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W ostatnim czasie w naszych 
sołectwach wykonano następu-
jące prace:
 • Rozstrzygnięty został prze-

targ na remont ulicy Pisarzo-
wickiej. Wykonawca rozpocz-
nie inwestycję po święcie Boże-
go Ciała. W trakcie trwania prac 
na tej drodze będzie znacznie 
utrudniony ruch.
 • W ramach remontu dróg 

gruntowych zostały naprawio-
ne ul. Podlesie, Starowiejska, 
Rybacka. Na ulicy Sportowej 
utwardzone zostały pobocza.

 • Z prac odwodnieniowych wykonaliśmy przepust na ul. Pod-

lesie, rozpoczęło się czyszczenie rowów przy ul. Łabędziej.
 • Zamówione zostały dwie nowe wiaty przystankowe. Na ul. 

Krakowskiej i Janowickiej.
 • W centrum Bestwiny zagospodarowane jest rondo i jego 

otoczenie. Zakończona została również dokumentacja bu-
dowy parkingu przy sklepikach na ul. Podzamcze.

 • Serdecznie gratuluję naszym jubilatom Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Bestwinie, które obchodziło swoje 85 – cio le-
cie i nieco starszym strażakom również z Bestwiny świętu-
jącym jubileusz 125 lat funkcjonowania.

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej 
Gminy, którzy brali udział w wyborach prezydenckich i speł-
nili ten ważny obywatelski obowiązek.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

V i VI Sesja Rady Gminy Bestwina

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

30 marca oraz 28 maja radni gminy Bestwina spotkali się 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy aby podejmować uchwały, skła-
dać wnioski i zapytania. Pełne protokoły znajdą się na stronie 
urzędowej www.bestwina.pl, i w Biurze Rady Gminy.

Na sesji w dniu 30 III radni podjęli uchwały w sprawie:
 • Zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

 • Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015 
rok Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grud-
nia 2014 roku.

 • Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celo-
wej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie.

 • Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celo-
wej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Bielsku-Białej.

 • Przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Bestwina.

 • Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Bestwina.

 • Intencji zbycia części nieruchomości.
 • Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Bestwina w so-
łectwie Bestwina.

 • Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bestwina w so-
łectwie Janowice.

 • Zawarcia porozumienia na przejęcie zadania dotyczące-
go zarządzaniem publiczną drogą powiatową,

 • Powołania nowego składu Rady Społecznej, działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Bestwinie,

 • Wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Istotne informacje dotyczące wybranych uchwał:
– Całkowity koszt zakupu samochodu dla OSP Bestwina wy-

nosi 160 tys. zł. Dofinansowanie o które prosi jednostka wy-
nosi 70 tys. zł, resztę kwoty Ochotnicza Straż Pożarna pozy-
ska z innych źródeł. Wójt przypomniał, że jest to zadanie wła-
sne Gminy – jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej muszą być 
wyposażone w sprzęt, który umożliwia i usprawnia działalność 
bojową. Z kolei Komenda Miejska PSP zwróciła się do gminy 
Bestwina z prośbą o dotację w wysokości 15 tys. zł. na kupno 
średniego samochodu bojowego mającego obsługiwać również 
teren naszej gminy.

– Rada po burzliwej dyskusji zdecydowała o niewyodrębnianiu 
funduszu sołeckiego stosunkiem głosów 13 głosów przeciwnych 
funduszowi, jednym „za” i jednym wstrzymującym się. Powody 
takiej decyzji radnych i wójta wyjaśniamy w relacji z zebrania 
wiejskiego w Kaniowie. Osoby zainteresowane prześledzeniem 
przebiegu dyskusji zapraszamy do zapoznania się z protokołem.

– W skład Rady Społecznej SP ZOZ weszli: wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski, przedstawiciel wojewody Marcin Sierac-
ki, przedstawiciele sołectw: Grzegorz Gawęda, Jerzy Stanclik, 
Stanisław Nycz, Grzegorz Kołodziejczyk.

Podczas sesji w dniu 28 V zostały wręczone nagrody Wójta 
Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Te prestiżowe wy-
różnienia przyznawane są za zasługi w promocji gminy na wy-
żej wymienionych polach. Otrzymali je:

 • Dr n. med. Franciszek Maga – lekarz, zasłużony działacz 
społeczny, Honorowy Obywatel Gminy Bestwina, autor 
książki „Bestwina i moja droga”, w której wątki biograficz-
ne ukazane są na tle historii Bestwiny.

