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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Życzymy mieszkańcom gminy Bestwina

Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego
Wiele radości i owocnego świątecznego wypoczynku

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek samorządowych

Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym Jerzym Stanclikiem
Radni Rady Powiatu Bielskiego

Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale;

Ojcu swojemu już uczynił zadość
Nam niesie radość. Alleluja!
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

Rada Gminy podczas podejmowania uchwał

XV Sesja Rady Gminy Bestwina

W ostatnim czasie odbywały się zebrania 
sprawozdawcze i wyborcze w gminnych stowa-
rzyszeniach i organizacjach. Serdecznie dziękuję 
tym, którzy angażują się w życie i funkcjonowanie 
naszej Małej Ojczyzny. Dotychczasowym zarzą-
dom składam podziękowania za pracę, a nowo 
wybranym życzę by społeczne działanie dawało 
im wiele satysfakcji.

Najważniejsze sprawy podejmowane w minio-
nych tygodniach:
• Ogłoszony został przetarg na wymianę azbe-

stowej sieci wodociągowej w rejonie ul. So-
snowickiej i Torowej oraz na „Ochmanowcu” 
w Kaniowie.

• Wybrany został wykonawca na remonty 
cząstkowe dróg asfaltowych, firma „Betonit”  
z Czechowic-Dziedzic.

• Trwają prace planistyczne przy studium i planie 
zagospodarowania. 

• Przygotowujemy się do wdrożeniu programu 
500+. Ulotki z informacjami dotrą do naszych 
domów, a na stronie internetowej urzędu rów-
nież można zapoznać się z wytycznymi tego 
programu.

• Wypoczynek feryjny dla dzieci organizowały 
Centrum Kultury, świetlice środowiskowe, 
parafie i stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni”. 

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Na sesji w dniu 14 marca radni gminy Bestwina rozpatrywali 
projekty uchwał o charakterze głównie „technicznym”, które 
musiały zostać podjęte na forum Rady. Zanim jednak przystąpili 
do zasadniczej części obrad, krótkie sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej złożył wójt Artur Beniowski. Poinformował m.in. 
że znajdujemy się na etapie wyboru strategii do naborów w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” i Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina”. Najprawdopodobniej przyznane 
środki w obu przypadkach, podobnie jak w innych gminach będą 
skromniejsze, jednakże wykorzystywane są zawsze efektywnie, 
czego przykładem mogą być chodniki, otoczenie SP ZOZ w Be-
stwinie, zbiornik na ujęciu wody pitnej itp. Z funduszy tego typu 
mogą korzystać również przedsiębiorcy bądź stowarzyszenia. 
Co do innych źródeł finansowania, przygotowywany jest wniosek 
na termomodernizację szkoły w Bestwince – z tzw. Regional-
nych Izb Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO – Subregion 
Południowy. W trzecim kwartale roku powinna zostać podpisana 
umowa i wybrany wykonawca.

Trwa praca nad kształtem Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego w gminie Bestwina oraz wdrożenia programu „Ro-
dzina 500+” (szczegóły w osobnym tekście). Wójt uczestniczył 
w Konwencie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Szczyrku, 
w spotkaniu dotyczącym komunikacji autobusowej oraz – razem 
z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem - w sesji Rady Powiatu 

Bielskiego. Podał do wiadomości, że powiat podejmie się ocze-
kiwanego remontu mostka przy ul. Kościelnej w Bestwinie (ze 
środków powodziowych). 

Rozstrzygnięto przetargi na remonty cząstkowe dróg i czysz-
czenie rowów oraz przepustów, wycinanie drzew, krzewów sa-
mosiejek. Ogłoszono przetarg na wymianę sieci wodociągowej 
w sołectwie Kaniów.

Radna Barbara Pacholska odczytała sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r. Komisja pracująca pod 
kierunkiem radnego Łukasza Furczyka opiniowała wykonanie 
budżetu gminy, prawidłowość przeprowadzania zebrania wiej-
skiego, kontrolowała jednostki samorządowe – SP ZOZ, GOPS, 
szkoły, przedszkola itd.

 Spośród uchwał najwięcej dyskusji, zwłaszcza podczas po-
siedzenia komisji wzbudziła kwestia wyodrębniania bądź nie 
wyodrębniania tzw. funduszu sołeckiego. Wójt Artur Beniowski 
stwierdził: „Nie jestem przeciwnikiem tego funduszu i uważam, 
że może on przyczyniać się do większej aktywności obywa-
telskiej. Jednakże w obecnym stanie prawnym, kiedy nie ma 
możliwości utworzenia osobnego subkonta dla sołectwa lepiej 
tego funduszu nie wyodrębniać zaś środki przeznaczyć na wkład 
własny do większych inwestycji, które i tak przecież realizowane 
są na terenie sołectw”. Radni stosunkiem głosów 10:2 zdecydo-
wali o nie wyodrębnianiu funduszy sołeckich.

Podjęto Uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. Zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 
roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016.

3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 
2015 rok.

4. W sprawie opłaty prolongacyjnej.
5. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 

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

Portrety samorządowców – poznaj swojego  
radnego (część 2)

6. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalno-
ści Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku -Białej.

7. Zmiany uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2016 – 2020.

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

9. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Bestwina.

10.  Powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przy-
znanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróż-
niających się osiągnięciami w dziedzinie działalności 
sportowej.

11 Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w 2017 roku.

12. Apelu dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych 
na linii Czechowice-Dziedzice - Oświęcim.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

W naszym cyklu przedstawiamy kolejnych radnych naszej 
gminy. Dziękujemy im za udostępnione informacje a czytelników 
zachęcamy do bliższego zapoznania się z pracą samorządow-
ców. Pamiętajmy, że każdy radny, mimo że został wybrany 
z konkretnego sołectwa, działa na rzecz całej gminy Bestwina.

Grzegorz Kołodziejczyk jest 
radnym od roku 2010 czyli drugą 
kadencję. W wyborach w r. 2014 
wybrany z Kaniowa, z okręgu nr 
12 (ul. Batalionów Chł., Dworska, 
Firganka, Furczyka, Gawlików, 
Hamerlaka, Kóski, Rogowa, Ry-
backa). Zasiada w dwóch komi-
sjach stałych – Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środo-
wiska. W przeszłości działał też 
w komisji zajmującej się przy-
gotowaniem wdrożenia nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Okręg wyborczy radnego Kołodziejczyka prawie w całości 
znajduje się pod wpływem szkód górniczych, stąd też radny 
aktywnie współpracuje z przedstawicielami PG SILESIA w za-
kresie oszacowania i likwidacji szkód. Przy współdziałaniu  
PGS i Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej wyremontowano 
rów Młynówka i rowy przy ul. Hamerlaka, Gawlików, Furczyka. 
Wykonano oświetlenie przy ul. Kóski. Grzegorz Kołodziejczyk 
za duże osiągnięcie uważa remont pomieszczenia w budynku 
przedszkola w Kaniowie i przekazanie tej salki na cele dydak-
tyczne. Popiera dalszą modernizację tego przedszkola.

Radny jest członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ. Działa 
na rzecz utrzymania i modernizacji kaniowskiej filii Ośrodka 
Zdrowia. Poza tym zauważa konieczność wymiany i remontu 
sieci wodociągowej oraz infrastruktury drogowej w gminie. 
W Kaniowie czeka na naprawę część ul. Rybackiej, ul. Modra, ul. 
Kóski. Według radnego należałoby również dokończyć montaż 
oświetlenia na ul. Furczyka, położyć nakładkę asfaltową na ul. 
Gawlików, wykonać przepust pod ul. Kóski i odwodnienie ul. 
Dworskiej.

Grzegorz Kołodziejczyk jest pracownikiem Przedsiębiorstwa 
Górniczego SILESIA, interesuje się zagadnieniami związanymi 
z ochroną środowiska, poza tym sportem i motoryzacją.

Kontakt: 604 192 637

 Maria Maroszek zasiada w Ra-
dzie Gminy Bestwina od r. 2010 
i jest to jej druga kadencja. Wybra-
na z sołectwa Bestwina, w 2014 
r. startowała z okręgu nr 1 (ul. 
Dolna, Hallera, Gospodarska, 
Kościelna – parzyste 34-50, 69-
68, Młyńska, Plebańska, Pod-
kępie, Polna – 18-49, Rzeczna, 
Widokowa, Wielodroga, Witosa 
– nieparzyste 69-93, 94-188, 
Zacisze, Zaułek). Pełni funkcję 
przewodniczącej Komisji Budżetu 
i Finansów oraz jest członkinią 
Komisji Rewizyjnej.

 Radna już czwartą kadencję jest sołtysem sołectwa Bestwina. 
Zależy jej szczególnie na poprawie bezpieczeństwa mieszkań-
ców, m.in. poprzez budowę chodników na terenie gminy. Zwraca 
uwagę na konieczność remontów dróg, wymienia do przyszłej 
realizacji np. ul. Janowicką i ul. Kościelną czy też wykonanie 
połączenia ul. Lipowej i ul. Akacjowej.

 Od wielu lat pomaga rolnikom w wypełnianiu sprawozdań 
i uzupełnianiu dokumentacji. Każdy mieszkaniec może liczyć na 
pomoc radnej znajdując ją w domu lub łącząc się telefonicznie. 
Maria Maroszek należy do wielu działających w Bestwinie orga-
nizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Współorganizuje coroczne Do-
żynki Gminne. Bierze udział w pracach zarządu Gminnej Spółki 
Wodnej Melioracyjnej.

 Zainteresowania radnej Marii Maroszek to w głównej mierze 
praca społeczna oraz historia i kultura ziemi bestwińskiej.

Kontakt: 662 239 786

 Stanisław Nycz z Janowic 
funkcję radnego a zarazem wice-
przewodniczącego Rady Gminy 
Bestwina pełni trzecią kadencję, 
od roku 2006. Wybrany w 2014 
r. z okręgu nr 9 (ul. Graniczna, 
Janowicka 139-172, 174-186A 
parzyste, Korczaka, Łanowa, Mio-
dowa, Pszczelarska, Targanicka, 
Famułkowa). Pracuje w Komisji 
Budżetu i Finansów a także w Ko-
misji Edukacji, Kultury, Zdrowia 

Maria Maroszek

Grzegorz Kołodziejczyk

Stanisław Nycz
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Aktualności

Program Rodzina 500+

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze  
w Ochotniczych Strażach Pożarnych

i Bezpieczeństwa Publicznego.
 Pracując społecznie dla mieszkańców Janowic i innych so-

łectw, Stanisław Nycz skupia się na poprawie warunków życia 
i ulepszeniu infrastruktury. Zabiega o dokończenie remontu ul. 
Janowickiej i tych dróg gminnych, których fatalny stan domaga 
się pilnej modernizacji. Od 2015 r. jest sołtysem sołectwa Jano-
wice – współpracuje z wieloma organizacjami, kołami i stowa-
rzyszeniami takimi jak parafia, Zespół Szkolno – Przedszkolny, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, Gminny 
Klub Honorowych Dawców Krwi, Gminne Koło Pszczelarzy itp. 
Był jednym z organizatorów Janowickiego Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego. Udzielając się charytatywnie zagrał jedną z ról 

w przedstawieniu „W poszukiwaniu Kopciuszka” wystawionym 
również w Janowicach jako forma pomocy dla niepełnosprawnej 
Wiktorii.

