
IV Dożynki Gminy Bestwina przeszły do hi-
storii. W Janowicach nie brakowało dobrej za-
bawy oraz okazji do refleksji nad kondycją go-
spodarki rolnej w kraju i na naszym terenie. Jak 
widać na fotografiach, gospodarze dziękowali 
za zbiory z radością i z nadzieją na udane żni-
wa w przyszłym roku. Cieszy coraz liczniejszy 
udział przedstawicieli ogrodników, sadowni-
ków, szkółkarzy, pszczelarzy i hodowców – te 
dziedziny systematycznie zyskują popularność.

Owoce rolniczego trudu
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

1. Realizowana jest wymiana i rozbudowa sieci wodocią-
gowej w Kaniowie – etap I – rejon ul. Torowej i Ludowej 
i etap II – rejon ul. Jawiszowickiej.

2. Wykonano wymianę przepustu na ul. Pastwiskowej 
(skrzyżowanie z ul. Braci Dudów)

3. Część dróg gruntowych pokryto frezem asfaltowym.
4. W ramach remontów cząstkowych dróg asfaltowych wy-

konano naprawy ulic w Bestwinie, Bestwince, Janowi-
cach i Kaniowie. Remontowano także drogi gruntowe 
w Bestwinie i Kaniowie.

5. Wykonywano odbudowę rowu odwadniającego oraz bu-
dowę kolektora odprowadzającego wody w rejonie ul. 
Zacisze.

6. Wykonano nakładkę asfaltową ul. F. Gandora i ul. J. Magi 
w Bestwince na odcinku od ul. Św. Sebastiana do ul. Bra-
ci Dudów.

7. Rozstrzygnięto przetarg na odbudowę ul. Podzamcze 
w Bestwinie. W dniu 30 sierpnia została podpisana umo-
wa z wykonawcą.

8. Wykonano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze, 
ul. Lipowej, ul. Godynia w Bestwinie. Obecnie realizowana 
jest budowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej w Kaniowie. 

Ponadto przygotowywane są dokumenty na podwiesze-
nie opraw przy ul. Podzamcze, ul. Studziennik w Bestwi-
nie, ul. Zgody w Kaniowie i ul. Zagrodniej w Bestwince. 
Dodatkowo w centrum Bestwiny wymieniono stare opra-
wy na nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe.

9. Rozpoczęto prace związane z wymianą przepustu i od-
budową rowu odwadniającego przy ul. Kóski w Kaniowie.

10. Ma miejsce kolejna wycena nieruchomości niesprzeda-
nych – Grobel Borowa, Miodowa – przetarg odbędzie się 
w październiku październiku.

11. Dokonano podziału działki na ul. Młyńskiej w Kanio-
wie – 2,80 ha.

12. Wycinka i pielęgnacja drzew w parku – I etap z dotacji 
WFOŚiGW, II etap we wrześniu (nasadzenia).

13. Uzgadnianie projektu Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego – wyjaśnienia dla RDOŚ, Wojewódzkiego 
Konserwatora, GDDKiA, ULC.

14. Trwają dwa nowe postępowania o wydanie decyzji śro-
dowiskowej:
– ul. Krakowska przepust przy magazynach rybnych
– ul. Krakowska przepust przy sklepie ROLL

Czas wakacji letnich i wczesnej jesieni z pew-
nością nie był dla gminy Bestwina „sezonem 
ogórkowym”. Systematycznie trwały – i trwa-
ją nadal – prace związane z realizacją różno-
rodnych inwestycji. Przedstawiamy najważniej-
sze zadania, jakie wykonywane są w naszych 
sołectwach.

Przy okazji serdecznie dziękuję stowarzysze-
niom i osobom indywidualnym zaangażowanym 
w zorganizowanie imprez plenerowych takich jak 
Dożynki Gminne, Święto Karpia a także zawo-
dów sportowych czy też wyjazdów wakacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Inwestycje w gminie Bestwina
– co, gdzie, kiedy?

Wykonywanie przepustu - ul. Pastwiskowa i Braci Dudów

Wyremontowany ciąg komunikacyjny w Bestwince
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Niespełna miesiąc po poprzedniej sesji w budynku Urzę-
du Gminy w dniu 30 VI radni spotkali się na kolejnych obra-
dach. Podjęli szereg ważnych uchwał, z których na pierwszy 
plan wysunęły się te związane z gospodarką komunalną. Se-
sję poprowadził – podobnie jak ostatnio – wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Bestwina Stanisław Nycz.

Informacji dotyczących bieżącej działalności udzielił wójt Ar-
tur Beniowski. Jak powiedział, uczestniczył w konwencie wój-
tów i burmistrzów poświęconym przede wszystkim komunikacji 
pasażerskiej. Starosta Andrzej Płonka otrzymał od samorzą-
dowców „zielone światło” do przedstawienia nadzorowi praw-
nemu wojewody oficjalnego statutu komunikacyjnego związ-
ku międzygminnego. Poza tym odbyło się zebranie dotyczą-
ce ośrodka zdrowia w Kaniowie a także konwent gmin górni-
czych województwa śląskiego. Wraz ze skarbnik Anitą Kubik 
podpisano kolejne umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Została również zakończona przebudowa chodnika i na-
kładki przy ul. św. Floriana w Bestwince, rozstrzygnięto prze-
targ na naprawę ciągu ul. Gandora i Magi, w trakcie realiza-
cji jest frezowanie dróg. Prowadzone są również prace zwią-
zane z wymianą sieci wodociągowej. Odbywała się wizja te-
renowa dotycząca rowów melioracyjnych. Ogłoszono konkurs 
na dyrektorów szkół w Bestwince i Bestwinie. Gmina oczeku-

je na środki „powodziowe” na remont ul. Podzamcze a także 
z PROW na ul. Janowicką. Wójt podziękował ponadto organi-
zatorom i uczestnikom imprez plenerowych.

Rada Gminy podejmowała 
uchwały w sprawie:

W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg remontów 
w placówkach oświatowych na terenie gminy Bestwina.

1. W budynku szkoły w Bestwinie wykonana została czę-
ściowa wymiana i remont pokrycia dachowego wraz z ob-
róbkami blacharskimi i orynnowaniem.

2. W przedszkolu w Kaniowie zaadaptowano pomieszcze-
nia na nową salę. Służy ona wszystkim chętnym dzieciom 
z terenu gminy. Wymienione zostały okna oraz podłoga, 
a także kompleksowo sanitariaty. Dodatkowo kotłownie 
rozbudowano o dwa nowe wydajne piece dla zapewnie-
nia odpowiedniego ogrzewania nowych pomieszczeń.

3. Szkoła w Janowicach zyskała dodatkowe pomieszczenie 
biurowe. Przeprowadzono tam także naprawę i uszczel-
nienie dachu oraz pomalowano salę gimnastyczną i ko-
rytarze.

4. Remont budynku przy ul. Janowickiej 100 – przygotowa-
nie go do zapewnienia większej ilości miejsc dla dzieci 
przedszkolnych.

Łączny koszt wykonanych robót wyniósł ok. 250 000 zł.
Oprócz wyżej wymienionych prac trwa przygotowanie doku-

mentacji projektowej termomodernizacji budynku przedszko-
la w Bestwinie. Złożony także został wniosek wraz z komplet-
ną dokumentacją na dofinansowanie termomodernizacji szkoły 
w Bestwince. Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2017 r.

Prace remontowe w szkołach
na terenie Gminy Bestwina

XVIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Nowe zasady gospodarowania odpadami

Rezygnacja radnego

Aktualności

Salka w przedszkolu gminnym w Kaniowie

XVIII Sesja Rady Gminy - stół prezydialny
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Aktualności

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

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

3. Ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności.

4. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

6. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Bestwina.

7. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księ-
gowo – finansowej i organizacyjnej dla jednostek organi-
zacyjnych gminy Bestwina.

Projekt uchwały o metodach i stawkach opłat za gospodaro-

wanie odpadami odnosi się także do właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych. Stawki zarówno dla zamieszkałych i nieza-
mieszkałych nieruchomości nie zmieniły się. Radni podejmo-
wali uchwałę w związku z wyborem nowej firmy wywożącej od-
pady: jest to konsorcjum firm „Operatus” oraz „Rezbud” – ofi-
cjalny podwykonawca.

Pod koniec sesji radny Marcin Pasierbek poinformował 
o zakończeniu przez niego pełnienia mandatu radnego. Rezy-
gnację złożył do prezydium Rady Gminy. Swoją decyzję umo-
tywował względami związanymi z rozpoczęciem nowej pracy. 
Wójt i pozostali radni podziękowali panu Marcinowi za owoc-
ną współpracę i życzyli wszystkiego dobrego w dalszych za-
mierzeniach.

Z kolei radny powiatu bielskiego Bogusław Stolarczyk po-
dał do wiadomości, że został rozstrzygnięty przetarg na drugi 
mostek przy ul. Kościelnej w Bestwinie. Wykona go ta sama 
firma co w przypadku pierwszego mostka. Mostki będą całko-
wicie odbudowane z poszerzeniem przepustów wodnych. Zo-
stał ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na projekt przepustu 
przy ul. Krakowskiej, są czynione starania o remonty innych 
ciągów komunikacyjnych (ul. Kościelna).

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Zebranie wiejskie w Kaniowie:
z wodociągami o rok do przodu

Po raz drugi w tym roku mieszkańcy sołectwa Kaniów spo-
tkali się na zebraniu wiejskim. O ile jednak poprzednio zajmo-
wano się jedynie sprawą Ośrodka Zdrowia, o tyle 9 września 
uczestnicy dyskutowali już w trybie normalnym na tematy bie-
żące. Było ich sporo o czym może świadczyć dwadzieścia zło-
żonych wniosków i wysoka frekwencja. Podobnie jak w roku 
ubiegłym zebranych interesowały najbardziej kwestie bezpie-
czeństwa na drogach, ograniczanie prędkości pojazdów, na-
prawa nawierzchni i chodników, montaż oświetlenia, konser-
wacja rowów melioracyjnych – ale nie tylko. Postulowano na 
przykład powrót „Olimpiady Przedszkolaków” która po decyzji 

p. Dyrektor ZSP będzie odbywać się co dwa lata i nosić imię 
śp. Karola Ryszki.

Dużą aktywnością wykazywała się w ostatnim okresie Rada 
Sołecka i sołtys Marek Pękala. Oprócz załatwiania spraw bie-
żących i regularnych spotkań na forum Rady działali m.in. na 
rzecz usprawnienia komunikacji autobusowej oraz rozezna-
wali możliwość przejęcia kładki na rzece Białej. Sołtys toczył 
rozmowy z przedstawicielami PG SILESIA i Parku Lotnicze-
go aczkolwiek na razie brak jest wiążących decyzji co do lo-
sów przejścia dla pieszych ponad rzeką – powodem zmienia-
jący się stan prawny. Marek Pękala starał się być łącznikiem 
pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy i Starostwem Po-
wiatowym, brał udział w konwentach sołtysów, wizjach w te-
renie, zebraniach stowarzyszeń etc.

Obecny na sali wójt Artur Beniowski odniósł się do wnio-
sków z poprzedniego zebrania informując o stopniu ich reali-
zacji. Najważniejszą częścią jego wystąpienia była jednakże 
wypowiedź na tematy inwestycyjno – gospodarcze. Zrealizo-
wano wymianę sieci wodociągowej w rejonie ul. Torowej, So-
snowickiej i Ludowej zaś na r. 2017 została zaplanowana ul. 
Jawiszowicka i okolice, z kolei na r. 2018 – ul. Łabędzia i Mi-
rowiec. Jednakowoż po przetargach i dofinansowaniu z WFO-
ŚiGW w Katowicach już w tym roku było możliwe zrealizo-
wanie inwestycji na ul. Jawiszowickiej. Umorzenia pozwoliły 
przyspieszyć o rok wymianę sieci na ul. Łabędziej i na Mirow-
cu, tak więc istnieje nadzieja, że do końca 2017 r. w Kaniowie 
sieć azbestowa będzie wymieniona całkowicie. Oczywiście nie Obecni na zebraniu mieszkańcy sołectwa Kaniów
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Aktualności

Portrety samorządowców
 – poznaj swojego radnego (część 5)

można zapomnieć o sieci kanalizacyjnej, będzie w przyszłości 
projektowana tam, gdzie jeszcze jej brak.

W przedszkolu została wyremontowana salka wraz z po-
trzebnymi instalacjami. Docelowo planuje się doprowadzenie 
do stanu używalności całego przedszkola. Nikt na tę chwilę do-
kładnie nie wie, jak będzie przebiegała reforma oświaty z pro-
ponowanym przywróceniem ośmioklasowych podstawówek ale 
z uwagi na nowe przepisy (podział na grupy w przypadku du-
żych klas) każda sala lekcyjna jest na wagę złota. Co do obiek-
tów sportowo – rekreacyjnych, pojawił się pomysł zastąpienia 
basenów dla dzieci koło kortu tenisowego boiskiem wielofunk-
cyjnym. Inwestycja miałaby zostać wykonana przez PG SILE-
SIA. Padł ponadto wniosek o zainstalowanie w tym rejonie si-
łowni zewnętrznej. Koło strażnicy OSP – o czym pisaliśmy już 
kilkakrotnie – powstanie gminny magazyn przeciwpowodziowy.

Poza tym wykonano oświetlenie ul. Mirowskiej z czego poło-
wę kosztów poniosła firma „BUD-TOR”. Jest realizowana do-
kumentacja na punkty świetlne przy ul. Zgody, Łabędziej i Nad 
Łękawką. Położono asfalt na ul. Dankowickiej. Starostwo Po-
wiatowe ze środków tzw. powodziowych z MSW złożyło wnio-
sek na remont ul. Ludowej i być może w r. 2017 dojdzie on do 
skutku, podobnie sprawy się mają z ul. Gawlików. Jak powie-
dział wójt, powiat konsekwentnie realizuje politykę partycypa-
cji gmin w kosztach – 50% wkładu własnego. Zatem w ramach 
współpracy z powiatem jest zaplanowany remont ul. Jawiszo-
wickiej i Batalionów Chłopskich. Przeprawa na rz. Białej wy-

konana dzięki uprzejmości p. Leszka Kosmatego pozwoliła na 
zmniejszenie liczby ciężarówek jeżdzących przez Kaniów ale 
nadal czekamy na obwodnicę Parku Techniki Lotniczej.