 • Sekcja Modelarska „Samuraj” działająca przy CKSiR w Be-
stwinie. Grupa pod kierunkiem instruktora Łukasza Fuczka 
zdobyła wiele nagród i wysokich miejsc na krajowych i za-
granicznych konkursach modelarstwa kartonowego – ostat-
nio w Liptovskim Hradoku, Inowrocławiu i w Ostrawie.

Aktualności
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Z sal zebrań wiejskich – o co pytają mieszkańcy?

Wójt Artur Beniowski wręczył również puchar dla zwycięzców 
II Gminnej Gry Terenowej zorganizowanej na terenie sołectwa 
Bestwinka przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej 
i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bestwince. W grze zwycię-
żyła drużyna z ZSP w Kaniowie – nagrodę odebrali uczniowie 
w towarzystwie dyrektor Krystyny Bryksy i wicedyrektor Kata-
rzyny Hesek.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
 • Zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

 • Zmiany Uchwały Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2015.

 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji za 2014 rok.

 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki 
Publicznej za 2014 rok.

 • Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczą-
cych zarządzania publicznymi drogami powiatowymi le-
żącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina.

 • Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 
Bestwina.

 • Uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwi-
na w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Be-
stwinie.

 • Uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwi-
na w sprawie udzielenia pomocy finansowej w posta-
ci dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

 • Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozu-
mienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 mar-
ca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie re-
alizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subre-
gionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014‒2020.

 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w so-
łectwie Kaniów przy północno zachodniej granic gminy.

Tabele opłat za wodę i ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m³ Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

Netto Brutto Netto Brutto

1.
W1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego

5,19 5,61 3,07 3,32

2.

W2
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego za-
opatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody

5,19 5,61 2,51 2,71

Lp. Taryfowa grupa
 odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka
Jednostka miary

Netto Brutto

1. Wszyscy odbiorcy Cena 1 m³ odprowadzanych ścieków 5,23 5,65 Zł/m³

Opracowanie: Sławomir Lewczak, Barbara Małysz-Zbijowska

Chociaż kontakt z wójtem, radnymi czy pracownikami Urzę-
du Gminy nigdy nie był łatwiejszy niż dzisiaj (maile, telefony, 
strony internetowe) to jednak wielu mieszkańców wciąż prefe-
ruje bardziej tradycyjne formy spotkania ze swoimi przedsta-
wicielami w samorządzie. Służą temu m.in. zebrania wiejskie 
zwoływane przez sołtysa minimum raz w roku, a jeśli zachodzi 
potrzeba to również częściej. W dniu 19 kwietnia kolejne tego 
typu zebranie odbywało się w Kaniowie. Ponieważ wiele py-
tań na nim zadanych można odnieść nie tylko do sołectwa Ka-
niów ale też do całej gminy, warto zapoznać się z naszym zda-
niem najciekawszymi. Szczegółowym zapisem dyskusji dyspo-
nuje Rada Sołecka i Urząd Gminy.

Jak wygląda postęp prac w PG SILESIA? Czy możemy 
spodziewać się rekompensat za szkody górnicze?

Pytanie dotyczy głównie Kaniowa, ponieważ eksploatacja 
przebiega pod tymże sołectwem. Jak wyjaśnili obecni na ze-
braniu wiejskim przedstawiciele PGS – Szymon Adamecki, 
Mariola Mizera i Maciej Kozak, trwa nadal wydobycie w ścianie 
334 w pokładzie 330 i posuwa się ono w kierunku zachodnim. 
Z uwagi na uskok ściana będzie przezbrajana i kontynuowana 
aż do grudnia 2015/stycznia 2016. Potem nastąpi roczna prze-
rwa i PG SILESIA wróci pod Kaniów.