Stanisław Nycz jest byłym pracownikiem górnictwa. Ważne 
miejsce w jego działalności zajmuje Ochotnicza Straż Pożarna. 
Jest wieloletnim członkiem czynnym, natomiast na ostatnim 
zebraniu sprawozdawczo – wyborczym OSP Janowice został 
wybrany do zarządu jednostki. 

Kontakt: na dyżurach w każdy pierwszy piątek miesiąca od 
godz. 17.00 do 18.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Janowicach.

Od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Bestwinie będą przyjmowane wnioski w ramach rządowego 
Programu Rodzina 500+. Program ten to nieopodatkowane 
500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez do-
datkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają 
wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6 tys. 
zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. 

Warunki uzyskania prawa do świadczenia:
• Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycz-

nemu dziecka (który wystąpił o adopcję) albo opiekunowi 
prawnemu dziecka.

• Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 
roku życia (uwzględniane są tylko dzieci zamieszkujące wspól-
nie z osobą ubiegającą sięi pozostające na jej utrzymaniu).

• Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 
zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 
świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł. 

• Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od do-
chodu.
Wysokość świadczenia:

• Wysokość świadczenia to 500 zł. miesięcznie na dziecko 
w rodzinie.

Składanie wniosków:
• Wnioski będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r.
• Prawo do świadczenia wychowawczego obejmuje okres za-

siłkowy od 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
• Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami zostanie 

złożony w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. 
prawo do świadczeń zostanie ustalone od 01 kwietnia 2016 
r. Decyzja zostanie wydana w terminie do 3 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku.

• Na wnioski złożone po 01.07.2016 r. prawo do świadczeń 
nie będzie ustalane wstecz, a jedynie od miesiąca, w którym 
wpłynie wniosek.

Miejsce uzyskania informacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bestwinie ul. Szkolna 4 
43-512 Bestwina tel. (32) 215 46 58,   (32) 215 46 37

OSP Bestwina: Jan Wróbel 
na czele jednostki

Pięcioletnia kadencja prezesa i zarządu OSP Bestwina do-
biegła końca i po bardzo udanym okresie prezesury Marcelego 
Krausa druhowie stanęli przed koniecznością wyboru nowych 
władz. Poprzeczka została postawiona wysoko – chyba jesz-
cze nigdy o strażakach z gminy Bestwina nie było tak głośno 
w mediach a przyczynili się do tego w dużej części ochotnicy 
z naszego największego sołectwa. To laureaci plebiscytu interne-

towego na najlepszą jednostkę i superstrażaka (Mateusz Kubik), 
mistrzowie Śląska w ratownictwie (wspólnie z OSP Kaniów) 
i profesjonaliści w wielu dziedzinach – od pierwszej pomocy po 
ratownictwo techniczne. Strażak – ochotnik powinien posiadać 
dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Taki stan rzeczy wymusza 
poniekąd statystyka: jak wyraził się obecny na walnym zebraniu 
bryg. Grzegorz Piestrak z bielskiej PSP pożary to tylko część 
zdarzeń, do jakich wzywani są strażacy. 

 W dniu 31 stycznia dokonano wielu podsumowań, złożono 
sprawozdania, padły słowa podziękowań i zachęty do dalszego 
budowania renomy jednostki. Honorowy członek Zarządu Głów-
nego ZOSP RP Józef Kłoda wskazywał na wielką odpowiedzial-
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ność, jaka stanie przed nowym zarządem, podobnie kierownik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
Aleksander Radkowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP Jan Cholewa i wiceprezes Jan Ozimina, prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski, komendant gminny Grzegorz Owczarz 
oraz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie Cezary 
Dulka i wielu innych.

 OSP Bestwina liczy (według stanu na koniec stycznia) 135 
członków (90 czynnych, 10 honorowych, 35 wspierających) 
w tym 30 to kobiety. Istnieje także Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza. W roku 2015 uczestniczono w 65 akcjach, z czego tylko 
9 było wyjazdami do pożarów co potwierdza słowa przemawia-
jących gości. Zorganizowano obchody 125 – lecia jednostki 
i z tej okazji pozyskano samochód ratowniczo – gaśniczy Opel 
Movano. Z ciekawszych zakupów sprzętowych należy wymienić 
defibrylator AED, Zestaw PSP R1 z deską, szynami i tlenem, 
syrenę elektryczną (na budynku szkoły), fantom szkoleniowy, 
nosze, ubrania, radiotelefony itd. W ramach prac społecznych 
przepracowano łącznie 4838 godzin.

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego na zebra-
niu ukonstytuował się nowy Zarząd OSP Bestwina. Pozostała 
w nim część druhów z Zarządu Poprzedniego, jednak nie za-
brakło debiutantów. Oto pełny skład Zarządu:

Prezes – Jan Wróbel; wiceprezes – Łukasz Pasierbek; naczel-
nik – Mariusz Puchała; zastępca naczelnika – Krzysztof Kłoda; 
sekretarz – Marta Gandor; skarbnik – Anna Radwańska; kon-
serwator – Franciszek Lindert; gospodarz – Tomasz Ochman; 
członek Zarządu – Dariusz Orłowski.

Komisja Rewizyjna: Mateusz Kubik (przewodniczący); Adrian 
Pala (sekretarz); Stanisław Kubik (członek).

Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP.

Nowy prezes Jan Wróbel jest doświadczonym strażakiem, rol-
nikem, pełnił także funkcję radnego gminy Bestwina. Zabierając 
głos obiecał kontynuację dzieła poprzedników i oczywiście nie 
zatrzymywanie się na ostatnio osiągniętych sukcesach.

 Przyznane odznaczenia stażowe za wysługę lat:

45 – Władysława Hałas; 40 – Stanisław Ślosarczyk; 30 – Ma-
rek Wala; 25 – Sławomir Owczarz, Jan Ozimina, Marek Zarzyka; 

20 – Krzysztof Adamski, Jacek Grzyk, Małgorzata Kłoda, Marceli 
Kraus, Jadwiga Wilczek, Krystyna Wróbel; 15 – Kinga Krawiec, 
Adrian Pala, Barbara Rybska, Mariusz Puchała; 10 – Agnieszka 
Kubik, Łukasz Pasierbek, Katarzyna Puchała; 5 – Magdalena 
Sobik, Joanna Borodziuk, Krzysztof Kulesza.

OSP Kaniów: Skutecznie ratują 
na wodzie i na lądzie

 Od druhów z kilkudziesięcioletnim stażem po najmłodszych 
członków MDP – w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie 
każdy czuje się ważny i potrzebny. Starsi wiedzą, że mają opar-
cie w wyjątkowo licznej kaniowskiej młodzieży – aż 33 adeptów 
pożarnictwa przygotowuje się pod okiem swoich instruktorów 
do zasilenia szeregów członków czynnych jednostki. Powody 
do zadowolenia ma zwłaszcza pan Jan Janeczko – strażak 
z 60 – letnim stażem w OSP. Jego wnuki to kolejna generacja 
w rodzinie, która zaczyna pełnić odpowiedzialne funkcje i de-
cydować o kierunkach rozwoju straży. Po ostatnich wyborach 
przeprowadzonych w dniu 6 lutego stanowisko naczelnika 
i wiceprezesa objął Wojciech Janeczko.

 Specjalnością OSP Kaniów było i jest ratownictwo wodne. 
Młodszy brygadier Radosław Radkowski reprezentujący komen-
danta miejskiego PSP w Bielsku-Białej Adama Caputę podkreślił 
rolę jednostki kaniowskiej, która w skali powiatu ma znaczenie 
strategiczne. Wyszkolenie druhów i posiadany sprzęt pozwoliły 
na zdobycie I i II miejsca w poszczególnych konkurencjach na 
IX Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym w Sierakowie. Natomiast drugi znaczą-
cy sukces miał miejsce na II Otwartych Mistrzostwach Śląska 
w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników 
gdzie łączona drużyna OSP Kaniów i OSP Bestwina stanęła na 
najwyższym stopniu podium pokonując nawet profesjonalistów 
– lekarzy i ratowników medycznych. 

 Jednostka liczy 92 członków czynnych (w tym 12 druhen), 
3 członków honorowych i 17 wspierających, do tego dochodzi 
wspomniana wcześniej MDP. Wspólnie na rzecz OSP prze-
pracowali 3617 godzin, zaś 817 h spędzili przy interwencjach. 
Grupa operacyjna składająca się z 60 strażaków w 2015 r. 50 
razy wyjeżdżała do działań ratowniczych, z czego 13 razy do 
pożarów i 37 razy do miejscowych zagrożeń. Systematycznie 
zwiększa się ilość druhów zdobywających specjalistycznie 
uprawnienia.

OSP Kaniów - odznaczenie dla druha Jana Janeczko

Zebranie w OSP Bestwina - stół prezydialny
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 Gdy trzeba – gaszą i ratują ale w wolnych chwilach potrafią 
doskonale się bawić. Biorą udział w turniejach sportowych, za-
bawach tanecznych, organizują czas wolny dzieciom i młodzie-
ży. Łączą przyjemne z pożytecznym przybliżając pożarnictwo 
poprzez Dni Otwartej Strażnicy, Turniej Wiedzy Pożarniczej, 
pogadanki, współpracę z gminnymi organizacjami i stowarzy-
szeniami, z parafią i szkołą czy też współorganizowanie imprez 
plenerowych.

 Cały czas priorytetem w Kaniowie pozostaje zakup samocho-
du bojowego. Wójt Artur Beniowski poinformował o monitorowa-
niu tych starań przez gminę Bestwina. Jest pełna zgoda radnych 
co do konieczności dofinansowania sprzętu dla OSP gdyż nie 
należy żałować środków dla ochrony życia i mienia. W ubiegłym 
roku środki finansowe, którymi dysponowała OSP oraz fundusze 
przyznane przez Urząd Gminy były spożytkowane w głównej 
mierze na projekt i przygotowanie dokumentacji na budowę 
magazynu przeciwpowodziowego, w urządzenia i systemy do 
powiadania strażaków o alarmach,  zakupiono również ubrania 
stanowiące osobiste zabezpieczenie strażaków podczas działań 
ratowniczych.

 Na bieżąco prowadzona jest kronika OSP i strona internetowa. 
Trzeba zauważyć również intensywną działalność Orkiestry 
Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Orkiestra przed 
walnym zebraniem wykonała krótki koncert.

 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze wyłoniło nowy Zarząd 
OSP Kaniów. Oto jego pełny skład:

Prezes – Grzegorz Owczarz; wiceprezes i naczelnik – 
Wojciech Janeczko; wiceprezes – Jacek Gruszka; zastępca 
naczelnika – Andrzej Janeczko; skarbnik – Małgorzata Bie-
rońska; sekretarz – Łukasz Hoczek; członkowie zarządu: Artur 
Beniowski, Jarosław Bieroński, Marcin Kowolik, Andrzej Satława, 
Maciej Strach.

Komisja rewizyjna: Barbara Faruga (przewodnicząca), Damian 
Duda, Sławomir Sojka.

Wyłoniono ponadto delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP.