Skoro o transporcie mowa, istnieje szansa na przywróce-
nie choć części kolejowych połączeń pasażerskich w stronę 
Oświęcimia. Są toczone kuluarowe rozmowy na poziomie re-
gionalnym i krajowym i być może mieszkańcy doczekają się 
pod koniec roku jakichś konkretnych rozwiązań. Natomiast nie 
postanowiono jeszcze nic w sprawie drogi ekspresowej S1. 
Wójt potwierdził tylko fakt wyboru wariantu hybrydowego do-
tykającego w małej części sołectwa Janowice ale oficjalnych 
informacji z ministerstwa nie otrzymał.

Artur Beniowski i przedstawiciel GSWM Eugeniusz Furczyk 
podali do wiadomości informacje o działaniach Spółki Wodnej 
czyli w pełni zmechanizowanym czyszczeniu rowów. W reali-
zacji zadań statutowych Spółki partycypuje gmina Bestwina.

Ze strony wójta i sołtysa padły podziękowania za wzorową 
organizację imprez sportowych i rekreacyjnych: Zawodów ka-
jak – polo (w tym Pucharu Europy), Święta Karpia Polskiego, 
wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Sołectwo Kaniów brało udział 
w dożynkach gminnych w Janowicach, sukcesy odnosi Orkie-
stra Dęta a zawodniczki UKS „Set” w kategorii U21 jako człon-
kinie kadry narodowej zdobyły we włoskich Syrakuzach wice-
mistrzostwo świata.

Sławomir Lewczak

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

Marek Szymański z sołectwa Janowice jest radnym po raz 
pierwszy, od 2014 r. Został wybrany 
z okręgu nr 11 – ul. Gajowa, Gór-
ska, Janowicka (139 – 189 niepa-
rzyste, od 190 do końca), Łąkowa, 
Pisarzowicka.

Ukończył Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie na kierunku han-
del zagraniczny oraz studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania na 
Uniwersytecie Swinburne w Melbo-
urne, Australia. Pracuje zawodowo. 
Pan Marek Szymański uważa, że 
start w wyborach samorządowych 
w 2014 roku był dla niego zupełnie 
nowym doświadczeniem, tym bar-
dziej, że jak mówi, nie jest typem 
tzw. „społecznika” czy też działacza 
i nigdy też nie należał – i nadal nie 

należy – do żadnej partii politycznej.
Radny Szymański zamieszkał w Janowicach w 2000 roku. 

Start w wyborach samorządowych umożliwił mu poznanie i spo-
tkanie wielu mieszkańców z jego okręgu wyborczego. Obecnie 
wypełnia obowiązki radnego m.in. uczestnicząc w pracach Rady 
podczas sesji oraz podczas prac komisji Budżetu i Finansów, 

a także Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształ-
towania Środowiska. Swoje dyżury pełni w Bibliote-
ce w Janowicach w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Sam stwierdza – „Zdaję sobie sprawę, że nie jest 
łatwo dzielić „finansowy tort” gminy i wiem, że każ-
de z sołectw ma swoje potrzeby, ale jako radny z Ja-
nowic przy każdej okazji przypominam o takich spra-
wach jak np. budowa chodnika od Niklówki do szko-
ły, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pie-
szych, a w szczególności dzieci, czy też potrzebie 
budowy kanalizacji w Janowicach. Od początku mo-
jej pracy w Radzie opowiadałem się także za wydzie-
leniem tzw. funduszu sołeckiego, aby mieszkańcy 
bezpośrednio mieli możliwość przeznaczania części, 
zresztą bardzo niewielkiej, gminnego budżetu na cele, 
które wydadzą im się konieczne. W moim przekona-
niu wydzielenie takiego funduszu dałoby prawdziwą 
możliwość mieszkańcom sołectw wpływu na ich oto-Marek Szymański
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Aktualności

czenie oraz wspólne podejmowanie decyzji, co nie jest bez zna-
czenia dla budowy tzw. społeczeństwa obywatelskiego i budowy 
lokalnej wspólnoty.” – podsumowuje radny Marek Szymański.
Kontakt: e-mail: marek.szymanski@vp.pl tel: 605 271 733, 
dyżury w filii GBP w Janowicach, trzecie czwartki miesiąca.

Magdalena Wodniak-Foksińska zasiada w Radzie Gmi-
ny Bestwina od r. 2014, jest to jej pierwsza kadencja. Wybra-
na z okręgu nr 5 – ul. Janowicka (od 8 do końca numery parzy-
ste), Konopnickiej, Krakowska, (95 – 121 nieparzyste), Lesz-
czynowa, Leśna, Odległa, Ofiar Wojny, Podzamcze, Pogodna, 
Prusa, Sienkiewicza, Studziennik, Szkolna, Świerkowa, Zielona.

Radna jest przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdro-
wia i Bezpieczeństwa Publicznego jak również członkiem Ko-
misji Budżetu i Finansów. Kładzie szczególny nacisk na popra-
wę komunikacji pomiędzy poszczególnymi środowiskami oświa-
towo – kulturalnymi z władzami gminy i konstruktywny dialog, 
który przyniósłby w przyszłości efekty, jakich oczekują te insty-
tucje – czyli wyborcy od samorządu, a szczególnie komisji EK-
ZiBP. Zależy jej na promocji kulturalnych walorów gminy Bestwi-
na na polu lokalnym i poza granicami naszych sołectw. Popiera 
wspieranie młodych talentów osiągających wysokie wyniki w na-
uce, sporcie i dziedzinach 
artystycznych. Nie zapo-
mina jednakowoż o infra-
strukturze drogowej, ka-
nalizacyjnej, potrzebach 
szkół i przedszkoli, służ-
by zdrowia itd.

Magdalena Wodniak – 
Foksińska jest nauczy-
cielem muzyki w ZSP Be-
stwina oraz instruktorem 
w Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji a także Powia-
towym Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej „Art”. Prowadzi 
zespoły wokalne i wokal-
no – instrumentalne: „Alle-
gro”, „Andante”, „Vivace”, 
„Cantata” które zdobyły liczne nagrody w przeglądach i konkur-
sach. Jest głównym koordynatorem Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej na szczeblu parafialnym, współorganizuje koncerty charyta-
tywne, akademie okolicznościowe.
Kontakt: magdawf@o2.pl

Radny Krzysztof Wróbel sprawuje swoją funkcję po raz pierw-
szy, został wybrany z sołectwa Bestwinka w r. 2014. W wybo-
rach startował z okręgu nr 7 – ul. Bławatków, Dworkowa, Ja-
rzębinowa. Ks. Adamaszka, Ładna, Młyńska, Olchowa, Podpo-
lec, Polna, Sportowa, św. Floriana (numery nieparzyste), Tuli-
panów, Witosa, Zagrodnia.

Krzysztof Wróbel jest członkiem Komisji Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Jako radny 
szczególną uwagę przywiązuje do poprawy bezpieczeństwa 
na drogach w gminie Bestwina. Kluczową sprawą według nie-
go jest monitorowanie stanu jakości nawierzchni, poboczy oraz 
budowa chodników i punktów świetlnych. Kolejną ważną kwe-
stią staje się poprawa 
bezpieczeństwa w rejo-
nie szkoły w Bestwince. 
Brak parkingu powoduje 
wiele niebezpiecznych 
sytuacji podczas roku 
szkolnego. Radny pra-
gnie, aby w najbliższym 
czasie ten problem uda-
ło się choć w części roz-
wikłać. Jest zadowolony 
z planowanej jesiennej 
wycinki drzew wzdłuż 
ul. Sportowej, która po-
prawi jej bezpieczeń-
stwo i estetykę. Wspól-
nie z innymi radnymi ma 
na uwadze rozwój sieci 
kanalizacyjnej, wodocią-
gowej oraz poprawę stanu rowów melioracyjnych. Nie jest mu 
obojętny temat rolnictwa w naszym regionie gdyż z własnego 
doświadczenia zna problemy i potrzeby rolników – sam jest rol-
nikiem i prowadzi gospodarstwo rolno – hodowlane.

Krzysztof Wróbel pracuje społecznie jako działacz w klubie 
sportowym KS Bestwinka. Współpracuje z Radą Sołecką. Inte-
resuje się innowacyjną techniką uprawy roślin, mechaniką oraz 
nowinkami technicznymi.
Kontakt: tel. 693 970 994, 
krzysiek3650@gmail.com,
dyżury w każdą ostatnią środę miesiąca w OSP Bestwinka 
od godz. 18.00

Krzysztof Wróbel

Magdalena Wodniak - Foksińska

Z janowickich pól, lasów i pasiek
IV Dożynki Gminy Bestwina

Dożynki w nowej, wspólnej dla całej gminy formule zagości-
ły w Janowicach co prawda w czwartej kolejności ale tak dłu-
gie czekanie zostało wynagrodzone z nawiązką. Przez całą 
niedzielę świeciło wrześniowe słońce co pozwoliło cieszyć 
oko długim i barwnym korowodem jak również przygotowany-

mi dekoracjami. Było to święto ludzi ciężkiej pracy – rolników, 
sadowników, ogrodników, szkółkarzy, pszczelarzy, hodowców 
i ich najbliższych dziękujących za możliwość zebrania plo-
nów swojego całorocznego trudu. Słusznie mówił wywodzący 
się z Janowic Jan Kubik, poseł na sejm galicyjski – rolnictwo 
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i jego odmiany to najważniejsza dziedzina gospodarki, dzięki 
niej przecież żyjemy spożywając codzienny chleb.

11 września w godzinach przedpołudniowych na ulicy Jano-
wickiej uformował się orszak maszyn rolniczych, wozów i jeźdź-
ców konnych. W barwnie przystrojonych wehikułach, w asy-
ście strażaków i przy muzyce Zespołu Regionalnego „Bestwi-
na” reprezentacje wszystkich sołectw podążyły w stronę cen-
trum. Trasa wiodła ulicami Miodową, Pszczelarską, Targanic-
ką i z powrotem Janowicką. 

Do kościoła pw. św. Józefa Robotnika uczestnicy przeszli pie-
szo. Na czele pochodu – delegacje z chlebem i wieńcami, sta-
rostowie, samorządowcy, panie z KGW na czele z prezes Kry-
styną Norymberczyk. Po nich poczty sztandarowe strażaków, 
szkół, górników, Koła Łowieckiego „Bażant”, Polskigo Stron-
nictwa Ludowego. Wszystkich powitali i wprowadzili do świą-
tyni księża – proboszcz z Janowic ks. Józef Walusiak i kapłani 
z sąsiednich parafii: ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa (główny 
celebrans uroczystej liturgii), ks. Józef Baran z Bestwinki i ks. 
Cezary Dulka z Bestwiny. Wieńce i plony ziemi złożono na oł-
tarzu podczas przygotowania darów – ofiarował je wójt Artur 
Beniowski, starostowie: Aneta i Piotr Maga, sołtysi naszych 
miejscowości Stanisław Nycz, Maria Maroszek, Teresa Pa-
rych – Ryś Marek Pękala i mieszkańcy. Także w liturgię słowa 
włączyli się przedstawiciele lokalnej społeczności. 

Ks. Józef Walusiak w homilii nawiązał do postaci Syna Mar-
notrawnego i jego brata z ewangelicznej przypowieści. Prze-
strzegł przed postawami skrajnymi – zbytnią rozrzutnością 
i sercem zamkniętym. Obie są niedobre dla chrześcijanina i rol-
nika. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Zespół Regional-
ny i jego kapela prowadzona przez Mariusza Mikę.

Część oficjalna uroczystości dożynkowych odbyła się na sce-
nie położonej na terenach rekreacyjnych. Starostowie przeka-
zali wójtowi gminy chleb, zaś gospodarz gminy przyrzekł, że 
będzie troszczył się o sprawiedliwy podział dóbr. Mówił m.in.: 
W gminie Bestwina rolników jest co prawda coraz mniej, nato-
miast dynamicznie rozwija się szkółkarstwo, ogrodnictwo, ho-
dowla. Zawsze mamy więc powód do radosnego świętowania. 
Głos zabrali także sołtys Janowic Stanisław Nycz, przewod-
nicząca KGW Krystyna Norymberczyk, członek zarządu po-

wiatu bielskiego Stanisław Pięta, przewodnicząca Gminnego 
Koła PSL Danuta Kubik. Warto zaznaczyć, że scenę i jej okoli-
cę pięknie udekorowano do czego przyczynili się również wła-
ściciele gospodarstw i szkółek roślin ozdobnych.

Do nowości należało przekazanie symbolu Dożynek Gmin-
nych przyszłorocznemu organizatorowi. Efektownie wykona-
ną kompozycję sierpa i konturów Polski ozdobił cytat: „Jak to 
drzewiej bywało, pierwsze kłosy zboża sierpem się ścinało”. 
Trofeum odebrała reprezentacja Bestwinki: Sołtys Teresa Pa-
ruch – Ryś i przewodnicząca KGW Halina Lasota.

Po obiedzie i przerwie, ok. godz. 16.00 zagrała i zaśpiewała 
kapela biesiadna „Janowianka” działająca przy zespole „Alba-
tros”. Członkowie kapeli zaprosili publiczność do wspólnej za-
bawy przeprowadzając bardzo ciekawe konkurencje z udziałem 
wójta i sołtysów – młócenie zboża, tańce, przyśpiewki. Wielką 
niespodziankę sprawiły panie z KGW które specjalnie z okazji 
dożynek ułożyły trzydziestozwrotkową pieśń w żartobliwy spo-
sób ukazującą życie w gminie Bestwina. 