W obszarze zagrożonym szkodami górniczymi przedsię-
biorstwo prowadzi identyfikację tychże szkód i podejmuje się 
ich usuwania. Działalność w tym zakresie skupiła się w głów-
nej mierze na obiektach użyteczności publicznej: Szkoła, Dom 
Gromadzki, klub sportowy, dom katechetyczny, hala sporto-
wa itd. W okresie wakacyjnym przewidziany jest remont szko-
ły i przedszkola. Trwają ponadto przeglądy i remonty na prze-
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pompowniach, naprawy rowów melioracyjnych i kanalizacji. 
Wszelkie zauważone szkody należy zgłosić do PG SILESIA 
drogą tradycyjną, telefoniczną lub elektroniczną – odbędzie się 
wizyta rzeczoznawcy.

Dlaczego radni nie zdecydowali się na wyodrębnienie 
tzw. funduszu sołeckiego? Czy nie jest to pozbawianie 
mieszkańców prawa do decydowania o sprawach swoich 
miejscowości?

Wójt Artur Beniowski zapewnia, że zarówno on jak i zdecy-
dowana większość radnych są zwolennikami funduszów sołec-
kich jako takich – ale obecne zasady tworzenia funduszów po-
wodują, że coraz więcej gmin w Polsce wycofuje się z ich wy-
odrębniania. Nie ma prawnej możliwości stworzenia osobne-

go subkonta dla sołectwa – przekazania pieniędzy z budżetu 
gminy bezpośrednio do Rad Sołeckich. O przeznaczeniu kwo-
ty decyduje zebranie wiejskie zaś projekt wniosku składa soł-
tys, Rada Sołecka lub grupa 15 pełnoletnich mieszkańców. 
Jednakże – jak przekonuje wójt – kwota wydzielona według 
ustawowego wzoru i podzielona między sołectwa będzie dość 
niska. To ok. 23 000 zł. na każdą miejscowość i te pieniądze 
mogłyby przydać się bardziej jako wkład własny do większej 
inwestycji. Poza tym trudno byłoby wybrać spośród kilkudzie-
sięciu wniosków te 2‒3 właściwe. Jak pokazała praktyka, ro-
dziło to w innych miejscowościach duże antagonizmy. Nie jest 
natomiast wykluczone, że w przyszłości do wyodrębnienia fun-
duszu dojdzie – pod warunkiem, że zasady jego wyodrębnia-

nia będą korzystniejsze tak dla sołectw jak i dla samej Rady 
Gminy.

Czy gabinet stomatologiczny w filii SP ZOZ w Kaniowie 
będzie znowu czynny?

Jego ewentualne uruchomienie, postulowane zresztą przez 
niektórych mieszkańców zostało zatrzymane przez wymo-
gi sanepidu – wysokość pomieszczenia jest zbyt mała. Osob-
ną kwestią pozostaje działalność samego ośrodka w Kaniowie 
– na spotkaniu w sprawie jego funkcjonowania mieszkańców 
poproszono o wypełnianie stosownych deklaracji, ale pomimo 
prac obecnie jest ich tylko ok. 320 – systematycznie pacjentów 
ubywa pomimo wykonanych zadań modernizacyjnych. Stąd 
apel o korzystanie z ośrodka, wybudowanego przecież w czy-
nie społecznym.

Czy rozkład jazdy PKS odpowiada potrzebom uczniów 
dojeżdżających do szkół oraz mieszkańców docierających 
do zakładów pracy?

Po rozmowach z przedstawicielami PKS godziny kurso-
wania autobusów zostały urealnione, zwłaszcza jeśli chodzi 
o młodzież szkolną, której jest najwięcej. Niestety, nie zawsze 
godziny odjazdów będą dokładnie pasowały każdemu, kto ko-
rzysta z tej formy komunikacji.

Kiedy doczekamy się wymiany azbestowych rur wodo-
ciągowych?

Jakość wody w gminie Bestwina jest „odwiecznym” pro-
blemem, stąd w tej kadencji sprawa ma najwyższy priorytet. 
Wszystko zależy od terminu pojawienia się środków z rozda-
nia unijnego 2014 – 2020. Całkowity koszt inwestycji (wg kosz-
torysu) w Kaniowie wynosi bowiem ok. 6 mln. zł. Zakładając, 
że środki zewnętrzne (z PROW) będą mogły zostać pozyskane 
nie wiemy nadal czy podatek VAT będzie kwalifikowalną czę-
ścią projektu. Jeżeli nie, a wszystko na to wskazuje, będziemy 
liczyli się nawet z 50 – procentowym udziałem kapitału własne-
go. Wtedy gmina Bestwina nie będzie czekać na środki unijne, 
ale zwróci się o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tak 
czy inaczej wkład własny będzie potrzebny i niestety sołectwa 
będą do czasu musiały wstrzymać się z realizacją mniejszych 
zadań. W tej sprawie istnieje konsensus wśród radnych i sołty-
sów – dyskutowana była na przykład podczas komisji wyjazdo-
wej odbywającej się na stacji uzdatniania wody.