Przyznane odznaczenia stażowe za wysługę lat: 60 lat – Jan 
Janeczko; 50 – Jan Sikora; 5 – Małgorzata Bierońska, Marzena 
Kozak, Łukasz Góra, Radosław Kulka, Artur Beniowski, Sławo-
mir Sojka, Dawid Gruszka, Grzegorz Lach.

Odznaczenia wręczali wiceprezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Bielsku – Białej Jan Ozimina i Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga.

Druhowie zgromadzeni na zebraniu nadali godność Preze-
sa Honorowego Władysławowi Kósce  a Godność Członków 
Honorowych Janowi Sikorze, Józefowi  Farudze, Andrzejowi  
Biedrawie i  Stanisławowi Olejakowi.

Wiceprezes OSP Kaniów a zarazem dowódca Grupy Ratow-
nictwa Wodnego Jacek Gruszka dokonał wręczenia Odznak 
Za Zasługi dla Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu z okazji 
45 – lecia działalności OR WOPR w Żywcu. Odznaczenia te 
otrzymali: Jarosław Bieroński, Piotr Gałuszka, Łukasz Kóska, 

Mateusz Tomaszczyk, Mariusz Soszka, Sławomir Sojka, Andrzej 
Satława, Marcin Kraus (OSP Bestwinka).

 Wzruszającym akcentem zebrania było przemówienie hono-
rowego członka Zarządu Głównego ZOSP RP Józefa Kłody, 
który szczególnie długo podkreślał rolę Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i gratulował sukcesów w zawodach. Jak się wyra-
ził, OSP Kaniów zdała swój egzamin z najwyższą oceną. Warto 
odnotować, że pan Józef Kłoda ma 96 lat a w straży służy od 
lat 78.

OSP Bestwinka: Ambitne cele 
nowego zarządu

 Druh Józef Distel po ponad 20 latach sprawowania funkcji 
prezesa może chyba mieć poczucie zrealizowanej misji. Prze-
kazuje w dobre ręce jednostkę sprawnie działającą w Krajowym 
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, z nowym samochodem 
bojowym, prężnymi drużynami pożarniczymi: młodzieżową 
i harcerską oraz wykwalifikowanymi strażakami. O jego praco-
witości świadczy także kronika OSP wykaligrafowana pięknym, 
odręcznym pismem. To w epoce komputerów rzadkość, lecz 
przydaje księdze pamiątkowej wiele walorów. W 2012 zostały 
zorganizowane obchody stulecia Straży Pożarnej w Bestwince 
będące świętem całej lokalnej społeczności.

 Strażackie walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Be-
stwince miało miejsce 13 lutego. Spośród licznych sprawozdań 
należy zwrócić uwagę na raport z całorocznej działalności. OSP 
Bestwinka liczy 79 członków czynnych, w tym 19 kobiet. Dwóch 
druhów posiada status członka honorowego, stan Młodzieżowej 
i Harcerskiej Drużyny Pożarniczej to odpowiednio 10 i 15 osób. 
Zanotowano 14 wyjazdów do akcji związanych z pożarami i in-
nymi zagrożeniami, natomiast 30 razy wyjeżdżano do usuwania 
skutków wichury. W czynie społecznym strażacy przepracowali 
3200 godzin, wliczając w to szkolenia podnoszące kwalifikacje, 
zawody czy też różnego typu prace techniczno – konserwator-
skie. Uznanie budzi aktywny udział w uroczystościach na terenie 
gminy i poza nią, reprezentowanie jednostki na polu sportowym 
oraz wiedzy pożarniczej. Zakupiono sprzęt: kaski ochronne, 
radiostację, drabinę, części ubioru, priorytetem na przyszłość 
i zadaniem dla nowego zarządu pozostaje zakup małego wozu 
bojowego.

Druh Marcin Kraus z OSP Bestwinka otrzymał specjalne podziękowanie  
z Komendy Miejskiej PSP
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 W wyniku dwóch kontroli przeprowadzonej przez Państwową 
Straż Pożarną OSP Bestwinka otrzymała wynik dobry a następ-
nie bardzo dobry co – według słów prezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP RP Herberta Szeligi – wskazuje na postęp jaki dokonał 
się w jednostce. Bardzo wiele pracy wkłada się w wyszkolenie 
młodzieży – prezes Józef Distel wskazał zwłaszcza na pracę 
Michała Kóski, Macieja Wawro, Krzysztofa Zelka oraz Grzego-
rza Gawędy (Przewodniczącego Komisji ds. MDP w Zarządzie 
Powiatowym ZOSP RP) zaangażowanego szczególnie mocno 
w przeprowadzenie obozów szkoleniowo – wypoczynkowych 
MDP w Kostkowicach. 

 Na zebraniu walnym wyłoniono nowy zarząd OSP Bestwinka:

Prezes – Grzegorz Gawęda; wiceprezes i naczelnik – Michał 
Wójtowicz; wiceprezes – Magdalena Sobańska; zastępca 
naczelnika – Krzysztof Zelek; skarbnik – Paweł Ryś; sekretarz 
– Teresa Paruch – Ryś; członkowie zarządu – Maciej Wawro, 
Marcin Kraus, Damian Tomanek, Rafał Maga, Tomasz Bieroński.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Janusz Markiel; sekre-
tarz – Wiesław Englart; członek – Tadeusz Maga.

Wyłoniono delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 Ustępujący prezes Józef Distel został za całokształt działal-
ności nagrodzony tytułem prezesa honorowego, życzeniami 
i statuetką strażaka, pozostanie on jednakże nadal niezastąpiony 
w jednostce dokumentując jej dzieje na kartach kroniki. Podzię-
kowania złożono także długoletnim gospodarzom strażnicy 
– Edwardowi i Czesławie Bierońskim, zaś druh Marcin Kraus 
otrzymał specjalne wyróżnienie z rąk Komendanta Miejskiego 
PSP st. bryg. Adama Caputy za pomoc w szkoleniu strażaków 
w zakresie ratownictwa wodnego. Dh Marcin jest członkiem 
drużyny, która zajęła I i II miejsce w IX Mistrzostwach Polski 
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym 
w Sierakowie. 

 Życzenia strażakom z Bestwinki złożyli także: wiceprezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, honorowy członek Za-
rządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, zastępca wójta gminy 
Bestwina Marcin Kanik, komendant gminny Grzegorz Owczarz 
i inni.

Przyznane odznaczenia stażowe za wysługę lat:
60 – Tadeusz Kędzior; 35 – Andrzej Dawidek, Adam Żaczek; 

30 – Teresa Paruch - Ryś ; 20 – Ilona Bierońska, Maciej Waw-
ro; 15 lat – Barbara Żądło, Rafał Maga, Daniel Merta, Tomasz 
Wojcieszyk; 5 lat – Maciej Giziński, Artur Orlicki.

OSP Janowice: Siła społecznego 
wsparcia

 Wszędzie w gminie Bestwina działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej cieszy się wśród mieszkańców pełnym zrozumieniem, 
jednakże Janowice w pewnej kategorii są fenomenem. Chodzi 
o ilość członków wspierających – tych jednostka ma aż 91. 
Sołectwo Janowice nie jest duże, zatem można powiedzieć, że 
Straż pełni w nich rolę integrującą. Jeśli nawet nie ma strażaka 

w rodzinie to jest to sąsiad, znajomy, ktoś dobrze znany, na kim 
można polegać „jak na Zawiszy”.

 Czas podsumowań i podziękowań dla druhów OSP Janowice 
nadszedł w dniu 21 II 2016 r. Do odrestaurowanej strażnicy 
przybyli goście reprezentujący władze pożarnicze, samorządowe 
oraz koła i stowarzyszenia – m.in. prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Bielsku – Białej Jan Cholewa i wiceprezes tego 
Zarządu Jan Ozimina, honorowy członek Zarządu Głównego 
ZOSP RP Józef Kłoda, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Herbert Szeliga, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, mł. kpt. 
Rafał Walasik z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej, 
komendant gminny Grzegorz Owczarz, ks. proboszcz Józef 
Walusiak, dyrektor ZSP Janowice Urszula Kal, prezes KGW 
Krystyna Norymberczyk. Zebranie prowadził pan Jacek Saw-
kiewicz.

 Prezes Zygmunt Łukoś w sprawozdaniu z całorocznej dzia-
łalności podziękował wspomnianym członkom wspierającym 
za ofiarność, podał też do wiadomości, że członków czynnych 
jest w jednostce 39, z czego 30 posiada uprawnienia do brania 
udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhów honorowych 
OSP Janowice ma 9, natomiast członków MDP – 12. W czynie 
społecznym strażacy przepracowali 2150 godzin, w akcjach 
zaś – 315. W roku 2015 wyjeżdżali 8 razy do pożarów i 16 razy 
do zagrożeń miejscowych, pomagając zwłaszcza w usuwaniu 
skutków wichury.

 Podobnie jak inne jednostki, Straż Pożarna w Janowicach była 
bardzo aktywna na polu społecznym, uczestnicząc we wszelkie-
go typu uroczystościach czy imprezach. Sama zorganizowała na 
przykład zabawę karnawałową czy też turniej halowy piłki nożnej 
w Kaniowie. Wyróżniła się podczas Janowickiego Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego zabezpieczając trasę i wspólnie z OSP 
Hałcnów przeprowadzając pokaz ratownictwa technicznego 
i medycznego. Z Kołem Gospodyń Wiejskich druhowie zwiedzili 
Cieszyn i Wisłę. Jednym z większych sukcesów indywidualnych 
było pierwsze miejsce druha Damiana Kopaczki z MDP w po-
wiatowych zawodach w tenisie stołowym.

 Nie zostało zaniedbane systematyczne szkolenie w zakresie 
podstawowym i specjalistycznym. Zakupiono nowy sprzęt taki 
jak aparaty oddechowe, bluzy z polaru, buty, latarki, ostrzałkę 
do pił itd. Częściowo wyremontowany został samochód „Star”, 
zamontowano terminal i internet, wykonano prace porządkowe 
w strażnicy i w kościele. W kolejnym roku sprawozdawczym 
Zarząd pragnie czynić starania o pozyskanie zbiornika wodnego, 
remont pomieszczenia pod biuro wraz z punktem alarmowym, 
remont kotłowni i wejścia do niej oraz o dalszą modernizację 

W Janowicach prezesem OSP ponownie został Zygmunt Łukoś
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Z prac Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
Zmiany w zarządzie i walne zebranie

samochodu.
 Z dniem 30 IX 2015 r. z wynajmowania od OSP lokalu zre-

zygnował pan Grzegorz Wójcicki. Zarząd pragnie udostępnić 
w najem budynek o powierzchni użytkowej 137 m² i w związku 
z tym prosi osoby zainteresowane o kontakt.

 Ponieważ upłynęła pięcioletnia kadencja Zarządu i prezesa 
(w jej trakcie Jerzego Kudłę zastąpił Zygmunt Łukoś) na zebraniu 
walnym przeprowadzono wybory. Oto nowy skład Zarządu OSP 
Janowice.

Prezes – Zygmunt Łukoś; wiceprezes i naczelnik – Krzysztof 
Wróbel; zastępca naczelnika – Zbigniew Borutka; sekretarz – 
Grzegorz Gajda; skarbnik – Herbert Szeliga; gospodarz – Piotr 
Gajda; opiekun MDP – Andrzej Wójcicki; członkowie – Stanisław 
Nycz, Zbigniew Wełniak.