W następnej kolejności wystąpiło „Śląskie Trio Piotra Sze-
fera” znane już dzięki koncertowi na „Święcie Karpia Polskie-
go” w Kaniowie. Sympatyczni muzycy zza Wisły postarali się 
o stworzenie nastroju sprzyjającego tańcom czy też nuceniu 
śląskich szlagierów. Bisom nie było końca a w pewnym mo-
mencie artyści zaczęli bawić się przed sceną razem z dożyn-
kowymi gośćmi. Chętnie rozdawali autografy i pozowali do 
zdjęć, zaś do zdobycia były także płyty zespołu.

Po krótkiej chwili w stronę publiczności znów popłynęły ta-
neczne nuty – „Albatros” Stanisława Niemczyka i spółki grał 
już do końca imprezy, nie pozwalając wyjątkowym dożynkom 
zakończyć się zbyt wcześnie.

Wójt Gminy Bestwina, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
wraz z sołtysem i Radą Sołecką Janowic a także Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Janowicach serdecznie dziękują każde-
mu, kto wniósł jakikolwiek wkład w organizację Dożynek. Wy-
rażają także wdzięczność za wsparcie leczenia chorego Ka-
rolka Margalskiego – zebrano 2080 zł. W 2017 r. spotykamy 
się w sołectwie Bestwinka!

Sławomir Lewczak

Aktualności

Msza św. odprawiona przez księży proboszczów

Wójt Artur Beniowski dotarł na miejsce uroczystości w powozie konnym
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LGR „Bielska Kraina” obradowała w Bestwinie
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wziął w dniu 14 wrze-

śnia udział w XIX Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Spotkanie odbywało 

się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie – otwo-
rzył je prezes Zdzisław Bylok zaś całość poprowadziła dyrektor 
biura Malwina Kleszcz.

Podczas zebrania przyjęto szereg uchwał. Do najważniej-
szych należy zaliczyć te związane ze zmianami personalnymi. 
Z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia zrezygnował z powo-
du licznych obowiązków Roman Sas z Kaniowa, na jego miej-
sce wybrano Andrzeja Śliwkę z Jaworza. Z kolei członka Komi-
sji Rewizyjnej Marka Cieślika zastąpiła Anna Sośnicka – Nędz-
ka, zastępca wójta gminy Jaworze. Przegłosowano ponadto 
uchwałę zasad i wysokości diet członków Zarządu a konkret-
nie prezesa LGR.

W dalszej części przedstawiono informacje na temat bieżą-
cej działalności i planowanych naborów wniosków co uczyni-
ła pani Malwina Kleszcz. Obrady zamknięto po dyskusji i wol-
nych wnioskach z sali.

Przemawia prezes LGR Zdzisław Bylok

W dniu 30 czerwca 2016 r. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP Herbert Szeliga oraz komendant gminny Grzegorz Owczarz 
wręczyli pani Renacie Janeczko z Kaniowa Złoty Medal za Za-
sługi dla Pożarnictwa.

Pani Renata Janeczko jest żoną Jana, członka Honorowego 
OSP Kaniów, odznaczonego m.in. medalem im. Bolesława Cho-
micza, ponadto matką dwóch strażaków i babcią pięciu wnu-
ków z których trzech jest czynnymi strażakami a dwóch nale-
ży do MDP w Kaniowie. Mimo że nie była członkiem jednostki, 
gdy zamieszkała w Kaniowie od 1964 roku wspierała OSP, po-
magała w oprawach kulinarnych spotkań i uroczystości. W dal-
szym ciągu służy dobrą radą i dba o kultywowanie tradycji po-
żarniczych w swojej rodzinie.

Pani Renata Janeczko odznaczona
 - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Ratownicze srebro OSP Bestwina

Ekipa OSP w Bestwinie zdobyła atrakcyjne nagrody

Renata Janeczko z mężem oraz komendantem gminnym i prezesem 
Zarządu Gminnego OSP

Aktualności

Tylko OSP Wieprz wyprzedziła ekipę z Bestwiny podczas III 
Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo-Gaśniczych w La-
chowicach (gmina Stryszawa). Nasi strażacy z każdym rokiem 

doskonalą swój ratowniczy „warsztat” toteż o zaskoczeniu nie 
ma mowy – jest za to regularność i pełen profesjonalizm owo-
cujący nagrodami.

Zawody pod patronatem wójta gminy Stryszawa zostały zor-
ganizowane przy współudziale Osp Lachowice i innych jedno-
stek jak również Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidz-
kiej. Całość trwała dwa dni. Druhna Marta Gandor poproszona 
o krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia tak relacjonuje udział 
reprezentacji gminy Bestwina: W manewrach brało udział 19 ze-
społów a zawodnicy musieli się zmierzyć z 4 zadaniami nocny-
mi oraz 7 dziennymi. Każde zawierało element pożarniczy oraz 
medyczny. Przykładowe zadania to: pożar domku letniskowe-
go, w którym znajdował się mężczyzna; wypadek na budowie; 
traktorzysta, który wpadł pod koła ciągnika; udzielenie pomocy 
poszkodowanym po wypadku samochodowym, motocyklowym 
oraz potrąceniu. Pojechaliśmy w składzie: Marta Gandor, Mar-
celi Kraus, Mateusz Kubik, Adrian Zdrowak, Tomasz Łusz-
czak i Adrian Wala – zdobyliśmy drugą lokatę! 
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Jesienią sięgnij po dotacje

Aktualności

Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Mieszkasz na terenie gminy objętej Strategią Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Ja-
worze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice)? Chciałbyś otworzyć nową firmę, rozwinąć już istniejącą lub interesuje Cię zacho-
wanie dziedzictwa lokalnego lub budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej? Podczas październikowych naborów wnio-
sków LGD Ziemia Bielska ma do przyznania ponad 7 mln zł.

O jakie środki mogę się starać?

Jeśli planujesz założenie firmy to otrzymasz dokładnie 50 tys. zł i wypłacimy to w dwóch ratach. Jeśli twój projekt jest związa-
ny z rozwojem firmy lub którymkolwiek z pozostałych wymienionych działań, możesz otrzymać do 300 tys. zł przy czym nie jest 
to premia a zwrot poniesionych kosztów (w zależności do którego sektora należysz to zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosz-
tów). Szczegóły na temat naborów znajdują się na www.ziemiabielska.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, 

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, 

www.ziemiabielska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Licheniu Starym k. Konina zakończyły się X Mistrzostwa 
Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powo-
dziowym, trwające w dniach 16 – 18 września. Te jubileuszowe 
zawody zgromadziły 44 załogi OSP, w tym 5 kobiecych, w su-
mie – 168 druhów. Liczyło się przygotowanie merytoryczne, kon-
dycja fizyczna, precyzja wykonywania zadań, stopień wyszkole-
nia, praca zespołowa i niezawodność sprzętu. Odbyło się ogó-

łem siedem konkurencji podstawowych, m.in. budowanie wału 
przeciwpowodziowego, slalom motorowodny, ratowanie zagro-
żonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej i wiosłowej 
jak również konkurencja specjalna Water Fighters.

Znakomicie wypadła podczas Mistrzostw załoga OSP Kaniów 
w składzie: Jarosław Bieroński, Wojciech Janeczko, Mariusz 
Soszka, Marcin Kraus (OSP Bestwinka) wraz z opiekunem 
Jackiem Gruszką. W dwóch konkurencjach nasi druhowie sta-
nęli na najwyższym stopniu podium:

– Podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu ło-
dzi motorowej (kl. 2, moc silnika od 50 KM)

– manewrowanie łodzią motorową – slalom (kl. 2, moc silni-
ka od 50 KM)

Jak zatem można zauważyć, łódź zakupiona dla jednostki 
dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW sprawuje się bardzo dobrze 
a jej użytkownicy wiedzą jak zrobić z niej właściwy użytek tak 
podczas akcji ratowniczej jak i w rywalizacji sportowej.

Komendant gminny Grzegorz Owczarz poziom zawodów oce-
nił na bardzo wysoki: „Decydowały setne sekundy i naprawdę 
z roku na rok rywalizacja jest coraz bardziej zacięta. Tym bardziej 
cieszą pierwsze miejsca, a trzeba dodać, że i w innych konku-
rencjach podium było w zasięgu ręki ekipy z gminy Bestwina”.

Sławomir Lewczak

Podwójne mistrzostwo Polski OSP Kaniów

Na podium reprezentacja OSP Kaniów
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Aktualności

Koło Pszczelarzy z Bestwiny na Ogólnopolskich 
Dniach Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim

W dniach 01 -0 4.09 przedstawiciele gminnego Koła Pszcze-
larzy z prezesem Andrzejem Wysoglądem na czele uczestniczy-
li w obchodach Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Lidzbar-
ku Warmińskim.

W wyjeździe uczestniczył także wójt Gminy Bestwina Artur Be-
niowski oraz członkowie innych kół pszczelarskich z terenu po-
wiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej wraz z prezesem biel-
skiego „Bartnika”.

Główne uroczystości miały miejsce w sobotę i niedzielę nato-
miast wcześniej była okazja do wizytowania między innymi spe-
cjalistycznej pasieki do hodowli matek pszczelich czy też prelek-
cja na katedrze pszczelarstwa Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego. Wyjazd był okazją do wielu rozmów, dyskusji, wymia-
ny doświadczeń, a także stwarzał możliwość obejrzenia wystaw 
producentów sprzętu pszczelarskiego, produktów pszczelich oraz 
dokonania zakupów sprzętu czy też wyrobów pszczelarskich.

„Wody złotodajne” – w ten obrazowy sposób słynny hodowca 
Adolf Gasch określił stawy hodowlane. Istotnie, przed ponad stu 
laty karp stał się dla Gascha prawdziwą żyłą złota – dzierżaw-
ca prowadził swoje interesy nie tylko w najbliższym sąsiedztwie 
ale też we Włoszech, w Niemczech, handlował nawet z Ame-
rykanami. Celebrując kolejne, już XVI Święto Karpia pamięta-
my o dokonaniach Gascha ale staramy się również spopulary-
zować gospodarkę rybacką i konsumpcję ryb w realiach współ-

czesnych. Doroczny festyn organizowany przez Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” i CKSiR przyczy-
nia się do promocji gminy Bestwina w bliższej i dalszej okolicy 
poprzez zabawę na wysokim poziomie, smaczne potrawy oraz 
historyczne tło imprezy.

W porannych zawodach wędkarskich na akwenie „Miastecz-
ko” zwyciężył Marcin Chmielniak (4,39 kg), kolejne miejsca za-
jęli Andrzej Łukaszek (3,77) i Jan Sierek (3,06) – Podsumowanie 

Król stawów zaprasza do tańca!
– XVI Święto Karpia Polskiego

Wspomnienie – śp. Karol Ryszka
W dniu 29 lipca w wieku 87 lat odszedł do wieczności pan 

Karol Ryszka z Kaniowa – zapamię-
tany przez mieszkańców jako zasłużo-
ny działacz społeczny i sportowy a tak-
że niestrudzony organizator.

Urodził się 17 czerwca 1929 r. 
w Czechowicach – Dziedzicach. Po 
ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej był pracownikiem KWK „Silesia” 
– tam też był członkiem Rady Zakła-
dowej Związków Zawodowych. W tym 
samym czasie pełnił funkcję kierowni-
ka sekcji piłki nożnej KS „Górnik” Cze-
chowice – Dziedzice. Pracował póź-
niej również jako delegat w Wydziale 
Gier i Dyscypliny Beskidzkiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

Po zakończeniu pracy na kopalni 
Karol Ryszka oddał się pracy społecz-
nej. Z jego inicjatywy w Kaniowie za-
wiązano Klub Kibica przy LKS „Prze-

łom”, zbudowano spikerkę i krytą trybunę na stadionie. Prowadził 
działalność konserwatorsko – remontową na 
rzecz parafii Niepokalanego Serca NMP, kie-
rował pracami związanymi z budową Kaplicy 
Miłosierdzia Bożego na cmentarzu. W latach 
1993 – 2005 był gospodarzem terenów rekre-
acyjnych w Kaniowie i m.in. dzięki niemu do-
prowadzono do wybudowania tamże estrady.

Karol Ryszka współorganizował gminne im-
prezy plenerowe na terenie sołectwa Kaniów 
– Rewię Orkiestr Dętych, Święto Karpia Pol-
skiego. Był inicjatorem i organizatorem turnie-
ju tenisa ziemnego o puchar przewodniczące-
go powiatu bielskiego, kuligów dla dzieci z te-
renu gminy, zawody w skokach narciarskich 
„Śladami Adama Małysza”.

W roku 2008 Karol Ryszka został nomino-
wany do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. 
Józefa Londzina, otrzymał ponadto wiele in-
nych nagród i wyróżnień.

Sławomir Lewczakśp. Karol Ryszka
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zmagań wędkarzy miało miejsce w południe, zaś nagrody wrę-
czali prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Roman Sas z za-
stępcą Janem Adamcem i skarbnikiem Edwardem Górą, wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski, sołtys Kaniowa Marek Pęka-
la i radny Grzegorz Kołodziejczyk.

Zasadnicza część festynu w dniu 20 sierpnia rozpoczęła się 
o godz. 16.00, natomiast godzinę wcześniej na murawę swoje-
go boiska wyszli piłkarze LKS „Przełom” Kaniów podejmujący 
LKS „Pionier” Pisarzowice. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Organizatorzy przewidzieli ciekawe atrakcje muzyczne. Pierw-
szy zespół, „Silesian Tyrol Band” nawiązuje swoim repertuarem 
do muzyki tyrolskiej ale i do polskiej klasyki biesiadnej, charak-
teryzuje się bogatą i wpadającą w ucho harmonią. Utwory STB 
bardzo spodobały się gościom Święta Karpia stanowiąc wstęp 
do koncertu grupy „Zbigniew Foryś Band”.

