskie drużyny jednostek OSP
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Andrzejowi Cichowskiemu ku pamięci
Andrzej Cichowski (1951 – 2012) to wieloletni prezes Klubu
Sportowego Bestwinka. Kładł on w swojej pracy szczególny
nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży, przyczyniając się do
propagowania zdrowego stylu życia. W dniu 22 listopada w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Kaniowie po raz trzeci
rozegrano piłkarski Memoriał Andrzeja Cichowskiego. Pomysłodawcy tego turnieju pragną podążać ścieżką wytyczoną przez

pana Andrzeja, dać jak najwięcej sportowej radości młodym
adeptom piłki nożnej.
Oto oficjalne wyniki:
Turniej Żaków:
KS Bestwinka - LKS Przełom Kaniów 12:1,
LKS Bestwina - LKS Przełom Kaniów 3:4,
KS Bestwinka - LKS Bestwina 11:1.
W turnieju żaków nie prowadzono klasyfikacji punktowej.
Turniej Trampkarzy:
KS Bestwinka - LKS Bestwina 4:1
LKS Ligota - LKS Bestwina 5:3,
KS Bestwinka - LKS Ligota 4:1
I miejsce - KS Bestwinka, II m - LKS Ligota, III m - LKS
Bestwina
Wszyscy uczestnicy memoriału otrzymali pamiątkowe medale
oraz słodycze ufundowane przez Urząd Gminy w Bestwinie.
Obecny był wójt Artur Beniowski oraz pani Anna Cichowska.
Trybuny wypełniły się kibicami dopingującymi młodych piłkarzy.

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz
zdrowia, miłości i pokoju
życzy

„Wigilii czas każe nam u stołu stać,
łamać opłatek, razem trwać…”

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w MRPiPS

Niech nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem spędzonym
wśród bliskich
bez pośpiechu i zmartwień, czasem niosącym
spokój i radość.
Niech Boża Dziecina błogosławi
w życiu rodzinnym i zawodowym,
niech napełnia nadzieją, siłą i ufnością
w moc prawdy,
a nadchodzący Nowy
Rok obdarzy
nas optymizmem,
wiarą i powodzeniem
w duchu jedności i
pokoju.

Poseł na Sejm RP
Jacek Falfus
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Sławomir Lewczak, Waldemar Fluder

Rozgrywki w ramach memoriału

Ogłoszenia

Listopad 2015

Kronika policyjna

• 3 listopada o godz. 23.10 w Kaniowie, na ul. Czechowickiej
doszło do pożaru budynku mieszkalnego, mieszkańcy nie
doznali obrażeń.

Październik 2015

• 8 października ok. godz. 15.20 w rejonie lotniska podczas lotu
testowego spadł pomiędzy drzewa helikopter z dwoma osobami
na pokładzie. Pilot oraz pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń.
• 10 października ok. godz. 19.10 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej
funkcjonariusze WRD z Bielska – Białej zatrzymali mieszkańca
powiatu bielskiego, który kierował samochodem po użyciu
alkoholu – 0,15 mg/l.
• 12 października o godz. 5.35 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej
policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali kierującego samochodem mieszkańca powiatu bielskiego będącego w stanie
nietrzeźwym – 0,60 mg/l.
• 12 października o godz. 7.45 w Bestwinie na ul. Witosa policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali kierującego samochodem
VW, będącego w stanie nietrzeźwym (0,22 mg/l.).
• 28 października w godzinach nocnych z terenu ogrodzonej
posesji w Kaniowie nieznani sprawcy dokonali kradzieży tui o
wartości 100 zł.

• 5 listopada o godz. 16.00 w Kaniowie policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca powiatu bielskiego,
który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (0,77 mg/l.).
Kierujący został ukarany mandatem.
• 14 listopada w Bestwince nieznani sprawcy dokonali włamania
do garażu blaszanego, z którego dokonali kradzieży części do
motocykla marki Junak.
• W nocy z 17 na 18 listopada w Kaniowie nieznani sprawcy
dokonali włamania do baru „Arkadia” a następnie z jednej z
maszyn zręcznościowych dokonali kradzieży kasetki z pieniędzmi. Postępowanie prowadzi KP Czechowice-Dziedzice.

Grudzień 2015

• 6 grudnia około godz. 16.00 – 18.00 w Bestwinie, na ul. Witosa
nieznani sprawcy dokonali włamania do budynku mieszkalnego
poprzez wyważenie drzwi balkonowych. Z wnętrza budynku
ukradziono pieniądze oraz biżuterię, postępowanie prowadzi
KP Czechowice-Dziedzice.

•Magazyn gminny listopad-grudzień 11-12/2015

• 31 października o godz. 00.25 w Bestwince, na ul. św. Floriana
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca
Franciszek Owczarz
gminy Bestwina, który kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości (0,77 mg/l.).
Dzielnicowy dla sołectw Kaniów i Bestwinka, sierż. sztab. Tomasz Kondziołka podaje
do wiadomości służbowy numer telefonu: (032) 214 88 43

OGŁOSZENIE

Ogrodnictwo

Kupię działkę rolną
lub rolno – budowlaną

Przyjmie do pracy stałej lub dodatkowej Kobiety – również emerytki

Tel. 733-553-637

791-344-757

na terenie Bielska-Białej

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. Małgorzata Wróbel - Letkiewicz specjalista protetyki stomatologicznej
ul.Kościelna 41
43 – 512 Bestwina
tel. 32 214 07 56
kom. 600 059 646

Rejestracja telefoniczna – codziennie –
najlepiej po godzinie 16.00; lub osobiście
w gabinecie.
Pełny zakres usług protetyczno –
stomatologicznych, zabiegi refundowane
przez NFZ.
W styczniu 2016 roku zapraszamy na dni otwarte –
nieodpłatne przeglądy, protezy stomatologiczne, wypełnienia.
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Ogłoszenia
Ogłoszenia

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
DROGI
in f o r m u j e
- 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.

ROLNIKU!

- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
Dętych połączona Jeśli
z XV –posiadasz
leciem Orkiestry
Dętej
zużytą
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza odi niepotrzebną
folię
będzie się na terenach
rekreacyjnych w Kaniowie.
-

- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
w Kaniowie.
- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W programie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

wszelkiego
rodzaju
Od 1 czerwca 2013
r. został w budynku
CKSiR
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicoZADZWOŃ!!!
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
od 10.00 do 12.00. Odbieram własnym
Telefon kontaktowy:
transportem.

aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,

aspirant Piotr Majcherek 32
215 504
32 36
Tel.

084 495

Ogłoszenia

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Czwartek – 8.00 – 17.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel.

501-096-071

W ofercie pełen zakres usług

 fryzjerskich  kosmetycznych  piercing  solarium
PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym
z całego serca podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
przyczynili się poprzez swoją bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika

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

Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
23
w lipcu po raz ostatni
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••Magazyn

Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku
przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

reklama

fot. A. Tokarczyk/Afekt Studio

Więcej informacji wewnątrz numeru i na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.bestwina.pl. Tam też znajduje się pełna galeria zdjęć.

Złote i Diamentowe Gody
w gminie Bestwina - 2015