Komisja Rewizyjna: Andrzej Nycz (przewodniczący), Andrzej 
Grygierzec, Leszek Grzybowski.

Wytypowano ponadto delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP.

 Odznaczenia stażowe za wysługę lat wręczone na zebraniu 
w dniu 21 II 2016 r.:

65 lat – Franciszek Olek; 50 – Stanisław Kóska; 45 – Tadeusz 
Czana; 35 – Herbert Szeliga; 30 – Marek Wróbel; 25 – Zbigniew 
Maga; 15 – Piotr Gajda; 10 – Zbigniew Borutka, Krzysztof Pucka, 
Grzegorz Rozner; 5 – Dawid Norymberczyk, Robert Miarka, 
Małgorzata Kubik, Grzegorz Ciszczoń, Sebastian Kucharczyk, 
Rafał Kozieł.

Sławomir Lewczak

Dla Spółki Wodnej miniony rok był rokiem zmian, począwszy 
od przetasowań w zarządzie, skończywszy na wielu zrealizo-
wanych inwestycjach, o które zabiegano w latach poprzednich. 
Chociaż – jak wyraził się kierownik robót Marian Firganek – 
bywało tak sucho, że nie można było w niektórych miesiącach 
wbić w ziemię łopaty  - to jednak doprowadzono m.in. do bu-
dowy kanału „Bartki”, naprawy kanału ulgi i wykonania innych 
zaplanowanych zadań. W dniu 12 stycznia zarząd Spółki przyjął 
rezygnację Kazimierza Firganka z funkcji prezesa. Zastąpił go 
Łukasz Greń, natomiast zastępcą została Maria Maroszek. Ka-
zimierz Firganek pozostanie jednak w dalszym ciągu członkiem 
zarządu. Siedziba Spółki została przeniesiona na ul. Plebańską 
2 (salki katechetyczne).

3 lutego 2016 r. w sali widowiskowej CKSiR w Bestwinie od-
bywało się walne zebranie sprawozdawcze delegatów GSWM. 
Pan Kazimierz Firganek w zastępstwie nieobecnego z powodu 
choroby prezesa przywitał obecnych na tymże zebraniu dele-
gatów, wójta Artura Beniowskiego, radnych gminy Bestwina 
z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem oraz przedstawicielkę 

Starostwa – Wandę Dziubek i przedstawicieli przedsiębiorstwa 
„AQUA S.A.”. Dalszą część zebrania prowadził Anatol Faruga.

 Przyjęto następnie protokół z poprzedniego zebrania, a spra-
wozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył Kazimierz Firga-
nek. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania dla Wójta, 
pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego oraz 
ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc. 

 Kolejne raporty to odczytane przez Edwarda Kubika spra-
wozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie 
z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian 
Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta 
Kuder). Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 16 196 mb 
konserwacji rowów o wartości 96 691, 66 zł; wykonano 297 
szt. wybić - napraw drenarskich za 45 807, 10 zł. Razem roboty 
statutowe pochłonęły 142 498, 76 zł. Wszystkie prace zlecone 
oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane 
przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.

 W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że 
dochody uzyskane w 2015 r. wynosiły (po wykonaniu) 303 377, 
25 zł., w tym: składki – 153 841, 50 zł., dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego – 20 000 zł, roboty zlecone – 129 498, 73 zł., 
odsetki bankowe – 37, 02 zł. Wydatki wyniosły ogółem 306 576, 
22 zł.

 Wszystkie sprawozdania przyjęto i udzielono Zarządowi 
Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została 
przedstawiona przez kierownika robót GSWM Mariana Firgan-
ka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację rowów 
w poszczególnych sołectwach. Spółka wykonywać będzie także 
naprawy urządzeń drenarskich według zgłoszeń mieszkańców.

Bestwina 4 373 mb 22 395  zł Średnio zł. za mb – 5,11
Bestwinka 1 705  mb 6 034 zł 3,53
Janowice 1 846  mb 8 048 zł 4,36
Kaniów 5 060 mb 39 628 zł 7,83
Razem 12 990 mb 76 105 zł 5,86

Sprawozdanie z działalności przedstawił Kazimierz Firganek
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Jesteśmy obecne w przestrzeni realnej i wirtualnej – powie-
działa prezes KGW w Janowicach Krystyna Norymberczyk – 
Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Bestwina promują się m.in. na 
portalu internetowym „Moje KGW” zaś nasze, janowickie zdobyło 
tam nawet nagrodę „Koło tradycyjne i nowoczesne”. Należy 
wspomnieć też o „Złotym Kłosie”  - nagrodzie w konkursie „150 
Kół na 150 – lecie KGW”. Podobne, większe i mniejsze sukcesy 
mają na koncie panie z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa. Sezon 
zebrań sprawozdawczych jest dobrą okazją do spotkania we 
wspólnym gronie i dokonania podsumowań a także przyjęcia 
nowych członkiń.

Rok 2015 zmobilizował gospodynie do wytężonej, społecznej 
pracy i dostarczył chwil pełnych dobrej zabawy. W dużej mierze 
właśnie dzięki paniom z KGW dożynki gminne w Kaniowie wy-
warły na mieszkańcach tak wielkie wrażenie. Przewodniczące 
Jadwiga Ozimina, Halina Lasota, Krystyna Norymberczyk 
i Mieczysława Głombek zachęciły swe „drużyny” do udziału w ju-
bileuszu 25 - samorządności gminnej, świętach patriotycznych, 
wydarzeniach religijnych (peregrynacja Znaków Miłosierdzia), 
wyjazdach integracyjnych, pokazach kulinarnych, szkoleniach. 
Słuchając wygłaszanych na zebraniach sprawozdań można 
było utwierdzić się w przekonaniu, że oferta naszych Kół jest 
bardzo atrakcyjna. Problemem pozostaje wszakże mała ilość 
nowych członkiń. Pomału sytuacja zmierza jednak ku lepszemu, 
szczególnie w Janowicach, Kole najmłodszym pod względem 
wieku członkiń. Jak wyraził się wójt Artur Beniowski, gmina Be-
stwina na tle gmin ościennych nie wypada źle biorąc pod uwagę 

liczebność KGW – co nie znaczy, że nie może być lepiej. Księża 
proboszczowie, sołtysi czy też przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej zabierając głos podczas zebrań życzyli, by córki 
i wnuczki członkiń KGW zainteresowały się strojem regionalnym, 
naszą historią i jej odkrywaniem. – Dziś odżywa wśród młodzieży 
patriotyzm, nosi się koszulki z portretami Żołnierzy Wyklętych 
czy powstańców. Po okresie zastoju rozkwita też poczucie dumy 
z tego skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Zakładajcie więc drogie 
Panie z dumą Wasze piękne stroje – podsumował proboszcz 
z Bestwiny, ks. Cezary Dulka.

Na uznanie zasługuje z pewnością każde Koło, jednakże naj-
bardziej uroczystą oprawę miało zebranie gospodyń z Janowic, 
gdyż połączono je z obchodami Dnia Kobiet. Panie otrzymały 
życzenia i – na ręce przewodniczącej – upominki, z kolei strażacy 
obdarowali kwiatem każdą uczestniczkę spotkania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie może pochwalić się od-
nowioną siedzibą. Położenie płytek podłogowych było możliwe 
dzięki Starostwu Powiatowemu, Urząd Gminy wyremontował 
pomieszczenie KGW a Zarząd OSP Bestwina przekazał farbę. 
Wszystkim serdecznie podziękowała Jadwiga Ozimina, która 
w dniu 9 marca została wybrana na przewodniczącą ponow-
nie. Skład Zarządu bestwińskiego Koła także się nie zmienił, 
zaufano koleżankom już sprawdzonym w pełnieniu społecznie 
ważnych funkcji. 

Sławomir Lewczak

Aktualności

Koła Gospodyń zapraszają kandydatki!

Zarząd KGW w Bestwinie

Przemawia Krystyna Norymberczyk - prezes KGW Janowice

Koła Gospodyń zapraszają kandydatki!

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na 
zebraniu delegaci. Przyjęto jedenaście uchwał oraz wnioski 
złożone przez delegatów. Wysokość składki melioracyjnej nie 
została podniesiona. Szczegółowy zapis złożonych wniosków 
i zapytań znajduje się w protokole z zebrania dostępnym w sie-
dzibie GSWM.

 Obawy delegatów wzbudziła możliwość ewentualnych uszko-
dzeń systemu drenarskiego przy wykonywaniu zaplanowanych 
zadań związanych m.in. z budową kanalizacji. Wobec tego 
przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik zakomuni-
kował, że należało będzie w projekcie umieścić zapis o kosztach 

zatrudnienia pracownika, który będzie nadzorował naprawę 
uszkodzeń i bez jego zgody nie będzie można zasypać rowu. 

Wójt Artur Beniowski odniósł się do wyników przeprowadzo-
nych wizji lokalnych. Poinformował o wysokiej ściągalności 
składek a także o zaplanowanej przez Urząd Gminy kwocie na 
zadania wodno – melioracyjne: 60 tys. zł.

Na zakończenie Kazimierz Firganek podziękował wszystkim 
osobom obecnym na zebraniu.

Sławomir Lewczak
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Kultura

Gminne koncerty charytatywne
Teatr i śpiew dla Adasia 

Ktokolwiek miał w domu chore dziecko, choćby tylko na grypę 
ten wie, ile trzeba poświęcić mu czasu i troski. Gdy choroba jest 
poważniejsza, przewraca życie rodziców do góry nogami i pozo-
stawieni sami sobie mogą przeżywać wielkie trudności. Mama 
i tata Adasia Zamarlika, mieszkańca Bestwinki codziennie walczą 
o zdrowie synka cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. 
Adam ma 6 lat, nie chodzi, nie mówi, przeżywa niekontrolowa-
ne napady agresji i autoagresji. Pomóc może tylko intensywna 
rehabilitacja.

 Z wyciągniętymi do dzielnego chłopca dłońmi pospieszyli w dniu 
31 stycznia mieszkańcy gminy Bestwina. W sali widowiskowej 
OSP Bestwinka odbywał się doroczny koncert zorganizowany 
przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Koncert charytatywny, 
z którego dochód w całości przeznaczono dla Adasia. 

 Na niedzielny wieczór przygotowano trzy atrakcyjne występy. 
Jako pierwszy zaprezentował się chór „Allegro” prowadzony przez 
Magdalenę Wodniak – Foksińską. Zespół działa już 14 lat, ale 
w Bestwince koncertował po raz pierwszy, prezentując repertuar 
nie tylko kolędowy. Publiczność wysłuchała chóru z wielkim 
wzruszeniem, tym większym po informacji że wielu jego członków 
zaczynało swoją przygodę z muzyką jako dzieci a teraz są już 
dorosłymi osobami.

 Kolejno wystawiona została sztuka „W poszukiwaniu Kop-
ciuszka” – opisywany już spektakl z udziałem wójta gminy Be-
stwina Artura Beniowskiego i znanych mieszkańców pełniących 
różne publiczne funkcje. Niektóre kwestie na potrzeby występu 
w Bestwince zmieniono, dostosowując je do realiów sołectwa. 
Największe salwy śmiechu wzbudzały oczywiście subtelne aluzje 
do bieżącej działalności Urzędu Gminy i spraw lokalnych, włożone 
w usta Księcia, krasnoludków, Kopciuszka, Kota w Butach lub 
Czerwonego Kapturka.