Zbigniew Foryś to były członek pop – rockowego „Lombar-
du”. Swój własny zespół założył w roku 2005. Muzycy specja-
lizują się w brzmieniach rockowych, rock’n’rollowych i blueso-
wych, grając covery i własne kompozycje. Idealne na imprezy 
plenerowe oraz koncerty w hali.

Uroczystego otwarcia Święta Karpia dokonał wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski. Głos zabrali również wicewojewoda ślą-
ski Jan Chrząszcz, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, pre-
zes Roman Sas i sołtys Marek Pękala. Roman Sas przypomniał 
zmarłe w 2016 r. wielce zasłużone dla Kaniowa i Stowarzysze-
nia Wędkarskiego osoby panów Karola Ryszki i Adolfa Brosza. 
Korzystając z obecności samorządowców, organizatorzy wrę-
czyli okolicznościowe statuetki zwycięzcom zawodów wędkar-
skich jak również osobom szczególnie oddanym wędkarstwu 
i gospodarce rybackiej, pomagającym Stowarzyszeniu, pracu-
jącym dlań społecznie bądź mającym długi staż członkowski. 
Są to: Alicja Grygierzec, Adam Wróbel, Adam Rezik, Malwina 

Kleszcz, Jerzy Bochniewicz, Waldemar Pindel, Kazimierz Ja-
nik, Maria Zużałek, Jerzy Zużałek, Stanisław Żabka, Wiesław 
Jaszek, Jan Olek, Artur Dorobisz, Stanisław Poźniak. Specjal-
ny list gratulacyjny od wicewojewody otrzymał prezes Stowa-
rzyszenia Roman Sas

Po zakończeniu części oficjalnej zagrał i zaśpiewał Jacek Sil-
ski wraz z zespołem. Artysta znany jest jako „Śląski Słowik” – so-
lista Królewskiej Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w Wilano-
wie. Koncertował w całej Europie a śpiewał m.in. z Julio Igle-
siasem, ABBĄ, Karelem Gottem, Marylą Rodowicz, Ryszardem 
Rynkowskim, Budką Suflera itd. Znają go widzowie TVP i TV Si-
lesia. W Kaniowie wystąpił razem z dwójką tancerzy.

Jak zwykle nie obyło się bez degustacji wędzonego i pie-
czonego karpia czy też innych smakołyków, dzieci mogły li-
czyć na dmuchane atrakcje. Odbyła się loteria i zbiórka pienię-
dzy w celu wsparcia chorej mieszkanki Kaniowa Amelki Krzak. 
Konkurs z nagrodami przeprowadzili przedstawiciele firmy „Au-
totest”. Festyn należy zaliczyć do udanych także dzięki wspar-
ciu z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Województwa Ślą-
skiego, Powiatu Bielskiego, Urzędu Gminy Bestwina i Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Patronat honorowy sprawo-
wał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wspólnie ze starostą 
bielskim Andrzejem Płonką.

Ostatnim akordem XVI Święta Karpia Polskiego stała się za-
bawa taneczna „do białego rana” poprowadzona przez spraw-
dzony już wielokrotnie zespół „Puls Music” z Dankowic. Tance-
rze czuli się pod sceną... jak ryby w wodzie.

Sławomir Lewczak

Kultura

Barwy szesnastego wieku
Odkrycie w kościele Wniebowzięcia NMP

Koncert grupy „Zbigniew Foryś Band”

Pamiątkowa fotografia nagrodzonych wędkarzy

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie powoli, ale sys-
tematycznie odkrywa swoje tajemnice. Wydawało się, że po od-
słonięciu renesansowego epitafium Stanisława Myszkowskiego 
i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich zasób bestwińskich skarbów 
się wyczerpał, lecz ostatnie znalezisko udowadnia, iż świątynia 
jest prawdziwym rajem dla historyków sztuki.

Tym razem zespół kierowany przez konserwator Joannę Bo-

rek – Firlejczyk natknął się na polichromie pochodzące praw-
dopodobnie z końca XVI wieku. Dzieła mają kształt owalny (są 
to tzw. tonda) i przedstawiają Ojców Kościoła – starożytnych pi-
sarzy chrześcijańskich. To nietypowe, gdyż zazwyczaj w świą-
tyniach spotyka się wizerunki czterech ewangelistów. Na ra-
zie na wschodniej ścianie prezbiterium odkryto po stronie pra-
wej św. Hieronima a po stronie lewej św. Ambrożego z Medio-
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lanu. „W kolejce” do wyjścia na światło dzienne czekają jesz-
cze inni święci.

Pani konserwator w rozmowie z redaktorem „Magazynu Gmin-
nego” dodaje: „Oprócz Ojców Kościoła jest tutaj piękna dekora-
cja roślinna z maszkaronami i aniołkiem. Jesteśmy zafascynowa-
ni kolorami, intensywną czerwienią – a pamiętajmy, że malowi-
dła te mają 400 lat! Wykonywane były na pobiale czyli nie są to 
freski. Być może wchodzi w grę jakaś technika klejowa. Obec-
ny kościół to dawny zbór kalwiński – kiedy dostosowywano go 
do użytkowania przez rzymskich katolików, zmieniano również 
wnętrze na potrzeby liturgii katolickiej. Dlatego właśnie pojawi-
ły się w Bestwinie malowidła. Przypuszczamy, że powstawały 
w latach 1592 – 1598.”

Mało tego, odkrycie malowanych gotycką farbą „zacheusz-
ków” czyli krzyżyków umieszczanych podczas dedykacji ko-
ścioła może świadczyć, że świątynia jest starsza niż myślimy. 
Możliwe, że murowany kościół stał w Bestwinie i przed przyby-
ciem kalwinów. Przypomnijmy, że najdawniejsza udokumento-
wana źródłowo informacja o istnieniu kościoła w Bestwinie po-
chodzi z wykazu świętopietrza z lat 1325 – 1327 – „Item The-
odoricus, plebanus ecclesie de Bestwina, de IV marc. similiter 
solvit V scot. et XVIII den. Item in secundo termino solvit tantum-
den. Summa: XI scot. cum dim.” – proboszczem bestwińskim 
był Theodoricus, a parafia wchodziła w skład dekanatu oświę-
cimskiego, który stanowił jedność z Księstwem Oświęcimskim.

W artykule znajdującym się na stronie internetowej diecezji 
bielsko – żywieckiej ks. dr Szymon Tracz, historyk sztuki z Uni-
wersytetu Jana Pawła II pisze jeszcze: „Bardzo zbliżoną, acz-
kolwiek nieco wcześniejszą polichromię, udało się odkryć w pre-
zbiterium kościoła św. Jakuba w Simoradzu, gdzie na sklepieniu 
także ukazano dekorację roślinno-kwiatową, a w owalnych ton-
dach przedstawiono czterech Ewangelistów. W podobnej styli-

styce dekorację zaskrzynień wykonał w 1635 r. Fabian Sobino-
wicz w drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła w Gilowi-
cach, ukazując w medalionach starotestamentalnych proroków.”

Odkrycie zostało dokonane niejako przy okazji – już przy de-
montażu rokokowego ołtarza ukazały się niewielkie, natural-
ne odkrywki. Idąc za tym śladem kontynuowano prace. Para-
fia w Bestwinie dostała ze środków wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków dofinansowanie na odkrycie polichromii na ścia-
nie wschodniej. Na rok bieżący przewidziane jest odsłonięcie 
i zabezpieczenie malowideł a w latach kolejnych – konserwa-
cja. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj wyrażą zgodę na rekon-
strukcję polichromii. Są one zachowane w bardzo dobrym sta-
nie. Nie ma elementów nieczytelnych, wszystko można odtwo-
rzyć – to praktycznie 80% stanu zachowania. Zatem zobaczy-
my twarze i atrybuty świętych w całej okazałości – entuzjastycz-
nie podsumowuje Joanna Borek – Firlejczyk.

Sławomir Lewczak

Kultura

Odsłonięte malowidło - św. Hieronim

Błogosławieni miłosierni... i gościnni!
Wizyta młodzieży z Francji – ŚDM 2016

Przyjechali we wtorek wieczorem. Z pełnymi plecakami ale 
i z piosenką na ustach, z entuzjazmem i radością. W towarzy-
stwie swojego biskupa, księży i sióstr zakonnych młodzież z fran-
cuskiej diecezji Pontoise przybyła do gminy Bestwina aby spę-
dzić tutaj prawie tydzień w ramach przygotowania do central-

nych obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Goście 
znaleźli schronienie u mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Jano-
wic i Kaniowa a nad całością czuwały parafie rzymskokatolic-
kie i księża proboszczowie – Cezary Dulka, Józef Baran, Józef 
Walusiak, Janusz Tomaszek.

Dlaczego tak długi pobyt? Spotkanie z papieżem Francisz-
kiem zostało poprzedzone tzw. Dniami w Diecezjach gdzie mło-
dzi ludzie poznawali specyfikę lokalnego Kościoła a także najcie-
kawsze miejsca turystyczne i krajobrazowe. Na terenie diecezji 
bielsko – żywieckiej odwiedzili m.in. muzeum Auschwitz – Bir-
kenau, skoczowską Kaplicówkę, przeszli beskidzkim szlakiem 
na Czantorię, wzięli udział w spotkaniu pod Dębowcem. Jeden 
dzień przewidziany był na wyjazd do Częstochowy.

„Do gminy Bestwina zawitało około 250 osób z Francji – po-
wiedział wójt gminy Bestwina Artur Beniowski – naszą misją 
było zapewnienie im jak najlepszych warunków, wręcz domo-
wej atmosfery. Sądzę, że skorzystaliśmy na tym wszyscy, dla 
gminy to wspaniała promocja a dla gości możliwość zobacze-
nia Polski i nawiązania nowych przyjaźni, być może na całe lata. 
Chciałbym serdecznie podziękować każdemu, kto przyjął piel-Gościom przygrywała nasza Orkiestra Dęta
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Wyróżnienie Orkiestry Dętej
na przeglądzie w Rowach

Pokazali się z najlepszej strony
– Zespół „Bestwina” na TKB

grzymów lub w ten czy inny sposób zaangażował się w diece-
zjalne obchody ŚDM. Docierają do mnie sygnały, że mieszkań-
cy zrobili z własnej inicjatywy o wiele więcej niż musieli. Opinia 
o polskiej gościnności nie wzięła się znikąd.”

Dużą część przybyszów wyróżniała bardzo ciekawa cecha. 
Parafialny koordynator ŚDM z Kaniowa Kamil Gandor wyja-
śnia – „Przybyli do nas wierni obrządku chaldejskiego. Jest to je-
den z tzw. katolickich kościołów wschodnich, pozostający w unii 
z Rzymem ale różniący się historią i liturgią. Mszę św. odpra-
wiają w języku Chrystusa czyli w aramejskim. Mają własną reli-
gijną flagę. Chaldejczycy pochodzą z terenów dzisiejszego Ira-
ku, Iranu, Turcji i Syrii lecz nasi goście urodzili się już we Fran-

cji. Muszę powiedzieć, że wszyscy są pod wrażeniem religijno-
ści ludzi mających korzenie na Wschodzie. Na początku były 
spore obawy, kiedy wszyscy usłyszeli, że przyjeżdżają do nas 
potomkowie Syryjczyków, etc., ale wystarczyła siła i piękno ich 
modlitwy przed wtorkową kolacją by rano już mieli inne zda-
nie.” Siostra Dominika, serafitka, dodaje, iż wspólnota chaldej-
ska pod Paryżem dynamicznie się rozrasta, w chwili obecnej 
posiada już dwa swoje kościoły. – „Ci ludzie nie mają własnego 
państwa, ich sytuację można porównać do Polaków w okresie 
rozbiorów. Święte miejsce chaldejczyków, miasto Mosul w Iraku 
znajduje się obecnie pod kontrolą tzw. Państwa Islamskiego.”

Sobota, 23 VII była dniem, w którym młodzież uczestniczy-
ła we wspólnej Mszy św. w Janowicach a następnie odwiedzi-
ła główne atrakcje gminy Bestwina: zabytkowy kościół Wniebo-
wzięcia NMP w Bestwinie, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmun-
ta Bubaka a także Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Ka-
niowie. Tamże zapoznali się z kajak – polo – trwały Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych a zatem do kibicowania 
włączyła się pokaźna grupa znad Sekwany.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych na terenach re-
kreacyjnych w Kaniowie zorganizowany został piknik połączo-
ny z zabawą taneczną. Specjalnie dla gości i przyjmujących 
ich rodzin zagrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą 
w Kaniowie. Francuzi zaprezentowali także swoje własne talen-
ty muzyczne i wokalne. Razem z mieszkańcami naszej gminy 
utworzyli pod estradą wspólny krąg przyjaźni. Po takiej impre-
zie żal było się żegnać.

Sławomir LewczakWspólna zabawa na terenach rekreacyjnych w Kaniowie

W dniach 6-8 sierpnia 2016 r. Orkiestra Dęta Gminy Bestwi-
na z siedzibą w Kaniowie wzięła udział w VIII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach. Pierwsze-
go dnia po długiej i męczącej podróży muzycy wykonali prze-
marsz, a zaraz po tym występ koncertowy. Obie te części były 
oceniane czujnym okiem i uchem jurorów. Następnego dnia od-
było się wspólne wykonanie kilku utworów przez wszystkie or-
kiestry, które uczestniczyły w przeglądzie, w dalszej kolejności 
ogłoszenie wyników i koncert finałowy laureata przeglądu. W im-
prezie wzięły udział orkiestry z całej Polski, a poziom konkursu 
był bardzo wysoki. Orkiestra wróciła z wyróżnieniem – jesteśmy 
wśród najlepszych w Polsce! Niewątpliwie jest to świetna wizy-
tówka całej gminy, powiatu, a nawet województwa.