Sławomir Lewczak

Mieszkańcy Kaniowa obecni na zebraniu

W dniach 10 i 24 maja w całej Polsce odbywały się wybo-
ry mające na celu wyłonienie Prezydenta RP. Głosowali także 
mieszkańcy gminy Bestwina – na naszym terenie znajdowało 
się sześć obwodowych komisji wyborczych.

W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskał Bronisław Komo-
rowski (1760), drugi był Andrzej Duda (1670), następnie Paweł 
Kukiz (1075), Janusz Korwin – Mikke (146), Magdalena Ogórek 
(125), Adam Jarubas (51), Grzegorz Braun (44), Janusz Pali-
kot (37), Marian Kowalski (25), Jacek Wilk (25), Paweł Tanajno 

(13). Frekwencja w gminie wyniosła 55,37% – wydano 4995 kart 
do głosowania na ogólną liczbę 9021 uprawnionych.

26 maja z niewielką przewagą wygrał w naszej gminie An-
drzej Duda (2746 głosów, 50,74%) przed Bronisławem Komo-
rowskim (2666 głosów 49,26%). Frekwencja – 60,96%, wydano 
5474 karty do głosowania na 8979 uprawnionych.

Szczegółowy rozkład głosów w sołectwach dostępny jest 
na stronie internetowej www.bestwina.pl

Wybory prezydenckie w gminie Bestwina:
Pierwsza tura dla Komorowskiego, druga dla Dudy
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Sławomir Lewczak: Panie wójcie, okres wiosenny sprzyja 
wykonywaniu rozmaitych inwestycji drogowych i wodno – me-
lioracyjnych. Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom, co zosta-
ło wykonane w każdym z naszych sołectw?

Marcin Kanik: Pragnę zaznaczyć, że realizacja wszystkich 
tych zadań była wnioskowana podczas zebrań wiejskich oraz 
naszych indywidualnych spotkań z mieszkańcami. Oczywiście 
zapotrzebowanie na poprawę dróg czy przepustów będzie ist-
niało zawsze, gdyż są one użytkowane codziennie, ale w miarę 
posiadanych środków wykonujemy najpilniejsze prace.

Przedstawię najważniejsze wiosenne inwestycje w każdym 
z naszych sołectw:

– Rów „Młynówka” na granicy Kaniowa i Bestwinki – 
Na wniosek mieszkańca koryto zostało oczyszczone od wyso-
kości „Nicrometu” aż do skrzyżowania ul. Olchowej z ul. Młyń-
ską. Wyczyszczony został także przepust pod ul. Młyńską – wy-
konawcą był Zarząd Dróg Powiatowych.

– Ul. Rybacka w Kaniowie – również na wniosek mieszkań-
ców gruntowy odcinek tej ulicy został poprawiony, nawieziono 
kamień i utwardzono go walcem. Mamy nadzieję, że nawierzch-
nia się utrzyma i droga będzie służyła jeszcze przez długi czas.

– Ul. Starowiejska w Bestwince i w Bestwinie – tutaj tak-
że inicjatywa wyszła od mieszkańców. Nawierzchnię wykona-
no z frezu, który – w przypadku drogi gruntowej – jest lepszym 
rozwiązaniem niż kamień gdyż wulkanizuje się pod wpływem 
wysokich temperatur. – W Bestwinie oprócz obsadzenia ron-
da roślinnością i małych prac poprawkowych wykonywana jest 
naprawa chodników oraz odwodnienia ul. Krakowskiej. Cen-

trum Bestwiny staje się coraz piękniejsze również przez zago-
spodarowanie terenu w rejonie CKSiR oraz wykonanie zieleń-
ców i rabat kwiatowych.