 Z klimatów bajkowych udaliśmy się do Bestwiny naszych 
przodków. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” pokazał 
tradycyjny program kolędowy z przyśpiewkami i elementami gry 
aktorskiej. Na tronie zasiadł okrutny Herod, popłoch zasiały diabły 
i śmierć, zaś zabawna baba z kozą rozśmieszyła szczególnie dzie-
ci. Choreograf Zespołu, Sławomir Ślósarczyk, zachęcił następnie 
przybyłych do wstępowania w szeregi folklorystów i poznawania 
naszej własnej kultury laskiej.

 Po podliczeniu wpływów z wolnych datków otrzymano 
kwotę 4475 zł. i 20 euro. Chętni mogą również przekazać Ada-
siowi 1% podatku – informacje i numer konta znajdują się na 
profilu facebookowym Adama Zamarlika. Organizatorzy dziękują 
wszystkim gościom za liczny udział i dar serca, szczególnie dzię-

kują występującym wymienionym wyżej artystom, Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” 
oraz strażakom z OSP Bestwinka za użyczenie sali. 

Janowice zakochane w pomaganiu – koncert  
dla Wiktorii

Gdy wielkie, czerwone serce pojawiło się na scenie janowickie-
go Domu Strażaka na zakończenie spektaklu „W poszukiwaniu 
Kopciuszka”, widzowie wiedzieli, że nie chodzi tylko o miłość ro-
dem z bajki. Był to także znak pamięci i wsparcia, jakie mieszkańcy 
sołectwa okazali 14 – letniej Wiktorii. Walentynkowa niedziela 
miała zatem przebieg nieco inny od standardowych wyobrażeń, 
lecz kto zamienił kino lub restaurację na rozśpiewaną i roztań-
czoną salę, nie wyszedł zawiedziony.

 Wiktoria Szwajka urodziła się z wylewem śródczaszkowym 
II stopnia i przeszła już dwie ciężkie operacje serca. Na doda-
tek zmaga się z poważną wadą wzroku, co jest dla rodziców 
dodatkowym powodem do zmartwień. Jednakże nastolatki nie 
opuszcza dobry humor i wiara w ludzką życzliwość. Pomoc przy-
szła ze strony Rady Sołeckiej w Janowicach, Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Z wolnych datków wśród 
publiczności zebrano 4 537 zł. i 20 euro za co w imieniu całej 
rodziny dziękowała mama Wiktorii.

 Przedstawienie o Kopciuszku i innych bajkowych postaciach 
z udziałem wójta Artura Beniowskiego oraz znanych w gminie 
osób grano po raz trzeci, niemniej wprowadzono kilka modyfikacji 
nawiązujących do Janowic. W krasnali wcielili się m.in. Zbigniew 
Borutka i sołtys Stanisław Nycz, wpleciono aluzje do Lasu Jano-
wickiego i lokalnych ulic, zaś Małgosia założyła oficjalną koszulkę 
Janowickiego Rajdu Rowerowego. O stronę muzyczną zadbał 
janowicki organista Sebastian Frączek.

 Po aktorach na estradzie zaprezentowała się dowodzona przez 
Stanisława Niemczyka kapela biesiadna „Janowianka”. Muzycy 
zaprosili do wspólnego śpiewania wszystkich obecnych, rozda-
jąc śpiewniki i zapraszając na scenę bohaterów przedstawienia. 
Najlepiej bawił się chyba sam sołtys – w przebraniu krasnoludka 
zachęcał do tańca najmłodszych uczestników zabawy. 

 Za umożliwienie przeprowadzenia koncertu organizatorzy dzię-
kują Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach (udostępnienie 
sali) i Kołu Gospodyń Wiejskich na czele z panią przewodniczącą 
Krystyną Norymberczyk. Wiktorii można pomagać przez cały rok, 
przeznaczając na przykład na jej leczenie 1% podatku albo też 
kupując śpiewniki kapeli „Janowianka”.

Sławomir LewczakBestwinka - Występ chóru „Allegro”

Janowice - Koncert kapeli „Janowianka’’
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Kultura

Gminna Orkiestra Dęta  
na Lazurowym Wybrzeżu

W dniach 19 – 25 II 2016 r. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z Siedzibą w Kaniowie udała się do Francji a konkretnie do 
Nicei, by uczestniczyć w paradach podczas trwającego tam 
przez 15 dni karnawału. Impreza trwała od 13 do 28 lutego - 
ma ponad 140-letnią tradycję i jest jedną z największych na 
świecie. Nie bez powodu Nicea nazywana bywa europejskim 
Rio de Janeiro. Najważniejsze turystyczne wydarzenie sezonu 
zimowego na całym Lazurowym Wybrzeżu przyciąga milion 
widzów – zarówno miejscowych jak i przyjezdnych. Tym razem 

nie było inaczej. Orkiestra wystąpiła łącznie w pięciu paradach 
– trzech dziennych i dwóch nocnych – oraz w przemarszu 
ulicami Nicei i dwóch koncertach w kluczowych miejscach mia-
sta. Najważniejszym wydarzeniem podczas całej imprezy była 
Parada Światła – barwny pochód kukieł i artystów, okraszony 
tonami konfetti, którego centralny punkt stanowi Plac Massena. 
Orkiestra z Kaniowa stanowiła pierwszą grupę maszerującą tuż 
za Królem i Królową Karnawału – są to dwie ogromne kukły, 
symbole całego Karnawału. Równie ważnym przedsięwzięciem 
jest Bitwa Kwiatowa rozgrywająca się na Promenadzie Anglików. 
Jest to korowód artystów i pojazdów udekorowanych świeżymi, 
ciętymi kwiatami, rzucanymi w publiczność. Łącznie podczas 
jednej imprezy wykorzystuje się nawet 100 tys. różnych kwia-
tów Każda z parad przyciągała około 40 tys. widzów, a dzięki 
muzyce i naturalnemu zachowaniu muzyków orkiestra porwała 
tłum do wspólnej zabawy, zyskując tym samym wielu nowych 
fanów z całego świata. Warto zaznaczyć, że zaowocowało to 
licznymi telefonami z pytaniami o możliwość współpracy w in-
nych imprezach o podobnym charakterze. Warto podkreślić, że 
sukces orkiestry to owoc współpracy z mażoretkami  „Nemezis” 
z Hecznarowic, które pięknym tańcem i efektownymi strojami 
uświetniły każdy z występów. Uczestnictwo w Karnawale było 
nie tylko wyśmienitą zabawą dla jej uczestników, ale także pro-
mocją i prezentacją walorów kultury naszego kraju oraz regionu.

Marta Ochman, Paulina Kobiela
Fot: Łukasz StanclikNasza orkiestra na paradzie w Nicei

Zimowy wypoczynek w gminnych 
placówkach kultury

Ferie w CKSiR - pod skrzydłami muz

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w czasie ferii zimowych 
przerodziło się w Akademię Sztuk Pięknych i prawdziwy teatr. 
Przez cały pierwszy tydzień zimowego wypoczynku (15 – 19 II) 
najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych warsz-
tatach oraz spektaklach.

Na zajęciach plastycznych prowadzonych przez Karolinę 
Żurowską i Katarzynę Czanę poznawano różnorodne techniki 

artystyczne. Dzieci malowały płócienne torby i sakiewki, tworzyły 
obrazy na szkle a także zdobiły ramki na zdjęcia i futerały na 
telefony.

Dwa przedstawienia w sali widowiskowej przyciągnęły miło-
śników bajek. Teatr „Kikimora” wystawił historię pt. „Jak Krzyś 
pomógł rodzicom odzyskać czas”, natomiast „Teatr Akademia 
Wyobraźni” – opowieść „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”. Poza 
zabawnymi treściami obie sztuki niosły ze sobą przesłanie 
dydaktyczne. W środę, po drugim przedstawieniu odbyły się 
warsztaty z zakresu sztuki lalkarskiej. Uczestnicy zapoznali się 
z budową lalki teatralnej i techniką animacji oraz spróbowali 
wymyślić i przedstawić własną niepowtarzalną bajkę.

Skarby z szuflady i ogrodu –  
ferie w Muzeum Regionalnym
Nie złoto, nie srebro, lecz drewno, kamyki, mydło i inne po-

wszechnie dostępne surowce – wszystko może we wprawnych 
rękach przemienić się w skarb. W domach naszych przodków 
nic się nie marnowało, zwłaszcza dzieci potrafiły zamienić w za-
bawkę to, co znalazły. Zajęcia podczas ferii zimowych w Muzeum 
Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka (22 – 26 luty) pomogły 
uczestnikom wcielić się w prawdziwych rzemieślników. Ma to tę 
przewagę nad grą komputerową „Minecraft” (polegającą między 

Warsztaty lalkarskie w CKSiR
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Kultura

Co nowego w stowarzyszeniu  
„Z Sercem na Dłoni”?

Wyrabianie soli kąpielowych to świetna zabawa

innymi na wytwarzaniu przedmiotów), że swoje wytwory dzieciaki 
zabierają do domów. 

Prowadzący Andrzej Wojtyła zaproponował w tym roku pięć 
warsztatów łączących edukację z zabawą. Te bezpłatne zajęcia 
dydaktyczne dla dzieci w wieku szkolnym obejmowały wypieki 
z pieca chlebowego, tworzenie miniaturowych form rzeźbiar-
skich, ręczny wyrób soli kąpielowych i pachnących mydełek, 
linorytów i pieczęci, kamiennych amuletów i talizmanów. Kiedy 
uczestnicy próbowali swoich sił w zagniataniu ciasta na bułeczki 
albo dodawaniu składników do aromatycznego mydła, słuchali 
opowieści o życiu i pracy dawnych mieszkańców Bestwiny i oko-
lic. Sceneria „Józefowej Izby” znacznie ułatwiła wcielenie się we 
własnych pradziadków i prababcie. Być może to pierwszy krok 
do zainteresowania się historią i rozbudzenia w sobie i wśród 
rodziny zapału do poznawania „skąd nasz ród”.

Sławomir Lewczak

Serce na dłoni, wiedza  
w głowie – wyjazdy podczas 

ferii zimowych
Przepis na udane ferie zależy w głównej mierze od pomysłu. 

Całkiem ciekawą propozycją może być mieszanka zabawy i na-
uki, podanej w atrakcyjnym sosie, z dala od szkolnej ławki. Taką 
rolę spełniają podróże, popularne powiedzenie mówi, że kształcą 
a można jeszcze dodać, że uczą kojarzenia faktów wyrabiając 
ciekawość świata. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” w drugim tygodniu ferii zaprosiło 
najmłodszych na wyprawę w krainę historii – a w zasadzie cykl 
wypraw. Wizyta w muzeum wbrew obiegowej opinii nie nudzi 
dzieciaków. Jeśli odpowiednio się ją przygotuje, nawet małe 
„szkraby” chłoną wiedzę wszystkimi zmysłami.