Opracowanie: Paulina Kobiela Przemarsz ulicami nadmorskich Rowów

Nie są góralami ale pośród nich wystąpili – i zdobyli wyróż-
nienie. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” zaśpiewał 
i zatańczył w dniu 9 sierpnia na 53 Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej a konkretnie na odbywającym się w jego ramach 47 Festi-
walu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

Artyści prezentujący swój program w amfiteatrze „Pod Groj-

cem” udowodnili, że kultura Lachów ma swoje należne jej miej-
sce zaś jej wyjątkowość powinna zostać doceniona. Tak też się 
stało. „Bestwina” wywalczyła 2000 zł. ufundowane przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jurorami byli: Mał-
gorzata Kiereś – etnograf, przewodnicząca komisji; Magdale-
na Kroh – etnograf; Stanisława Staszel – etnograf; Lidia Cze-

Kultura
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chowska – choreograf; Adam Adamowski – choreograf; Stani-
sław Migacz – muzyk; Czesław Węglarz – muzyk; Jan Karpiel 
Bułecka – muzyk; Kazimiera Koim – sekretarz komisji. Łącznie 
wystąpiły 24 zespoły.

Przedstawiliśmy wiosenny zwyczaj „Łogranie moja” wraz 
z tańcami i przyśpiewkami – relacjonuje choreograf zespołu Sła-
womir Ślósarczyk. Zwyczaj ten ma podłoże matrymonialne. Kie-
dy chłopak starał się o dziewczynę, przed jej domem budował 
„moja” a niektóre z nich były naprawdę wysokie. Dla dziewczy-
ny i jej rodziny wiązało się to z dużym wyróżnieniem. Taką kon-
strukcję postawił przyszłej żonie na przykład dr Franciszek Maga.

Serdecznie gratulujemy!
Sławomir Lewczak

Kultura

Występ zespołu „Bestwina” na żywieckiej scenie

Bajka za bajką
Wakacyjny maraton teatralny w GBP Bestwina

Gra Wiejska w weselnym klimacie

W każdym kolejnym tygodniu do bibliotecznej czytelni przy-
bywało coraz więcej dzieci. Wiadomość o tym, że przyjeżdża 
teatrzyk rozeszła się bardzo szybko, toteż wszyscy spragnieni 
spotkania z bajką niecierpliwie wyczekiwali lipcowych wtorków. 
Prezentowane spektakle nie tylko bawiły, ale i uczyły – pozna-
jąc przygody bohaterów dzieciaki dowiadywały się, jak ważna 

jest codzienna higiena, bezpieczeństwo na ulicy i w domu, słu-
chanie dorosłych oraz umiar w korzystaniu z komputerów i ta-
bletów. Poza tym najmłodsi zaznajomili się z kulturą różnych, 
czasem odległych krajów jak np. Japonia.

Przed młodą publicznością wystąpili:
5 VII – „Przygody Misia Podróżnika” – Teatr „Duet” z Krakowa
12 VII – „Pod starym Wawelem przygód bez liku” – Teatr „Ma-

ska” z Krakowa
19 VII – „Foszek – Czyścioszek” – Teatr „Duet” z Krakowa
26 VII – „Kotek i Kogutek” – Teatr „Duet” z Krakowa
Aktorzy świetnie dogadywali się z dziećmi, niektóre miały 

szansę wystąpić na scenie wraz z profesjonalistami. Wszyst-
kie przedstawienia to bajki o charakterze interaktywnym, z pio-
senkami i zabawami angażującymi uczestników w różny spo-
sób – poprzez taniec, śpiew, rozmowę. Kto wybrał teatr, dodaj-
my że całkowicie darmowy, nie pożałował. Dla niektórych, także 
i dla dorosłych, zaproponowane spektakle były okazją do zapo-
znania się z naszą biblioteką. Wakacje spędzone w gminie Be-
stwina są zawsze bardzo dobrym wyborem – trzeba tylko śle-
dzić działalność jednostek kulturalnych, sportowych i różnora-
kich stowarzyszeń.           Sławomir LewczakZ humorem i morałem - teatrzyk w GBP uczy i bawi

Końcem wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie 
rozstrzygnięto trzecią Grę Wiejską odbywającą się pod hasłem 
„Poznajemy Gminę Bestwina”. Gra jest interaktywną zabawą 
zmuszającą uczestników do odwiedzenia ciekawych miejsc na 
terenie naszych miejscowości i tym samym odpowiedzi na py-
tania związane z historią, geografią i kulturą regionu.

„Znajdź grób pierwszego proboszcza w Bestwince”, „Wymień 
przynajmniej trzech aktywnych pszczelarzy w Janowicach”, 
„W jakim sołectwie znajduje się niemiecki kochbunkier z drugiej 
wojny światowej” – oto przykładowe pytania a przygotowano ich 
dziesięć. Zadania w Grze wykonało poprawnie 14 uczestników 
(także spoza gminy Bestwina), wszystkie odpowiedzi były pra-
widłowe, zatem Jury zdecydowało o przyznaniu nagród w dro-
dze losowania. Czynności tej dokonała czteroletnia Maja, któ-
rej rączka okazała się szczęśliwa dla:

Julii Sołtysik – nagroda to kamerka sportowa; Bernadety Ko-
zyra – nagroda to cyfrowy aparat fotograficzny; Kacpra Capu-
ta – nagroda to tablet. Wszyscy pozostali uczestnicy rozlosowali 
nagrody pocieszenia: sprzęt sportowy i akcesoria komputerowe.

Co więcej – podczas uroczystego rozstrzygnięcia miał miej-
sce konkurs na „najśmieszniejszy strój weselny” gdyż tema-
tem przewodnim było „wesele na wsi”. Najlepszą kreacją popi-

Uczestnicy III Gry Wiejskiej
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Stowarzyszenie zrzeszające przyjaciół historii i tradycji gminy 
Bestwina także w okresie wakacyjnym nie rezygnuje z organi-
zowania ciekawych spotkań. Niektóre z nich odbywają się już 
od wielu lat i na stałe wpisały się w kalendarz lokalnych rocznic.

– 19 lipca członkowie TMZB wraz z przewodniczącą Dorotą 
Surowiak spotkali się w janowickim lesie przy krzyżu partyzanc-
kim na „Pięciu Alejach”. Krzyż ten ustawiony został w 1992 r. 
z inicjatywy Towarzystwa oraz żołnierzy Armii Krajowej Francisz-
ka Bociana i Władysława Niemczyka (ps. „Lis”) w celu upamięt-

nienia ostatniej zbiórki oddziału AK w dniu 27 I 1945 r. Ponad 
rok później, 19 lipca 1946 r. w bliskim sąsiedztwie 30 – osobo-
wy oddział NSZ Henryka Flame „Bartka” stoczył potyczkę z si-
łami UB oraz KBW.

W okolicznościowych obchodach udział wziął proboszcz para-
fii Janowice ks. Józef Walusiak jak również sołtys i radny z Ja-
nowic Stanisław Nycz. Historię krzyża przypomniał Andrzej Woj-
tyła a w chwilę modlitwy i zadumy włączyła się młodzież i doro-
śli członkowie TMZB.

– 21 lipca w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka 
została otwarta wystawa fotograficzna „Dawno temu w Krako-
wie”. Stare zdjęcia grodu Kraka przygotowano z myślą o gosz-
czących w gminie Bestwina uczestnikach Światowych Dni Mło-
dzieży. Podejmowani przez mieszkańców młodzi przybysze 
z Francji w swoich planach mieli również zwiedzanie Muzeum 
i Kościoła zaś wystawa była znakomitym przygotowaniem przed 
pobytem w Krakowie w ramach centralnych uroczystości z udzia-
łem papieża Franciszka. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej 
Wojtyła a kilka słów o realizacji programu ŚDM w gminie Bestwi-
na skierowała do obecnych przewodnicząca Dorota Surowiak.

Po spotkaniu członkowie TMZB udali się na cmentarz para-
fialny aby zapalić znicze pod pomnikiem żołnierzy poległych za 
Ojczyznę. W kościele Wniebowzięcia NMP obejrzeli nowo od-
kryte malowidła oraz uczestniczyli w Mszy św. Całość zakoń-
czyła się integracyjnym ogniskiem.

Sławomir Lewczak

Kultura

Na festynie zorganizowano kiermasz pysznych ciast

Piłka i muzyka w grze o życie
Sportowy festyn dla Karolka

Z życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

sała się Bernadeta Kozyra wygrywając bon na zakup książek 
w Księgarni na Lesisku. Rolę specjalnych gości weselnych peł-
nili przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, skarb-
nik gminy Anita Kubik, prezes Banku Spółdzielczego Agata Dą-
browska i przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak.

Organizatorzy serdecznie dziękują hojnym sponsorom za 

ufundowanie atrakcyjnych nagród: Bankowi Spółdzielczemu 
Czechowice – Dziedzice – Bestwina, Panu Radcy Prawnemu 
Mariuszowi Boruchowi, Panu Rolandowi Nowickiemu – „Księgar-
nia na Lesisku”, Panu Krzysztofowi Nowakowi – „IT Sys” a tak-
że anonimowym darczyńcom. Patronat medialny nad imprezą 
sprawował „Magazyn Gminny”.            Sławomir Lewczak

Już po trzech miesiącach od urodzenia Karol Margalski z 
Bestwinki stanął do walki o najwyższą stawkę. Dotknięty wadą 
serca, chorobą immunologiczną (zespołem Di George’a), nie-
doczynnością przytarczyc i przewlekłym zapaleniem płuc, dom 
w Bestwince zamienił na szpitalną izolatkę chroniącą go przed 
drobnoustrojami. Sytuacja, choć trudna, nie jest jednak bez-
nadziejna. Życie Karolka uratować może przeszczep grasi-
cy w Londynie -  w sfinansowanie operacji włącza się funda-
cja „Zdążyć z pomocą” lecz i sami mieszkańcy gminy Bestwina 
zapragnęli wesprzeć rodziców małego chłopca. 13 sierpnia na 
boiskach KS Bestwinka odbywał się festyn z którego dochód 
przeznaczono częściowo dla Karolka (stoisko Hewalex) a tak-
że na potrzeby klubu.

W pierwszej części imprezy na głównym boisku zmierzyły się 
A - klasowe ekipy KS Bestwinka oraz LKS Mazańcowice. Pomi-
mo ambitnej gry gospodarze musieli uznać wyższość gości któ-
rzy trzy punkty wywalczyli stosunkiem bramek 3:2. Po meczu 
zagrał dla wszystkich zespół „Albatros” prowadzony przez Sta-
nisława Niemczyka. Artyści występowali w naszej gminie wielo-
krotnie, najczęściej podczas imprez plenerowych, można także 
usłyszeć ich na weselach. Na ich repertuar składa się głównie 
muzyka taneczna oraz utwory klasyków rocka takich jak „Dżem”.

Ponadto wszyscy goście mogli posilić się w bufecie, zaopa-
trzyć w ciasta i napoje bądź wygrać atrakcyjne nagrody rzuca-
jąc do tarczy. Dzieciaki chętnie malowały buzie w atrakcyjne, 
bajkowe wzory.

Sławomir Lewczak

Spotkanie pod pomnikiem na cmentarzu w Bestwinie
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Edukacja

Biblioteka to wciąż miejsce, które wielu osobom kojarzy się 
wyłącznie z wypożyczaniem lektur szkolnych i niezaprzeczalnie 
w dalszym ciągu jej głównym zadaniem jest umożliwienie sze-
roko pojętego dostępu do literatury i informacji. Funkcja ta jest 
jednak obecnie jedną z wielu, jakie realizuje biblioteka we współ-
czesnym świecie. Ta skarbnica wiedzy promuje lokalną kultu-
rę, tradycję i historię, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi 
związanymi z lokalnym środowiskiem, zaprasza popularnych au-
torów oraz urządza wystawy promujące miejscowych twórców.

W dzisiejszych czasach każdy dzień przynosi niezwykle dy-
namiczne zmiany, szybki rozwój nauki i techniki niesie ze sobą 
wiele możliwości, niewątpliwie nasza biblioteka korzysta z po-
tencjału, jaki daje dostęp do nowych technologii. W naszej ofer-
cie oprócz stale wzbogacanych o nowości zborów tradycyjnych 
w postaci książek i czasopism, pojawiły się audiobooki (książ-
ki mówione) oraz filmy. Biblioteka zaprasza również do odwie-
dzania swojej strony internetowej (www.gbpbestwina.eu) gdzie 
można znaleźć aktualne informacje odnośnie organizowanych 
spotkań autorskich, wystaw oraz konkursów.

Zakładka KATALOG umożliwia zapoznanie ze zbiorami zarów-
no biblioteki głównej jak i filii w Bestwince, Kaniowie i Janowi-
cach oraz ich dostępnością w danej chwili. Każdy czytelnik za-
rejestrowany w naszej bibliotece staje się automatycznie posia-
daczem konta elektronicznego po zalogowaniu, na którym może 
zdalnie rezerwować wybrane przez siebie pozycje książkowe.

W obecnej chwili zapraszamy również do korzystania za na-
szym pośrednictwem z internetowej biblioteki e-booków NA-
SBI oraz ogólnopolskiej cyfrowej wypożyczalni międzybiblio-
tecznej ACADEMICA.

NASBI działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblio-
teki. Na jej półkach zgromadzone są e-booki (książki elektro-
niczne) z wielu różnych dziedzin wiedzy. Jeżeli twoją pasją jest 
historia lub szukasz informacji o tematyce medycznej to ofer-
ta dla Ciebie, natomiast na uczniów i studentów czekają liczne 
materiały edukacyjne. Nie brak tu poradników np. z dziedziny 
kulinariów oraz przewodników po egzotycznych miejscach i da-
lekich krajach. Liczne audiobooki umilą długą podróż samocho-
dem, a kursy video pomogą poznać tajniki grafiki komputerowej 
czy projektowania stron www.

ACADEMICA zapewnia dostęp do ponad pół miliona publika-
cji. Użytkownik może tu znaleźć informacje z zakresu zarządza-
nia, psychologii, nauk technicznych, prawa i wielu innych dzie-
dzin. W jej zasobach znajdują się m.in. książki dawne i współ-
czesne, artykuły oraz całe numery fachowych czasopism spe-
cjalistycznych, pocztówki, fotografie, mapy a nawet nuty. Stu-
denci znajdą tu najnowsze wydania podręczników akademickich.

W obu przypadkach dostęp jest bezpłatny i legalny. Zasoby 
są dostępne przez całą dobę i z pominięciem dokumentów ob-
jętych prawami autorskimi, które udostępniamy na stanowisku 
komputerowym w siedzibie naszej bibliotece można z nich ko-
rzystać bez ograniczeń w dowolnym miejscu: domu, szkole czy 
na uczelni. Wystarczy być naszym czytelnikiem i pobrać w sie-
dzibie biblioteki login i hasło aktywujące, a następnie korzysta-
jąc z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Interne-
tu (komputer, laptop, tablet lub smartfon) po zalogowaniu uzy-
skać wgląd do wszystkich materiałów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej Biblioteki i jej 
filii. Zachęcamy do wypożyczania książek, audiobooków, czyta-
nia prasy, korzystania z bezpłatnego Internetu oraz odbiór haseł 
umożliwiających korzystanie z zasobów bibliotek internetowych.

Marta Mańdok-Bury

Nowoczesność w naszych bibliotekach publicznych

Wakacje z Muzeum Regionalnym
Już tradycyjnie Muzeum Regionalne w okresie wakacyjnym 

organizowało zajęcia plenerowe w Pasiece Słowiańskiej w ra-
mach koloni letnich. Słoneczne dni w idealny sposób kompono-
wały się z opowieściami o dawnych pasiekach i skarbach be-
stwińskich pszczelarzy. Zajęcia warsztatowe w tym roku upłynęły 
pod znakiem linorytu. Technika ta, choć znana od wieków – wy-
wodząca się od drzeworytu była odkrywana na nowo przez naj-
młodszych. Miłośnicy fotografii i historii podziwiać mogli wystawę 
„Dawno temu w Krakowie” prezentująca stare zdjęcia Krakowa.

Miesiące wakacyjne to również okres prac ochronnych – za-
bezpieczających eksponaty jak i remontów samego budynku 
i obejścia. W tym roku odświeżona została Piykno Izba oraz 
poszerzono zagospodarowanie Pasieki Słowiańskiej. Muzeum 
wzbogaciło się ponadto o nowe eksponaty – tabernakulum z be-
stwińskiego kościoła fundacji ks. kanonika Bronisława Sojki 
oraz chrzcielnicę z kościoła z Bestwinki. Podczas wakacji mu- Młodzież z Francji zwiedziła w lipcu nasze Muzeum Regionalne
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Edukacja

zeum odwiedzili również uczestnicy Światowych Dni Młodzie-
ży rezydujący na terenie gminy Bestwina. Liczną grupą zwie-
dzających jak co roku okazali się cykliści oraz uczestnicy gry 
wiejskiej organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Dla 

wielu osób czas urlopowy był doskonałą okazją do poszukiwań 
śladów historii swoich przodków czy poznania stałej ekspozycji 
Muzeum Regionalnego.

Opracowanie: Andrzej Wojtyła

Składniki:
– 45 wesołych dzieciaków
– 5 opiekunów+
– dobry plan
– życzliwe osoby
– szczypta szczęścia do dobrej pogody
Każdy, kto chciałby intensywnie i wesoło spę-

dzić czas, powinien powyższy przepis wypró-
bować. Można go oczywiście modyfikować we-
dług własnego uznania. W Kaniowie wygląda-
ło to następująco.

Wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem 
na Dłoni” zabrali 45 osobą grupę milusińskich do Młodzieżowej 
Stacji Kosmicznej YSS znajdującej się w Sopotni Wielkiej a dzia-
łającej dzięki członkom Stowarzyszenia POLARIS. Na pokła-
dzie zainstalowane są urządzenia, które pozwoliły nam na sa-
modzielne sterowanie stacją za pomocą systemu symulacyjne-
go. Mimo że, nie dane nam było zaznać stanu nieważkości, to 
fakt, że w Sopotni gościł prawdziwy astronauta z NASA – Geo-
rge Zamka oraz nasz jedyny polski kosmonauta Mirosław Her-
maszewski sprawił, że w trakcie tej wycieczki czuliśmy się jak 
z innej planety.

Kolejny dzień (który wcale nie zapowiadał się słonecznie) oka-
zał się rewelacyjny dzięki odwiedzinom w Parku Rozrywki u pod-
nóża Zamku w Ogrodzieńcu. Był Park Doświadczeń, Park Roz-
rywki, tor saneczkowy i Dom Strachów, który niejednemu uczest-
nikowi i opiekunowi jeszcze nie raz będzie się śnił po nocach!

Trzeci dzień spędziliśmy w gościn-
nych, jak zawsze, murach kaniowskiej 
OSP. Dzięki pomocy pana Jacka Grusz-
ki obejrzeliśmy film i przetestowaliśmy 
nasze wokale podczas karaoke. Grali-
śmy w gry planszowe oraz przeprowa-
dziliśmy nieco bardziej energetyczne 
starcia na świeżym powietrzu.

Piątkowy wyjazd do „Jumpcity” w Ka-
towicach to kolejny wyczerpujący, ale 
udany dzień. Ogromna hala wypełnio-
na trampolinami, sympatyczni trenerzy, 
pomarańczowe skarpety antypoślizgo-

we i hektolitry wylanego potu dały w rezultacie stuprocentową 
zabawę, którą schłodzić mogły jedynie zimne lody na pszczyń-
skim rynku oraz woda mineralna, której mieliśmy pod dostatkiem 
dzięki życzliwości parafii Niepokalanego Serca NMP w Kanio-
wie. O godzinie 14:30 powiedzieliśmy sobie „do zobaczenia”, 
bo z pewnością spotkamy się jeszcze nieraz!

Organizacja wycieczek możliwa była dzięki wpłacie rodziców 
oraz dofinansowaniu ze strony Stowarzyszenia, które pokryło 
transport oraz część atrakcji dla dzieci. Nawet zdjęcia nie od-
dają w pełni atmosfery naszych wycieczek. Kto był, te wie, że 
to sprawdzony „przepis” na udany wypoczynek wakacyjny! Ja 
ze swej strony dziękuję wolontariuszom, uczestnikom, ich ro-
dzicom oraz wszystkim tym, którzy zadbali o „dobre wspomnie-
nia z wakacji 2016 roku”.

Iwona Sojka – prezes Stowarzyszenia

Przepis na dobre wspomnienia
według stowarzyszenia ,,Z Sercem na Dłoni”

W Sopotni Wielkiej dzieciaki poczuły się jak 
prawdziwi astronauci

Kolejny rok i nowe miejsce na mapie naszego wspólnego 
wypoczynku! Tym razem grupa dzieci i młodzieży wypoczywa-
ła w malowniczej miejscowości Sycowa Huta nad jeziorem Su-
domie, w gminie Kościerzyna. Nasz wypoczynek jest zawsze 
aktywny i obfituje w atrakcyjne wyjazdy połączone ze zwiedza-
niem najbliższej okolicy. W tym roku, mimo zmiennych warun-
ków atmosferycznych, udało się nam odwiedzić: Gdańsk, Ko-
ścierzynę, Szymbark oraz skansen we Wdzydzach Kiszewskich.

Wizytę w Gdańsku rozpoczęliśmy od zwiedzenia Westerplat-
te (Placówka Fort, Wartownia nr 1, Groby Poległych Obrońców, 
ruiny koszar, Pomnik Obrońców Wybrzeża), gdzie dzięki opo-
wieści pani przewodnik odebraliśmy cenną lekcję historii. Na-
stępnie pirackim statkiem „Czarna Perła”, popłynęliśmy do por-
tu w Gdańsku. Nie sposób wymienić wszystkich zabytków i cha-
rakterystycznych miejsc, które udało się nam zobaczyć podczas 
spaceru z przewodnikiem. Myślę, że najdłużej w naszej pamię-
ci zachowają się: Długie Nabrzeże nad Motławą z bramami 

wodnymi i Wielkim Żurawiem, Długi Targ z Fontanną Neptuna, 
Dworem Artusa i Złotą Kamienicą oraz Bazylika Mariacka, któ-
rą zwiedziliśmy dość szczegółowo.

Gdy tylko pogoda sprzyjała, aktywnie wypoczywaliśmy zaży-
wając kąpieli wodnychi słonecznych, korzystając ze sprzętu pły-
wającego (kajaki, rowerki, żaglówka). Podczas pobytu na Ka-
szubach dwukrotnie udało nam się odwiedzić Kościerzynę, któ-
ra urzekła nas dziewiętnastowieczną zabudową centrum miasta 
z kwadratowym rynkiem w klimacie małomiejskim z ubiegłego 
stulecia. Zwiedziliśmy Muzeum Kolejnictwa, posiadające naj-
liczniejszą ekspozycję pojazdów szynowych w Północnej Pol-
sce. Dla męskiej części obozowiczów nie lada gratką była wi-
zyta w American Old Cars.Na wyposażeniu muzeum jest kilka-
naście zabytkowych aut, wśród których znajduje się m.in. ulu-
biony wóz Blues Brothers oraz limuzyny, którymi jeździli prezy-
denci USA. Na miejscu są również modele takie jak: Cadillac, 
Cadillac Eldo, Lincoln czy Plymouth.

Udane wakacje z UKS „The Best” Bestwinka
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To nie koniec naszych wojaży. Odwiedziliśmy jeszcze Szym-
bark – miejsce magicznei nietuzinkowe, położone w samym ser-
cu Kaszub, u stóp największego wzniesienia na Pomorzu – góry 
Wieżycy. W towarzystwie przewodnika, zwiedziliśmy unikalne 
obiekty: Kościółek pod wezwaniem św. Rafała Kali-
nowskiego, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomor-
ski”, Największy Koncertujący Fortepian Świata oraz 
„Dom do Góry Nogami”, gdziena własnej skórze mo-
gliśmy odczuć efekty zawirowań błędnika.

Świetną lekcją etnografii była podróż do ponad 100 
– letniego, muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, które 
liczy 22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora 
Gołuń zabudowanego obiektami regionalnej architek-
tury. Naszym oczom ukazały się chałupy, dwory, szko-
ła, kuźnia, karczmy, wiatraki, kościoły, budynki gospo-
darcze i warsztaty rzemieślnicze – ponad 50 obiektów 
z Kaszub i Kociewia. Dodatkową atrakcją był odbywa-
jący się wówczas Jarmark Wdzydzki, na który przyby-
li rozmaici artyści oraz rzemieślnicy, którzy prezento-
wali tradycyjne zawody, regionalną kuchnię i muzykę.

Kończąc nasz wypoczynek zorganizowaliśmy tra-
dycyjny spływ kajakowy. Tym razem mieliśmy okazje płynąć 
z prądem rzeki Trzebiochy od wsi Rybaki do Loryńca. Wypo-
częci, naładowani pozytywną energią i pięknymi wspomnienia-

mi po 10 dniach wróciliśmy do domu. Pragniemy podziękować 
naszym sponsorom: Barbarze i Adamowi Gawęda oraz Henry-
kowi Iszczek, dzięki którym mogliśmy przygotować liczne atrak-
cje podczas wypoczynku. Obóz został dofinansowany ze środ-

ków Urzędu Gminy Bestwina oraz Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej MSiT w ramach programu „KLUB”.

Małgorzata Grabowska-Fluder, Waldemar Fluder

Edukacja

Uczestnicy wyjazdu z UKS „The Best”

Stowarzyszenie „Razem” zwiedzało Warszawę

W dniach 10-13 września nasze Stowarzyszenie zorganizo-
wało czterodniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd, jako zada-
nie pt. „Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzic-
two” był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna 
– edycja 2016. Wycieczka miała na celu ułatwienie dostępu do 
kultury różnym grupom społecznym, wzmocnienie poczucia ich 
tożsamości kulturowej i narodowej oraz integrację społecznej.

W wyjeździe wzięła udział 49-osobowa grupa osób obejmu-
jąca: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodziców (głównie seniorów) zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
„RAZEM” oraz młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Be-

stwiny, której Stowarzyszenie poprzez wyjazd chciało dodatko-
wo wynagrodzić zaangażowanie w pracę wolontarystyczną na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

W trakcie czterech dni uczestnicy zwiedzili i obejrzeli naj-
ważniejsze miejsca służące popularyzacji zasobów dziedzic-
twa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości historycznej, 
edukacyjnej i artystycznej jak m.in.: Pałac Kultury, Stare Miasto, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Zamek Królewski z Kolumną Zygmunta III Wazy, Wilanów – pa-
łac i park, Łazienki, Cmentarz Powązkowski, Bazylikę Św. Krzy-
ża, Świątynię Opatrzności Bożej z Panteonem Wielkich Pola-
ków, Pomnik Powstańców Warszawy, Pomnik Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie, Pomnik Małego Powstańca oraz 
Teatr Narodowy.

Ponadto uczestnicy zwiedzili Stadion Narodowy, na którym 
poza wejściem na trybuny przeszli się „ścieżką piłkarza”. Atrak-
cją było również zwiedzanie Multimedialnego Parku Fontann 
w Warszawie, do którego uczestnicy wybrali się wieczorna porą 
na jeden z prezentowanych pokazów oraz wystawy „Titanic the 
Exhibition” eksponującej ponad 200 oryginalnych przedmiotów 
wydobytych z wraku statku oraz pozyskanych z innych źródeł, 
a także wiele pełnowymiarowych rekonstrukcji wnętrz.

Wyjazd uważamy za niezwykle udany. Przez pełne cztery dni 
spędzone w Warszawie uczestnikom dopisała pogoda. Wszyst-
kie punktu programu udało się nam zrealizować, a uczestni-
cy dobrze wykorzystali szanse na integrację i poznanie swoich 
korzeni oraz wrócili bogatsi o wiedzę z zakresu kultury i histo-
rii swojej ojczyzny.