 W Muzeum Historycznym w Bielsku – Białej (Zamek książąt 
Sułkowskich) grupa z Kaniowa wzięła udział w warsztatach 
archeologicznych. Pracownicy naukowi z pasją opowiedzieli 
o swojej pracy, zapoznając małych odkrywców z najnowszymi 
technikami badawczymi – z wykorzystaniem lotnictwa i laserów. 
Dzieci zobaczyły jak wyglądają wykopaliska w Egipcie i w środ-

kowoamerykańskiej dżungli. W części praktycznej wykonały 
z gliny – metodą wstęgową – swoje własne naczynia, takie jakie 
tworzyli dawni Słowianie. 

 Kolejnym interesującym przystankiem stał się „Dom Tkacza”, 
czyli oddział wspomnianego wyżej Muzeum Historycznego. 
Dawne Bielsko było miastem włókniarzy a sprzyjała temu 
bliskość gór (wypas owiec) i położenie nad rzeką Białą. Zbiory 
zgromadzone w Domu Tkacza upamiętniają schyłkowy okres 
wytwórczości ręcznej, wypieranej już w XIX wieku przez warsz-
taty mechaniczne. Wycieczkowicze obejrzeli krosna i kołowrotki 
jak również część mieszkalną i ekspozycję etnograficzną. Zaję-
cia praktyczne polegały na wykonywaniu na płótnie kolorowych 
odbitek. 

 Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa 
„Nila” w Krakowie pomógł uczestnikom lepiej poznać dzieje pol-
skiego podziemia niepodległościowego. Także poprzez warsz-
taty pt. „Zostań asem wywiadu” gdzie do wykonania czekały 
zadania oparte na działalności konspiracyjnej wywiadowców, 
kurierów i łączników. Podczas zwiedzania podziwiano bogate 
zbiory Muzeum, m.in. replikę rakiety V2 i polskiego czołgu 7TP.

 Prezes Stowarzyszenia Iwona Sojka serdecznie dziękuję 
zwłaszcza cukierni „Asteria” państwa Byrskich za ufundowanie 
poczęstunku dla dzieci uczestniczących w całym cyklu wyjaz-
dów.

Walne zebranie  
sprawozdawczo – wyborcze

 Skuteczna działalność każdej organizacji charytatywnej opiera 
się przede wszystkim na ludziach. Im więcej otwartych serc, tym 
większa szansa na dotarcie z pomocą do potrzebujących. Na 
walnym zebraniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” w dniu 4 marca kwestię zapro-
szenia do współpracy nowych wolontariuszy poruszono szcze-
gólnie mocno i apel ten należy ponowić także w tym miejscu. 
Działające w Kaniowie i poza nim Stowarzyszenie od kilku lat 
zabiega o poprawę sytuacji życiowej osób chorych (zwłaszcza 

Wyjazdowe zajęcia w Bielsku-Białej
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Kultura

Na emeryturze życie rozkwita – 
prezentacja Klubu Seniora

dzieci) i przeżywających życiowe trudności. Organizuje letni 
i zimowy wypoczynek, koncerty i przedstawienia charytatywne, 

imprezy plenerowe, włącza się w zbiórkę żywności. Wszystkie 
te inicjatywy zostały podsumowane przez prezes Iwonę Sojkę 
dziękującą przy okazji dobroczyńcom – przedsiębiorstwom, 
organizacjom i osobom indywidualnym: „Kłaniamy się nisko 
każdemu, kto wspomagał naszą działalność finansowo, udo-
stępniał swój czas albo swój sprzęt. Jesteśmy wdzięczni za 
środki pieniężne i za inne formy pomocy np. upieczenie ciasta 
na kiermasz, przyniesienie fantów na loterię. Dzięki Wam, drodzy 
przyjaciele dzieci mogą kontynuować leczenie bądź też wyjechać 
na niezapomnianą wycieczkę”

 Członkowie zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczo 
– wyborczym udzielili zarządowi absolutorium, przyjęli plan pracy 
na rok 2016 i wybrali nowe władze. Prezesem ponownie została 
Iwona Sojka, wiceprezesem – Grzegorz Owczarz, sekretarzem 
– Łukasz Furczyk, skarbnikiem – Kamil Gandor, w skład zarządu 
wszedł także Marcin Gęszka.

Sławomir Lewczak

Zebranie walne - sprawozdanie prezes Iwony Sojki

 Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie 
życie i umiem się nim cieszyć – napisał Jan Paweł II. Ren-
ta, emerytura w XXI wieku nie musi oznaczać już siedzenia 
w czterech ścianach własnego mieszkania. Osoby starsze 
same upominają się o swoje prawa, tworząc stowarzyszenia 
i uczestnicząc w różnych kursach, zajęciach, wycieczkach. 
W gminie Bestwina istnieją Koła Emerytów i Rencistów. Jedno 
z takich kół, działające w Bestwinie przyjęło niedawno nazwę 
Klubu Seniora. 

 Prezes wspomnianego Klubu, pan Jan Rybski, zgodził się 
w rozmowie z redakcją „Magazynu Gminnego” krótko scharakte-
ryzować jego działalność. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, 
że członkowie nie są „zawieszeni w próżni”, należą częstokroć 
równolegle na przykład do Koła Gospodyń Wiejskich, Straży 
Pożarnych, udzielają się w parafii. Bywają aktywni na forum 
samorządowym, czego przykładem są osoby klubowiczów, 
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika albo też 
sołtys Bestwiny, radnej Marii Maroszek.

 Bestwiński Klub Seniora liczy 102 członków. Proponuje im 
wspólne spędzanie wolnego czasu, w formie wyjazdów lub 

imprez na miejscu. Przez 35 lat działania Klubu jego członko-
wie zwiedzili całą Europę – od Atlantyku po Adriatyk i wschód 
z Krymem. Jan Rybski, prezes z 23 – letnim stażem wymienia 
też krótsze wycieczki lub wczasy sanatoryjne. Sam tylko 2016 
rok będzie bardzo intensywny: Na zebraniu sprawozdawczym 
w dniu 4 lutego ogłoszono plany wyjazdowe: baseny termalne, 
majowy pobyt w Ustroniu Morskim, wycieczka na Morawy 
i krótsze wypady w ciekawe miejsca, zapowiedziano Dzień 
Kobiet, imprezę barbórkowo – andrzejkową. Okazji do spotkań 
nie zabraknie.

 Prezes wraz z wiceprezesem i skarbnikiem Aleksandrem Kup-
czakiem zapraszają chętnych seniorów i seniorki do współpracy. 
Przypominamy równocześnie, że placówki kulturalne w gminie 
Bestwina cyklicznie organizują różne zajęcia ukierunkowane 
na osoby starszych – przykładowo w Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji była to gimnastyka rehabilitacyjna a w Gminnej Biblio-
tece Publicznej – kurs komputerowy. W Muzeum Regionalnym 
można częstokroć podziwiać wystawy obrazów, które wyszły 
spod pędzla artystów w wieku emerytalnym. 

Sławomir Lewczak

Zebranie walne Klubu SenioraPrzed Ostrą Bramą w Wilnie
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Wiecznie kwitnące ogrody „Amei”

Z piwnicy... do stolicy
„Fashion by Bastek Czernek” – wystawa fotograficzna

W tej branży trzeba nieustannie o sobie przypominać. Dobry 
fotograf nie siedzi w miejscu, ale szuka okazji i możliwości, puka 
do różnych drzwi, wykonuje wiele telefonów, początkowo pracuje 
nawet za darmo, byle tylko opublikowano jego zdjęcia  – relacjo-
nuje Sebastian Czernek z Bestwiny. Bastek, absolwent Krakow-
skich Szkół Artystycznych otworzył w dniu 4 lutego w Gminnej 
Bibliotece Publicznej wystawę swoich zdjęć Piękne modelki, 
strony kolorowych magazynów, najnowsze trendy w modzie, 
wielkie gwiazdy – to świat Bastka który pierwsze kroki w branży 
stawiał w swojej piwnicy i wśród bestwińskich krajobrazów pod 
kierunkiem starszego brata.

Wybór zawodu to zatem pasja wyniesiona z domu, natomiast 
cała reszta jest efektem ciężkiej pracy i niezwykle optymistycz-
nego podejścia do życia, jakim cechuje się młody artysta. Bez 

kompleksów podejmuje wyzwanie, jakim jest niewątpliwie praca 
z ludźmi z pierwszych stron najlepszych czasopism – fotografem 
Marcinem Tyszką, modelkami i aktorkami: Iloną Felicjańską, Osi 
Ugonoh, Pauliną Smaszcz - Kurzajewską, Barbarą Kurdej - Sza-
tan, Michaliną Strabel, Jagodą Judzińską czy Karoliną Gilon. – 
Gwiazdy wcale nie są zmanierowane, to normalne, wesołe osoby 
które lubią żartować a kiedy trzeba – wiedzą jak ustawić się do 
obiektywu i bez słowa skargi znoszą trudne warunki atmosferycz-
ne które niekiedy panują podczas sesji – mówi Bastek.

Chociaż obecnie mieszka i pracuje w Warszawie, zawsze 
zachęca swoich przyjaciół do odwiedzenia rodzinnej Bestwiny, 
gdzie czuje się bardzo dobrze. Jako uczeń tutejszej szkoły już 
wiedział, że będzie fotografował, z przekonaniem mówił o tym na 
lekcji wychowawczej, podczas gdy inni nie wiedzieli jeszcze, jaką 
ścieżkę kariery wybiorą. Szkolne znajomości zresztą się przydały, 
ciekawe projekty Bastek zrealizował wspólnie z koleżanką Izabelą 
Byrską, z wykształcenia projektantką ubioru. Z czasem przyszły 
pierwsze sukcesy, wystawy zbiorowe i indywidualne. Pierwsza 
z pracą dyplomową była w Krakowie w ramach Cracow Photo 
Fringe, a ostatnia z fotografią mody została pokazana we wnę-
trzach Cafe TVN w Warszawie.

Na wernisaż w bibliotece przybyło wielu krewnych i znajomych 
Bastka. Nie zabrakło pytań o specyfikę jego pracy, ale przede 
wszystkim życzeń i gratulacji. Jednym z największych marzeń 
fotografa jest sesja zdjęciowa na okładkę magazynu „Vogue” 
którego różne edycje Bastek kolekcjonuje. Tego i innych osiągnięć 
życzył mu wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, nauczyciele, 
przyjaciele i zainteresowani wystawą mieszkańcy. Zdjęcia są 
bardzo dojrzałe a przy tym pełne dynamiki i kolorów. Ogląda je 
Kraków, Warszawa – obejrzyjmy i my.

Sławomir LewczakBastek Czernek pozuje na tle swoich zdjęć

Ich ogrody są tak różne jak one. Dla jednej z pań to rozległa 
przestrzeń pełna drzew i krzewów, dla innej – kosz z kwiatami 
zawieszony na ramie od roweru. Autorki wystawy malarstwa za-
prezentowanej 10 lutego w Muzeum Regionalnym w Bestwinie 
inspirują się własnym życiem i spojrzeniem na świat. Inaczej widzi 
bowiem ogród „mieszczuch”, zaś jeszcze inaczej – mieszkaniec 
wsi.