Stowarzyszenie „Razem”
Grupa ze stowarzyszenia „Razem’’ w stolicy
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Niezwykle radosne wieści dotarły latem do Bestwiny z fiń-
skiego Turku. Na rozgrywanych tam Mistrzostwach Świata we 
freedivingu (Individual AIDA Pool World Championships) nasza 
zawodniczka Magdalena Solich zdobyła w dniu 2 lipca złoty 
medal wśród kobiet w konkurencji DNF – dynamika bez płetw. 
Podopieczna Mateusza Talandy w swojej próbie uzyskała 185 
m. a to oznacza nowy, fenomenalny rekord świata! Na wielkie 
gratulacje zasługuje postawa jej kolegów z reprezentacji – Ma-
teusza Maliny (244 m., złoto i rekord świata DNF) oraz Julii Ko-
zerskiej (167 m., brąz DNF).

 Natomiast w niedzielę, 3 lipca pani Magdalena pokazała rów-
nie wysoką formę w pływaniu dynamicznym z płetwami (DYN) 
i także wywalczyła złoty medal z wynikiem 232 m. Wicemistrzy-
nią została Julia Kozerska (215 m.) a wśród 
mężczyzn triumfował z rekordem świata (300 
m.) niezawodny Mateusz Malina.

Magdalena Solich została najlepszą zawod-
niczką Mistrzostw Świata, za co otrzymała na-
grodę im. Natalii Mołczanowej.

A oto relacja Magdaleny Solich

„Jeżeli poświęcę się swoim celom i będę 
pracować tak ciężko, jak tylko potrafię, mogę 
dokonać wszystkiego! ” – ta sentencja Micha-
ela Phelpsa, towarzyszyła mi za każdym ra-
zem kiedy otwierałam dziennik treningowy.

Wróciłam z Indywidualnych Basenowych 
Mistrzostw Świata we Freedivingu, które od-
były się w pięknym fińskim Turku. Niezwykle trudnym i stresu-
jącym etapem tych zawodów były eliminacje. Złożyłam wyso-
kie deklaracje, co powodowało, że startowałam później – dzięki 
temu wiedziałam jaki dystans wystarczy aby zakwalifikować się 
do finału A i walczyć o medale. Po kwalifikacjach miałam dwa 
dni przerwy, mogłam odpocząć i zregenerować się przed naj-
ważniejszymi startami.

Na „pierwszy ogień” poszła dynamika bez płetw (DNF), dzień 
wcześniej zgłosiłam próbę pobicia rekordu świata, jednak kiedy 
przyszłam na pływalnię i zadziałał stres wydawało mi się to bar-

dzo odległe. Dziś wiem, że to wcale nie było tak daleko a nurko-
wanie było bardzo przyjemne. Czysta procedura powierzchnio-
wa, biała kartka i mogłam się cieszyć z nowego rekordu świa-
ta – 185 m. oraz pierwszego w mojej karierze tytułu Mistrzyni 
Świata. Wybuchła wielka euforia w polskiej drużynie, tym bar-
dziej, że chwilkę po mnie całą operację powtórzył Mateusz Ma-
lina przepływając 244 m. (nowy rekord świata), broniąc swoje-
go tytułu Mistrza Świata.

Emocje trzeba było opanować, odpocząć by być gotowym na 
kolejny wielki dzień a okazał się on równie biało-czerwony jak 
poprzedni. W finale dynamiki w płetwie osiągnęłam wynik 232 
m. a jest to jedynie 5 m. krócej niż wynosi obecny rekord świata. 
Nurkowanie było najdalszym z pośród kobiet. Zdobyłam na tych 

zawodach 2 tytuł Mistrzyni Świata! To jednak 
nie był jeszcze koniec. Mateusz Malina w fina-
le A mężczyzn osiągnął wynik 300 m! (nowy re-
kord świata) i również został Mistrzem Świata!

Podczas ceremonii dekoracji ja i Mateusz zo-
staliśmy wybrani jako najlepsi zawodnicy tych 
mistrzostw i wyróżnieni nagrodą im. Natalii Moł-
czanowej. To wszystko co wydarzyło się w Tur-
ku, jest dla mnie wielkim sukcesem. Nie zrobi-
łam tego jednak sama. Godziny spędzone ra-
zem pod wodą, praca nad techniką i sprzętem. 
Rozmowy i motywacja a przede wszystkim wiel-
ka wiara we mnie i moje możliwości to zasłu-
ga Ryszarda Szwajcera z Edensport. To czło-
wiek, który wierzył w ten sukces wcześniej niż 

ja sama! Rysiek ze szczerego serca – DZIĘKUJĘ!
Dziękuję także sponsorom, dzięki którym mogłam pojechać 

do Finlandii: GLS Poland, Kontakt Simon, Edensport, Histamed, 
Multus Carpets oraz Gymcity. A na koniec mojej wspaniałej rodzi-
nie i narzeczonemu za to, że jesteście ze mną na dobre i na złe!

P.S. Gratulacje dla całej Kadry Polski, wasza obecność i świet-
ne wyniki motywowały do działania. Cieszę się, że razem mo-
gliśmy przeżyć te emocje!

Magdalena Solich

Sport

Podwójna mistrzyni i rekordzistka świata

Naszej Mistrzyni życzymy kolejnych 
sukcesów!

Waleczna i złota młodzież
Wyniki XVI Mistrzostw Polski Juniorów

Oraz XIII Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Kajak – Polo
Dwa złote medale dla klubu UKS „Set” Kaniów przyniosły ro-

zegrane 23 i 24 lipca mistrzostwa juniorów i juniorów młodszych. 
Impreza zgromadziła w Kaniowie 23 ekipy z 12 klubów, zaś łącz-
nie rozegrano 56 meczów w dwóch kategoriach. 

Najwyższy poziom wyszkolenia pokazały nasze juniorki w 
składzie: Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Klaudia 
Gryz, Monika Pacyga, Natalia Pacyga. Podopieczne Dariu-
sza Pilarza pokonały w meczu finałowym UKS Olimpijczyk Kli-
niska aż 10:4

Z kolei juniorzy młodsi prowadzeni przez Bartłomieja Dawid-
ka w emocjonującym starciu zwyciężyli z MOSW Choszczno 5:4. 
Skład zwycięskiej drużyny: Dawid Cebula, Filip Haczek, Kamil 
Król, Kordian Kupczak, Patryk Owczarz, Jakub Witkowski. 

Nagrody i puchary wręczali wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, prezes klubu UKS „Set” Kaniów Halina Błaszkiewicz oraz 
trener Dariusz Pilarz. Uczestników sportowych zmagań dopin-
gowała liczna grupa gości z Francji, uczestników Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016.
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Sport

Juniorzy młodsi UKS „Set” z medalami i pucharem

O ile w szachach sławna jest „obrona sycylijska” o tyle w Ka-
niowie będzie mówiło się o „sycylijskim ataku”. Atomowe strzały 
Klaudii, Sandry i spółki, mrożąca krew w żyłach walka do ostat-
niej minuty, precyzyjna realizacja założeń taktycznych trenera 
Dariusza Pilarza – to wszystko razem wzięte złożyło się na wielki 
sukces kobiecej reprezentacji Polski w kajak-polo U21 i srebrny 
medal zdobyty na Mistrzostwach Świata w Syrakuzach, pierw-
szy medal żeńskiej drużyny na zawodach tej rangi. Impreza od-
bywała się od 30 sierpnia do 4 września na pięknych, natural-

nych akwenach przedzielonych zabytkowymi mostami.
Nasze panie do lat 21 turniej zaczęły naprawdę dobrze, choć 

grupa, w której grały, łatwa nie była. Ich przeciwniczkami były 
Niemki, Brytyjki, Holenderki i zawodniczki z Singapuru. Z gru-
py wychodziły trzy zespoły, a Polki zajęły w niej drugie miejsce 
za Niemkami i przed Brytyjkami – relacjonuje trener Dariusz Pi-
larz. W kadrze Polski prowadzonej przez tego szkoleniowca zna-
lazły się kajakpolistki z pięciu klubów, lecz najwięcej wywodzi 
się z UKS „Set” Kaniów. W kolejności alfabetycznej – Katarzy-

Najważniejszy test dla kadrowiczów
XIX Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak – Polo – Kaniów 2016

Drugie na świecie, pierwsze z sercem do walki
Reprezentantki Polski w kajak – polo U21 wicemistrzyniami świata

Przed każdą wielką imprezą zawodnicy starają się udowod-
nić selekcjonerom, że są godni powołania do kadry narodowej. 
Toteż w przededniu Mistrzostw Świata we włoskich Syrakuzach 
kajakpoliści nie oszczędzali sił na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Kaniowie. Najlepsze kluby naszego kraju stoczyły w Ośrod-
ku Rekreacji i Sportów Wodnych 38 spotkań, zaś drużyny UKS 
„Set” potwierdziły przynależność do elity.

13 i 14 sierpnia przy zmiennej pogodzie rywalizowały z sobą 
MOSW Choszczno. Olimpijczyk Kliniska, LUKS Kwisa Leśna, 
Powiśle Warszawa, KTRW Kalisz i oczywiście UKS „Set” Ka-
niów. Łącznie – 11 drużyn, uwzględniając ekipy żeńskie i kadrę 
„B”. Środki finansowe zapewniła gmina Bestwina, CKSR i Polski 
Związek Kajakowy, życzliwość okazali wolontariusze i sponso-
rzy, szczególnie firma „Tedi Sport” Tadeusza Kudlika dostarcza-
jąca najwyższej jakości sprzęt, firma cateringowa „Jutako”, ra-
townik Sławomir Sojka, Bartłomiej Dawidek (dostarczenie ciast) 
i zajmujący się nagłośnieniem Jacek Gruszka.

Wyniki XIX Mistrzostw Polski:
Kobiety: 1. UKS „Set” Kaniów, 2. MOSW Choszczno, 3. KS 

Powiśle Warszawa.
W finale dziewczyny z Kaniowa pokonały Choszczno 8:5. 

Zwycięski skład: Gabriela Bazan, Aleksandra Ciupak, Katarzy-
na Ciupak, Klaudia Gruz, Marlena Madej, Monika Pacyga, Na-
talia Pacyga, trener: Dariusz Pilarz.

Mężczyźni: 1. MOSW Choszczno, 2. UKS „Set” Kaniów, 3. 
LUKS Kwisa Leśna

Mecz finałowy zakończył się wynikiem 5:2 dla Choszczna. 
Skład UKS „set”: Piotr Bajerski, Bartłomiej Dawidek, Paweł Mi-
chalec, Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Dawid Wizner, Borys 
Zubczewski. Trener: Dariusz Pilarz.

Puchary i medale wręczali wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, przedstawiciel PZKaj Piotr Książek (członek zarządu) a tak-
że prezes UKS „Set” Halina Błaszkiewicz.

Sławomir Lewczak

Radość kajakpolistek UKS „Set” i ich trenera

Kolejność miejsc na podium
Juniorki młodsze: 
1. KTW Kalisz, 2. UKS Włókniarz Chełmża, 3. UKS Olimpijczyk 
Kliniska
Juniorzy młodsi: 
1. UKS Set Kaniów, 2. MOSW Choszczno, 3. UKS Tanew 
Księżpol
Juniorki:
1. UKS Set Kaniów, 2. UKS Olimpijczyk Kliniska, 3. UKS Kanu 
Katowice
Juniorzy:
1. LUKS Kwisa Leśna, 2. UKS Kanu Katowice, 3. WOPR 
Skierniewice

Sławomir Lewczak
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Przeczytaliśmy już wiele słów uznania dla naszej mistrzyni fre-
edivingu Magdaleny Solich, utalentowanej biegaczki Agniesz-
ki Chwałek, kajakpolistów, dżudoków, piłkarzy, siatkarzy. Warto 
jednakże odkrywać nowe, sportowe nadzieje a taką bez wątpie-
nia jest Tomasz Janusz, pochodzący z Kaniowa student AWF 
Katowice i zawodnik tamtejszego AZS AWF specjalizujący się 
w biegach długich. Pan Tomek zgodził się udzielić krótkiego wy-
wiadu na temat swojej pasji.

Tomku, na wstępie poprosiłbym o krótkie przedstawie-
nie się.
Dzień dobry! Nazywam się Tomasz Janusz i studiuję na drugim 
roku studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, kierunek wychowanie fizyczne. Na studiach li-
cencjackich wybrałem specjalizację gimnastyka korekcyjna, te-
raz jest to trening personalny. W przyszłości planuję podjąć stu-
dia doktoranckie.

Co sprawiło, że zainteresowałeś się biegami?
Sport zawsze zajmował w moim życiu ważne miejsce. Rodzice 
śmiali się, że wiedziałem wcześniej gdzie pójdę na studia niż 

do liceum, ale to prawda! Będąc uczniem szkoły podstawowej 
oznajmiłem w domu, że wybieram się na AWF. Poza tym treno-
wałem w zasadzie od dzieciństwa. Mieszkam niedaleko „Żwi-
rowni” więc uprawiałem kajak – polo i przez wiele lat piłkę noż-
ną w LKS „Przełom”. Marzyła mi się raczej kariera piłkarza niż 
lekkoatlety, ale to odmieniło się na studiach. Podczas pierwsze-

na Ciupak, Monika Pacyga, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, 
Klaudia Sachmerda (kapitan). Stawkę uzupełniły: Zuzanna 
Grolik (Kanu Katowice), Weronika Jasiukiewicz, Monika Kulas 
(MOSW Choszczno), Katarzyna Kalina (Olimpijczyk Kliniska). 

Runda druga to trudne potyczki z Nową Zelandią i Kanadą. 
Mecz z drużyną z antypodów zakończył się rezultatem remiso-
wym 5:5, natomiast z dziewczynami z Kraju Klonowego Liścia 
wysokim zwycięstwem 7:2. Dzięki temu Polki awansowały do 
pierwszej czwórki. 