Anna Stoszek – Szroborz, Monika Balcar – Konieczny i Alicja 
Szymczak wchodzą w skład grupy artystycznej „Ameia Pro-Art-
pless” związanej ściśle z Pszczyną. Spełniając się w swojej pasji 
promują miasto żubrów i księżnej Daisy poza jego granicami. 
Realizują program Miejskiego Autorskiego Salonu Wystawowe-
go „Zobacz... Pomyśl... Poczuj...”, którego twórcą i komisarzem 
wystaw jest Anna Stoszek - Szroborz. Wszystkie malarki są 
artystkami nieprofesjonalnymi, lecz imponujący dorobek twórczy 
i nagrody uzyskane w konkursach świadczą o bardzo wysokim 
poziomie wystawianych dzieł. Jeśli ktokolwiek miał okazję uczest-
niczyć w „Daisy Days” to być może właśnie tam pośród wielu 
innych atrakcji oglądał też prace ekipy „Ameia”.

Jak same powiedziały, grupa pracuje zadaniowo. Wybiera 
się temat – i trzeba się do niego dostosować, co może czasem 
rodzić trudności, gdyż jedna malarka preferuje farby olejne, inna 
na przykład akwarele. Niemniej obrazy pokazane na wernisażu 
w Bestwinie mogą zachwycić indywidualnym, osobistym charakte-
rem, feerią kolorów a może przede wszystkim – odrobiną wiosny 

w zimie. Kiedy mamy już dość zachmurzonego, lutowego nieba 
i chłodnego wiatru, kwitnące ogrody „Ameii” poprawiają nastrój 
lepiej niż antydepresanty.

Spotkanie z udziałem mieszkańców gminy poprowadził Andrzej 
Wojtyła który w drugiej części artystycznego wieczoru złożył spra-
wozdanie z całorocznej, bardzo intensywnej działalności Muzeum 
Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka.

Sławomir Lewczak

Autorki wystawy i ich obrazy



15

• 
M
a
g
a
zy
n

 g
m

in
n

y 
m

ar
ze

c 
- k

w
ie

ci
eń

 0
3-

04
/2

01
6
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Słodko – gorzka historia Syrenki
Baśń w ZSP Janowice

Filmy z wytwórni Walta Disneya przyzwyczaiły widzów do 
cukierkowych zakończeń, happy endów z cyklu „i żyli długo 
i szczęśliwie”. Często pod tym względem rozmijają się fabularnie 
z baśniami, na których były wzorowane. Tymczasem klasycz-
ne opowieści braci Grimm albo Hansa Christiana Andersena 
pod bajkową przykrywka ukazują nam życie takie, jakie ono 
jest – ze swoimi radościami ale i smutkami, pełne dylematów 
i dramatycznych wyborów. Taką baśnią jest „Mała Syrenka” 
mówiąca o miłości niespełnionej lecz mimo to pięknej i zdolnej 
do największych poświęceń. Uczniowie Zespołu – Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach ten właśnie utwór Andersena 
wystawili przed szerszą publicznością w dniu 6 lutego.

Wybrać miłość księcia czy beztroskę podwodnej krainy? Trzy-
sta lat syreniego żywota i zamianę w pianę morską czy może 
znacznie krótszą ziemską egzystencję człowieka posiadającego 
nieśmiertelną duszę? Dwie nogi czy rybi ogon? Niełatwe pyta-
nia musiała zadać sobie córka króla mórz (Tomasz Pasierbek) 
brawurowo zagrana przez dwie aktorki: Aleksandrę Gołuszek 
i Natalię Agnieszkę Mynarską. Syrenka zaryzykowała oddając 

złej czarownicy (Olaf Wiewióra) swój ogon i piękny głos, nie-
stety marzenia spełnić się nie udało, ale zakończenie mimo to 
zawierało iskrę nadziei i wiary w życie po śmierci. Baśń pełni 
rolę dydaktyczną i terapeutyczną gdyż uczy, że dorosłe życie 
na każdym kroku zmusza do podejmowania decyzji, z których 
każda niesie ze sobą jakieś ryzyko. Ale czy bylibyśmy naprawdę 
szczęśliwi nie wychylając nosa z naszego ciepłego azylu?

Dyrektor ZSP Urszula Kal podkreśliła ogromne zaangażo-
wanie osób występujących i tych, których na scenie nie było 
widać, ale bez nich sukces frekwencyjny „Małej Syrenki” nie 
byłby możliwy. Opiekująca się Kołem Tanecznym pani Monika 
Krężelok sama nocami szyła stroje, wiele godzin na opracowanie 
muzyki poświęcił pan Józef Maziarz, obsługą dźwięku zajęła 
się pani Marlena Niemczyk – Handzlik, nie należy zapominać 
o dekoracjach i rekwizytach (p. Urszula Kal, p. Ilona Wójtowicz), 
opracowaniu plakatów i zaproszeń (p. Danuta Uniwersał), 
obsłudze szatni, pracownikach technicznych i wreszcie nieza-
stąpionych rodzicach.

Spektakl zaangażował całą społeczność szkolną, przy czym 
klasy starsze wzięły na siebie nauczenie się ról i grę, natomiast 
klasy I – III zatańczyły „Taniec syrenek ratujących marynarzy”, 
„Taniec Księżyca i Gwiazdeczek”, „Taniec dworski – menuet”. 
Koło Taneczne przygotowało „Taniec Strzyg” i „Taniec Cór 
Powietrza” a jedna z syrenek – Natalia Agnieszka Mynarska 
– oczarowała audytorium przepięknym opracowanym przez 
nią samą układem. A niespodzianek było dużo więcej! Czyż 
mogła się nie podobać na przykład rola mądrej babci (Anna 
Niemczyk), księcia (Natalia Ewa Mynarska) lub zabawne stroje 
ośmiornicy, ślimaka, żółwia? W sumie wystąpiło 22 członków 
Kółka Teatralnego.

Autorką scenariusza i reżyserem była polonistka Jolanta 
Kuczyńska dla której to już kolejna udana sztuka w konwencji 
baśniowej czego serdecznie gratulujemy życząc dalszego roz-
woju zawodowego.

Sławomir LewczakScena z przedstawienia „Mała Syrenka”

Książka przed szkolnym trybunałem
Wszystko było tak, jak w prawdziwym sądzie – prawnicy 

w togach, ława oskarżonych, świadkowie i publiczność. Na 
wokandzie natomiast – sprawa książki. Uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie urządzili w dniu 9 mar-
ca pokazową rozprawę pt. „Sąd nad książką”, podczas której 
w sposób na poły żartobliwy, na poły poważny zastanawiali 
się, czy książki (w formie drukowanej) są jeszcze komukolwiek 
potrzebne. W role sędziego, świadków, prokuratora, adwokata 
i innych wcielili się aktorzy ze szkolnego teatrzyku „Bez Kurtyny” 
prowadzonego przez polonistkę Jolantę Wojtyłę – Staszek.

I oskarżyciel i obrońca mieli swoje racje. Prokurator wskazywał 
na przewagę nowych mediów nad książkami – komputer albo 
płyta DVD kuszą przecież obrazem, dźwiękiem, są interaktywne. 
Z kolei po stronie druku i jego zbawiennego wpływu na rozwój 
intelektualny opowiedzieli się świadkowie obrony – polonista, 
historyk, bibliotekarka, uczniowie. Argumenty jednych i drugich 
były bardzo przekonujące, świadczyły o starannym przygoto-
waniu się do procesu. Publiczność chwilami czuła się jak na 

planie znanego sądowego filmu „Dwunastu gniewnych ludzi” 
bądź serialu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.

Uczniowska rozprawa sądowa
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Profesjonalni, aktywni, zaangażowani
Nowi wolontariusze z Bestwiny

Mistrzowie z nagrodami starosty

W końcu sędzia wydał wyrok a ton uzasadnienia miał wy-
dźwięk dość kompromisowy: Książka dla umysłu jest tym, czym 
gimnastyka dla ciała, rozwija wyobraźnię, dostarcza rozrywki 
i wiedzy o świecie. Nie można jednak całkowicie potępić mediów 
elektronicznych, one często stanowią dla książek znakomite 

uzupełnienie. Mądry uczeń umie czerpać z różnych źródeł, 
zachowując zdrowe proporcje. Dyrektor ZSP Krystyna Bryksa 
zachęciła do częstego korzystania z biblioteki, to umiejętność 
przydatna w życiu i w późniejszych etapach nauki.

Sławomir Lewczak

Przez dwa dni 23 uczniów pierwszych klas Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Bestwinie uczestniczyło w niezwykłych warszta-
tach, zakończonych otrzymaniem zaświadczenia wolontariusza. 

Projekt  „Wyedukowany uczeń – aktywny obywatel”  dofinan-
sowany był ze  środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw  Oby-
watelskich. Jest to  inicjatywa  Spółdzielni Socjalnej „Kętucky” 
z Kęt, mająca na celu angażowanie młodych ludzi w działalność 
społeczną, aktywność obywatelską i wolontariat. Zajęcia prowa-
dzone były przez panią Monikę Pendolską, która jest autorem 
tych warsztatów, zaś partnerem merytorycznym było Centrum 
Wolontariatu  przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr 
Grodzki”.

Projekt stymuluje młodzież  poprzez  aktywny udział w warsz-
tatach,  do  otrzymania  niezbędnej  wiedzy  koniecznej  do 
zaangażowania  się  w  sprawy  społeczne, a w szczególności 
do pomocy jako wolontariusze w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie.  

Podczas zajęć   uczniowie  brali udział w zajęciach dotyczą-
cych zagadnień: „Po co ludzie się zrzeszają?  W  jaki  sposób 
działają? Jak  zaangażować innych  i zachęcić ich do działa-
nia? Co to jest wolontariat? Wolontariat europejski; dlaczego 
warto  spróbować swoich sił za granicą? Obowiązki i zadania 
wolontariuszy.”

Agnieszka Dutka
Zajęcia w ramach projektu

Całoroczny wysiłek zawodniczek i zawodników z gminy 
Bestwina nie pozostał bez nagrody. Tradycyjne spotkanie no-
woroczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej w dniu 
28 stycznia było świętem sportowców, trenerów i działaczy 
rozsławiających nasze strony na arenach krajowych i zagranicz-
nych. W grupie wyróżnionych znalazły się osoby reprezentujące 
różnorakie dyscypliny – te popularne ale i niszowe, dopiero 
zdobywające sobie serca kibiców.

Starosta Bielski Andrzej Płonka przyznał wraz z przewodni-
czącym Rady Powiatu Bielskiego Janem Borowskim wyróżnie-
nia za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2015, natomiast 

wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz odznaczenia Ministerstwa 
Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”. Były także nagrody 
specjalne, wyróżnienie od firmy BRUGI i występ wokalistki Ju-
styny Surowieckiej. Gminę Bestwina reprezentował zastępca 
wójta Marcin Kanik.

Z gminy Bestwina nagrodzeni zostali:

Kajakarstwo: Wojciech Pilarz, Jakub Witkowski (UKS „Set” 
Kaniów)

Kajak – polo: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika 
Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Bar-
tłomiej Ryba (UKS „Set” Kaniów”)

Judo: Paweł Wawrzyczek (KS Judo Czecho-
wice – Dziedzice)

Pływanie (freediving): Magdalena Solich - pani 
Magdalena otrzymała także nagrodę od firmy 
BRUGI

Trenerzy: Katarzyna Pilarz, Dariusz Pilarz 
(UKS „Set” Kaniów)

Opracowanie: Sławomir Lewczak, foto: 
Jarosław Jesionka/Powiat Bielski

Więcej na stronach Starostwa Powiatowe-
go oraz Urzędu Gminy Bestwina

Wśród nagrodzonych znaleźli się sportowcy z gminy Bestwina
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Piłkarskie „srebro” 
gminy Bestwina

Drużyna piłkarska reprezentująca Urząd Gminy Bestwina 
dopiero w rzutach karnych uległa Porąbce w finale XVII Po-
wiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 
w Wilkowicach.

Zawody rozgrywane były 12 marca w hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Udział wzięły ekipy Bestwiny, Czechowic – 
Dziedzic, Kóz, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic i Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Bestwina z wójtem Arturem 
Beniowskim w składzie pokonała w półfinale 1:0 Czechowice-
Dziedzice i dopiero w ostatniej grze zabrakło „naszym” nieco 
szczęścia. W całym turnieju rewelacyjnie spisywał się bramkarz 
Tomasz Niemczyk wybrany zresztą najlepszym zawodnikiem 
na tej pozycji.

Puchary i nagrody po zakończonych rozgrywkach piłkarze 
odebrali z rąk wicestarosty bielskiego Grzegorza Szetyńskiego.

Sławomir Lewczak
Zdjęcie dzięki uprzejmości pana Mirosława Galczaka/

Beskidzka24

Reprezentacja gminy Bestwina

Turniej Dzikich Drużyn o Puchar  
Dyrektora CKSiR w Bestwinie

W piątek 19 II 2016 roku w hali sportowej przy Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Kaniowie odbył się Turniej Dzikich Drużyn 
o Puchar Dyrektora CKSiR w Bestwinie. Do turnieju zgłosiło się 
8 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum. W każdej kategorii po 4 drużyny.

Oto zwycięzcy w kategorii szkoły podstawowej: I miejsce: 
SUPER SZÓSTKA, II miejsce: MDP KANIÓW – NIEPOKONANI, 
III miejsce: AC PAJACE, IV miejsce: FC ZWYCIĘZCY.

Król strzelców: Jakub Bieroński – 11 bramek
Gimnazjum: I miejsce: DIDEK I INNI, II miejsce: OSP KANIÓW 

TEAM, III miejsce: CO TUTAJ PISZE?, IV miejsce: DANIEL 
I PRZYJACIELE.

Król strzelców: Bartłomiej Ślosarczyk – 6 bramek 
Nagrody rzeczowe, puchary oraz słodycze dla uczestników 

wręczali: Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Be-
stwinie dr Grzegorz Boboń, nauczyciel wychowania fizycznego 
Waldemar Fluder i sędzia turnieju Łukasz Wojsław.

Więcej szczegółów: www.bestwina.pl
Halowe rozgrywki w ramach turnieju

Zwycięzcy strażackich rozgrywek

Po raz drugi z rzędu reprezentant OSP Bestwina zwyciężył 
w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Nie był to jednak ubiegłoroczny triumfator Dawid Mazur 
(ten zajął tym razem miejsce drugie) ale Michał Hebda. Na naj-
niższym stopniu podium stanął Jarosław Bieroński z jednostki 
w Kaniowie, która w dniu 5 marca była gospodarzem turnieju.

Wystartowało łącznie 24 zawodników z Bestwiny, Bestwinki, 
Janowic i Kaniowa rywalizujących w sześciu grupach. W finale 
najlepsza trójka grała „każdy z każdym”. Ponieważ wszyscy 
finaliści zanotowali po jednym zwycięstwie, w ostatecznym 
rozrachunku liczyła się ilość wygranych setów i rezultat bezpo-
średniego pojedynku między Michałem Hebdą a Dawidem Ma-

Tenis stołowy strażaków – tytuł zostaje 
w Bestwinie
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Luty 2016
• 8 lutego o godz. 12.30 zgłoszono włamanie do domu jed-

norodzinnego w Bestwinie. Nieznani sprawcy włamali się do 
budynku poprzez wyważenie drzwi balkonowych a następnie 
weszli do pomieszczeń, skąd skradli biżuterię i pieniądze. 
Straty na sumę ok. 2000 zł., postępowanie prowadzi Komi-
sariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach.

• 16 lutego w Kaniowie nieznani sprawcy włamali się do 
budynku jednorodzinnego. Wyważyli drzwi balkonowe, 
spenetrowali pomieszczenia, lecz nie dokonali kradzieży.

• 17 lutego o godz. 16.40 w Bestwinie, policjanci z SPPP 
Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca gminy Bestwina, który 
kierował samochodem będąc w stanie po użyciu alkoholu 
– 0,20 mg/l.

• 23 lutego zgłoszono włamanie do altanki w Bestwince. 

Kronika policyjna 

Puchar Wójta Gminy Bestwina  
w tenisie stołowym

W dniu 16 II 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Bestwince odbywały się rozgrywki w ramach 
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina. 
W turnieju wystąpiło 25 młodych zawodników, mieszkańców 
naszej gminy. Nagrody rzeczowe, słodycze, puchary i dyplomy 
wręczał ich fundator, wójt Artur Beniowski a także nauczyciel 
wychowania fizycznego Waldemar Fluder.

Oto najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta SP: Roksana Rączka, ZSP w Bestwince
Chłopcy klasy I-II SP: Bartosz Maga, ZSP w Bestwince
Chłopcy klasy III-VI SP: Patryk Fluder, ZSP w Bestwince
Dziewczęta Gimnazjum: Sandra Rączka, Gim. w Bestwince
Chłopcy Gimnazjum: Damian Kopaczka, Gim. w Bestwinie
Dziewczęta Szkoły Ponadgimnazjalne: Sonia Mazur, Kaniów
Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne: Damian Wydmański, 

Bestwinka 
Więcej: www.bestwina.pl

Zawodnicy wraz z wójtem Arturem Beniowskim

zurem (pomiędzy nimi wygrał Michał). Duże brawa za wolę walki 
należą się druhowi Jarkowi – pomimo kontuzji zdobył „brąz”.

Za udział w rozgrywkach pogratulował strażakom naczelnik 
OSP Kaniów Wojciech Janeczko, natomiast dyplomy rozdał wójt 

gminy Bestwina Artur Beniowski, członek zarządu OSP Kaniów. 
Uczestnicy otrzymali także ciepłe posiłki i napoje.

Sławomir Lewczak

Nie palmy śmieci i odpadów – to truje!
Co roku w sezonie grzewczym jak bumerang powraca pro-

blem palenia śmieci w domowych kotłowniach i paleniskach. 
Proceder ten jest oczywiście niezgodny z prawem i delikwen-
towi przyłapanemu na gorącym uczynku grozi grzywna w 
wysokości nawet 5000 zł, ale kto by tam się przejmował. Zimą 
dzień krótki a w nocy nie widać, czyj komin dymi. 

Ta ignorancja i lekceważenie przepisów może nasz koszto-
wać o wiele więcej niż 5000 zł. Spalanie śmieci w paleniskach 
domowych – zwłaszcza tworzyw sztucznych jak plastikowe 
butelki, worki czy meble, lakierowana stolarka, opony itp., 
powoduje emisję do powietrza zanieczyszczeń wśród których 
znajdujemy tak groźne substancje jak: tlenek węgla, tlenki 
siarki, tlenki azotu, związki fluoru i chloru, a także pyły za-
wierające trujące metale ciężkie i WWA (wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne), które są rakotwórcze.

Są one przyczyną wielu chorób układu oddechowego i 
układu krążenia, osłabiają naszą odporność. 

Ich stężenie w powietrzu wielokrotnie przekracza dopusz-
czalne normy. W wyniku tzw. „niskiej emisji” jesteśmy wszyscy 
narażeni na wdychanie tego specyficznego aerozolu, który 
rujnuje nasze zdrowie. 

Jak jest każdy widzi a raczej czuje, gdy tylko wieczorem 
wyjdzie z domu. 

Nie wspomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Spalając 
śmieci w domowym piecu wytwarzamy najsilniejsze znane w 
przyrodzie rakotwórcze trucizny – dioksyny i furany. Są one 
10000 razy bardziej trujące niż cyjanek potasu. A ponieważ 
dym z komina domu nie unosi się zbyt daleko fundujemy taką 
„inhalację” sobie, swojej rodzinie i sąsiadom. 

Wójt Artur Beniowski
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Ogłoszenia

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

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

Ogłoszenie

Firma DEWRO
 zatrudni pracowników 
 na różne stanowiska.

Telefon kontaktowy: 503 433 346

„Niech ci wszyscy, dla których niebo okryło się chmurami,
dostrzegą Twoje światło Zmartwychwstania.”

/A. Grün/
Niechaj liturgia Świąt Wielkanocnych poruszy po raz kolejny nasze serca,  

by wzbudziły w sobie radość i nadzieję. Dzielmy się wiarą w dobro  
i otwórzmy na błogosławieństwo Zmartwychwstałego.  

Niech świąteczny stół pachnący tym, co bliskie i domowe,  
łączy w zgodzie dzięki wdzięczności za wszystkie dary Prawdziwego Życia.

Zdrowia, serdeczności i pokoju nie tylko w świątecznych okolicznościach życzy
Jacek Falfus

Poseł na Sejm RP

Imprezy Plenerowe w roku 2016 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizuje 

następujące imprezy plenerowe
28 V  – „Laski uOzgraj” czyli Bestwińskie Spotkania 

Folklorystyczne

18 VI   – Święto Gminy Bestwina
25 VI   – Rewia Orkiestr Dętych
20 VIII – Święto Karpia Polskiego w Kaniowie
11 IX    – Dożynki Gminne w Janowicach

Wyobraź sobie prostą  
matematykę...

MATEMATYKA
KOREPETYCJE
697 090 016

Sprawcy dokonali kradzieży kompletu kół samochodowych. 
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Czechowicach-
Dziedzicach.

• 26 lutego w Janowicach, w godzinach wieczornych, poli-
cjanci z SPPP w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca po-
wiatu bielskiego który posiadał przy sobie środki odurzające 
w postaci metamfetaminy.

• 27 lutego w godzinach popołudniowych w Janowicach, nie-
znany sprawca po uprzednim wyjęciu szyby z ramy okiennej 

niezamieszkałego budynku dokonał z wnętrza kradzieży 
benzyny, maszyny do szycia, radia oraz narzędzi ślusarskich. 

Marzec 2016
• 6 marca w Janowicach, w godzinach nocnych zostały wy-

bite dwie szyby na przystankach autobusowych. Sprawcy 
spowodowali straty na szkodę Urzędu Gminy w Bestwinie.

Franciszek Owczarz



reklama

Strażacy wybrali nowe władze
Druhowie z jednostek OSP 

w Bestwinie, Bestwince, Ja-
nowicach i Kaniowie spotkali 
się na walnych zebraniach 
sprawozdawczo – wyborczych 
i wyłonili swoje nowe zarządy. 
Dziękujemy im za całoroczną, 
społeczną pracę i życzymy re-
alizacji wszystkich zamierzeń. 
Więcej w numerze oraz na 
www.bestwina.pl