Półfinałowa „przeprawa” z Brytyjkami to według mnie najcięż-
szy i najbardziej stresujący mecz Mistrzostw Świata – podsumo-
wała Klaudia Sachmerda. Po upływie regulaminowego czasu na 
tablicy wyników widniał wynik 3:3 i dopiero „złota bramka” Moni-
ki Kulas dała Polkom przepustkę do kajakpolowego „raju” czy-
li finału z Niemkami. Trzeba dodać, że półfinał obfitował – dość 
nietypowo jak na kobiece rozgrywki – w wiele kar w postaci kar-
tek zielonych, żółtych i na-
wet jednej czerwonej.

Jak przebiegał historycz-
ny finał? Oddajmy po raz 
kolejny głos trenerowi: Był 
to mecz godny Mistrzostw 
Świata! Kibice oglądali 
twardą walkę o każdy cen-
tymetr boiska. Oba zespo-
ły miały okazje do zdobycia 
bramek, ale w pierwszej po-
łowie widzowie ich nie zo-
baczyli. Doczekali się po 
przerwie. Cztery minuty po 
wznowieniu gry Niemki wy-

szły na prowadzenie. Polskie kajakarki nie złożyły wioseł i się nie 
załamały. Postawiły wszystko na jedna kartę i opłaciło się! Na 
30 sekund przed końcem meczu nasze dziewczyny wyrównały 
dzięki akcji przez Klaudii Sachmerdy, w której dobrze wypraco-
wała miejsce w obronie Niemek – następnie wjechała Monika Ku-
las wyrównując mecz i walka rozpoczęła się od nowa. O złotym 
medalu musiała zatem zdecydować dogrywka do „złotej bram-
ki”. Ta pięciominutowa nie przyniosła rozwiązania. Oglądaliśmy 
wobec tego kolejną dogrywkę i tu minutę przed końcem Niem-
ki niestety zdobyły bramkę zdobywając mistrzostwo. Spotkanie 
oceniam jako bardzo dramatyczne ale i najlepsze tak po stronie 
Niemek jak i Polek. Nasza drużyna była bardzo dobrze przy-
gotowana taktycznie, technicznie i siłowo, otwierają się przed 
nią ogromne możliwości i jest to także opinia innych trenerów.

Do współtwórców sukcesu zaliczają się oczywiście wszystkie 
osoby zaangażowane w działalność klubu UKS „Set” na cze-
le z prezes Haliną Błaszkiewicz. Nie można zapomnieć o fizjo-
terapeutce Katarzynie Pilarz czy też Tadeuszu Kudliku z firmy 
„Tedi – Sport” od lat zaopatrującej zawodników w wysokiej kla-
sy sprzęt. W roku 2017 we Wrocławiu rozpoczną się „The World 
Games” czyli światowe igrzyska w dyscyplinach nieolimpijskich. 
Jeśli mamy w nich szukać szans medalowych to na pewno na-
leży mieć na uwadze kajak – polo.

W Syrakuzach nie zawiodły pozostałe polskie ekipy, także 
z zawodnikami UKS „Set” w składzie. Mężczyźni U21 zajęli miej-
sce 9, seniorzy 12, zaś kobiety seniorki – siódme (po drama-
tycznym i wyrównanym – z trzema dogrywkami – meczu z re-
prezentacją Włoch).

Sławomir Lewczak
Współpraca w napisaniu tekstu i dostarczeniu materiału foto: 

Dariusz Pilarz, Katarzyna Pilarz, Klaudia Sachmerda. 

Sport

Zawodniczki z Kaniowa stanowią trzon 
reprezentacji Polski

Tomasz Janusz na trasie biegu w Katowicach

„Sportowcem chciałem być od dziecka”
Wywiad z Tomaszem Januszem, lekkoatletą z Kaniowa
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Sport

Sportowy flesz – lato/jesień 2016
 • Wiele biegowych sukcesów odnotowała 

Agnieszka Chwałek z Bestwiny, startując rów-
nież z mamą Eweliną i jej młodszą siostrą Ad-
rianą. Pani Agnieszka zwyciężyła m.in w Biegu 
Pod Groniem o Puchar Wójta Gminy Strysza-
wa (kat. Open kobiet,); zajęła 2 miejsce w kat. 
młodzieżowej w XVI Biegu na Szczyt Rysianki 
(bieg alpejski); była trzecia w Biegu na Pilsko, 
została ambasadorką PKO Festiwalu Biegowe-
go w Krynicy, za co otrzymała wyróżnienie i na-
grodę od organizatorów (w zawodach stanęła 
na pierwszym stopniu podium, Ewelina Chwa-
łek – na drugim). W drużynie grupy RyTM Cze-
chowice – Dziedzice panie Agnieszka i Eweli-
na wystartowały w 2 PKO Biegu Charytatywnym 
na stadionie lekkoatletycznym „Sprint” w Biel-
sku-Białej. Jego celem było sfinansowanie po-
siłków dla potrzebujących dzieci. Trzecie miej-

sce sztafety to 37 posiłków! Warto dodać, 
że Agnieszka Chwałek prowadzi profil 
na facebooku gdzie systematycznie za-
mieszcza artykuły i zdjęcia.
 • Powstał Klub Sportowy Gminy Be-

stwina który przejmie opiekę nad siatka-
rzami reprezentującymi dotychczas UKS 
„Set” Kaniów. Klub ukonstytuował się na 
zebraniu założycielskim w Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji. Nowy klub zaj-
mie się szkoleniem dzieci i młodzieży 
a także propagowaniem sportu, nie tyl-
ko piłki siatkowej. Zyskał pełne popar-
cie Wójta i Rady Gminy. Prezesem zo-
stał Szymon Kwarta, w skład Zarządu 
weszli także Weronika Przebinda, Szy-
mon Białek, Jacek Sawkiewicz i Magda-
lena Dzikowska.

go semestru, przy zaliczeniu testu Coopera (bieg dwunastomi-
nutowy) okazało się, że byłem najlepszy na całym roku. Kole-
ga trenujący w AZS AWF zaproponował rozmowę z trenerem 
biegów dystansowych, ja się zgodziłem i ta przygoda trwa już 
cztery lata – niestety z przerwą na leczenie kontuzji, które są 
nieodłączną częścią profesjonalnego sportu.

Co można zrobić, żeby ograniczyć ich ryzyko?
Całkiem urazów nie wyeliminujemy, lecz nawet początkującym 
biegaczom radzę zaopatrzyć się w dobre buty. To wydatek rzę-
du nawet kilkuset złotych, ale obuwie może posłużyć nam przez 
parę sezonów. Oszczędzamy w ten sposób stawy skokowe, 
szczególnie gdy biegamy po asfalcie.

W jakich dystansach się specjalizujesz?
Zaczynałem od średnich dystansów – 1500 m., 3000., 5000., 
(wszystko na stadionie) ale kontuzje sprawiły, że przerzuciłem 
się na biegi uliczne – 10 000 m., półmaraton i maraton. Rok 2016 
jest pierwszym rokiem, w którym przygotowuję się już wyłącznie 
pod długie biegi. Pierwsze sukcesy mam za sobą – drugie miej-
sce wśród Polaków i 13 w kat. OPEN na prawie 6000 uczest-
ników w „15 PZU Cracovia Maraton” (czas 2:37:57) oraz dru-
gie miejsce w półmaratonie na IX Katowickim Festiwalu Biego-
wym im. Jerzego Kukuczki (1:14:58). We wrześniu odbędą się 
w Pile Mistrzostwa Polski w półmaratonie, następnie pobiegnę 
w maratonie w Rzeszowie.

Jakie są Twoje mocne i słabe strony jako zawodnika?
Moim najmocniejszym punktem jest zdecydowanie głowa. To 
ważne zwłaszcza w przypadku maratonów, kiedy w pewnym 
momencie liczy się tylko siła woli by po prostu nie „odbić się od 
ściany”. Natomiast muszę popracować nad szybkością, zeszło-
roczne urazy sprawiły, iż wciąż jej brakuje.

A jak zachęciłbyś mieszkańców gminy Bestwina do bie-
gania?

Bieganie tak jak i każdy sport wyzwala w człowieku endorfiny 
zwane „hormonami szczęścia”. Na zawodach biegowych nie 
ma smutnych twarzy pomimo włożonego w bieg morderczego 
wysiłku! Pozwala poza tym odprężyć się po pracy i nauce, od-
stresować, nabrać kondycji, odporności. Przez cały rok nie zła-
pałem nawet przeziębienia.

Kogo ze świata sportu podziwiasz najbardziej? Masz swój 
wzór do naśladowania?
Tak, jest to Mo Farah, Brytyjczyk, który na Igrzyskach w Rio de 
Janeiro będzie bronił tytułu mistrzowskiego na 5000 i 10 000 
m. Niesamowita jest dla mnie jego determinacja i dążenie do 
celu. Nie wstydzi się okazywać swojej wiary nawet przed mi-
liardami ludzi.

A czy sam wystąpisz kiedyś na Igrzyskach Olimpijskich 
albo Mistrzostwach Świata?
Żeby to marzenie zrealizować, trzeba wypełnić minimum kwa-
lifikacyjne. Do minimum olimpijskiego w maratonie brakuje mi 
ok. 25 minut. Czas działa na moją korzyść, gdyż szczyt możli-
wości maratończycy osiągają w wieku 30 – 35 lat. Na razie sku-
piam się na bliższych celach.

Jak na Twoja pasję reagują najbliższe osoby, rodzina i przy-
jaciele?
Bardzo życzliwie. Kiedy startuję w zawodach, dopingują mnie 
rodzice, bracia, moja dziewczyna. Jestem im za to niezwykle 
wdzięczny. Ich obecność naprawdę daje się odczuć na trasie, 
ona dodaje skrzydeł. Mam nadzieję, że będą trzymać za mnie 
kciuki i na półmaratonie w Pile i na maratonie w Rzeszowie. O to 
proszę także mieszkańców Kaniowa i całej gminy Bestwina.

Serdecznie dziękuję za wywiad, życzę spełnienia wszelkich 
sportowych i życiowych marzeń.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Panie Agnieszka i Ewelina Chwałek razem 
na podium
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Ogłoszenie
Firma DEWRO

 zatrudni  pracowników  na  różne  stanowiska.
Telefon kontaktowy: 503 433 346

 • 18 września na obiektach klubu LKS „Przełom” Kaniów miał 
miejsce piłkarski Turniej Żaków o Puchar Wójta Gminy Be-
stwina Artura Beniowskiego. Wzięły w nim udział cztery dru-
żyny, triumfował KS Bestwinka przed LKS Bestwina, Soko-
łem Zabrzeg i LKS „Przełom” Kaniów.

 • Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” zor-
ganizowało 10 września na akwenie „Oczko” jesienne zawo-
dy wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Wystartowało ok. 40 

zawodników, spośród których wyróżnił się Patryk Góra osią-
gając wynik 6,45 kg. Kolejne miejsca zajęli Szymon Korczyk 
i Przemysław Góra.

 • 10 września w Kaniowie odbywały się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w kajak polo. Zarówno w grupie 
młodzików jak i młodziczek bezkonkurencyjne były drużyny 
UKS „Set” Kaniów.

Czerwiec 2016
• 29 czerwca w Kaniowie, o godz. 8.35 na ul. Witosa, funk-

cjonariusze WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca po-
wiatu bielskiego, który kierował samochodem Skoda Fabia 
będąc w stanie po użyciu alkoholu – 0,25 mg/l.

Lipiec 2016
• 19 lipca w Bestwinie, o godz. 9.00 na ul. Krakowskiej, po-

licjanci z SPPP Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca gminy 
Bestwina, który kierował pojazdem marki Peugeot pomimo 
cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

• 30 lipca o godz. 2.20 w Bestwinie, na ul. Podzamcze, nie-
znani sprawcy poprzez wybicie szyby w drzwiach dokona-
li włamania do sklepu spożywczego, skąd skradli papiero-
sy i alkohol.

Sierpień 2016
• 23 sierpnia o godz. 12.20 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej 

ujawniono pocisk artyleryjski z czasów drugiej wojny świa-
towej, pocisk został zabrany przez patrol saperski z Gliwic.

• 31 sierpnia o godz. 15.15, w Kaniowie na ul. Łabędziej do-
szło do zderzenia dwóch pojazdów – Toyota i Honda.

Wrzesień 2016
• 1 września ok. godz. 7.00 w Bestwinie, na ul. Bialskiej, na 

skutek zanieczyszczenia drogi olejem doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów, wskutek czego jeden z uczestników zda-
rzenia został przewieziony do szpitala.

• 8 września o godz. 16.55 w Bestwinie, policjanci z WRD 
Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca powiatu bielskiego, 
który kierował samochodem marki Fiat, będąc po użyciu al-
koholu – 0,25 mg/l.

• 9 września o godz. 14.20, w Bestwince, na skrzyżowaniu 
ul. Witosa z Młyńską doszło do kolizji trzech samochodów, 
sprawcę ukarano mandatem.

• 10 września policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzy-
mali w Kaniowie dwóch sprawców kradzieży, do której doszło 
na terenie powiatu bielskiego i odzyskali kosiarkę spalinową.

• 12 września o godz. 17.35 w Kaniowie, na ul. Jawiszowic-
kiej, policjanci z SPPP Czechowice-Dziedzice zatrzyma-
li mieszkańca powiatu bielskiego, który kierował samocho-
dem Opel Astra będąc w stanie nietrzeźwym – 0,35 mg/l.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

Ogłoszenia



Co działo się w gminie Bestwina latem i wczesną jesienią? W numerze spo-
ro informacji gospodarczo – inwestycyjnych, natomiast w galerii – foto-
graficzna relacja z festynów i zawodów sportowych. Więcej jak zawsze na 
www.bestwina.pl

Kajaki, karpie i wiele radości

reklama