– Ul. Podlesie w Janowicach – wykonany został przepust 
pod drogą, na jednej części drogi jest nawierzchnia bitumiczna 
a na drugiej wyremontowana nawierzchnia gruntowa. W sołec-
twie Janowice odwodniono ponadto całą ul. Miodową. Przepro-
wadzono tam konserwację rowów i przepustów.

– Na ul. Kóski w Kaniowie i na ul. Janowickiej w Janowi-
cach świecą się już latarnie – jest to wynik pomyślnie przepro-
wadzonych rozmów z dostawcą energii.

Chciałbym zapytać o wycinkę gałęzi i zarośli – czy w tym kie-
runku udało się przedsięwziąć jakieś kroki?

19 maja rozpoczęliśmy wycinkę przy ul. Jawiszowickiej. Wią-
że się to z wnioskami z zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej 
w sołectwie Kaniów złożonymi przez mieszkańców.

Jakie naprawy czekają nas w najbliższym czasie?
Działania gminy w zakresie poprawy dróg gruntowych zmie-

rzają do tego, by nie były to tylko naprawy doraźne. Podobnie 
z nawierzchniami asfaltowymi. Tak więc od czerwca rusza re-
mont ul. Pisarzowickiej w Janowicach. Nie zapominamy rów-
nież o budynkach użyteczności publicznej. Od dawna zapo-
wiadaną inwestycją jest termomodernizacja Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Bestwince, o czym jeszcze będziemy 
informować. Jesteśmy rzecz jasna bardzo otwarci na wszystkie 
wnioski i zapytania kierowane do Urzędu Gminy. 

Gruntowy odcinek ul. Rybackiej

Rondo w Bestwinie po pracach wykończeniowych

Kanał „Młynówka’’

Remont nawierzchni ul. Starowiejskiej

Wsłuchujemy się w głos mieszkańców
– inwestycje w gminie okiem zastępcy wójta Marcina Kanika
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Apel Wójta Gminy Bestwina
o utrzymanie czystości i porządku
 na terenie Gminy Bestwina

Śmieci, brud, notoryczne wyrzucanie odpadów do lasu i rowów, 
pozostawianie domowych odpadów przy koszy ulicznych, zanie-
czyszczenia dróg obornikiem – zagrażają nam samym oraz na-
szym najbliższym, środowisku naturalnemu które generują kon-
sekwencje zdrowotne i przyrodnicze oraz materialne. 

 
Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Bestwina, za-

razem do tych dla których Nasza Gmina i środowisko nas ota-
czające leży mocno na sercu, jak również do tych, którym jest 
to obojętne lub wręcz świadomie niszczą otaczająca nas naturę:

Przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku 
na posesjach i wokół nich (§ 11 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach). Zwracam uwagę na zachowanie 
w ładzie przyległych do nieruchomości rowów i chodników. Zrób-
my wszystko, aby Gmina Bestwina lśniła czystością i porządkiem, 
by stała się wzorem dla innych.

Apeluję i proszę:
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porzą-

dek w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w po-
staci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody.

            Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Badania wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest”. Ana-
lizę wykonano w dniach 21-23 IV 2015 r.

Wyniki fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
badań próbek wody

Aktualności
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Pomnik „Ofiarom wojen i nienawiści” znajdujący się na cmen-
tarzu parafialnym w Kaniowie to kamienny hołd dla wszystkich, 
którzy stracili życie dla Ojczyzny w czasach konfliktów zbrojnych 
i poza nimi. Monument ufundowany w 1991 r. przez panią Annę 
Kóskę stoi dokładnie w geometrycznym środku nekropolii jak 
gdyby zbierając pod krzyżem „Virtuti Militari” pokolenia walczą-
ce o wolną, niepodległą Polskę.

Pod tym właśnie pomnikiem mieszkańcy gminy Bestwina ze-
brali się w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, aby złożyć wiązan-
ki kwiatów, pomodlić się i pomyśleć nad losami naszego kraju. 
Przechodząc uroczyście z kościoła pw. Niepokalanego Serca 
NMP mieli jeszcze w pamięci słowa księdza proboszcza Janu-
sza Tomaszka „Quo vadis, Polonia? ” – Dokąd zmierzasz Pol-
sko? Czy rzeczywiście uczyniliśmy wszystko, aby pielęgnować 

25 lat – I wszystko w naszej gminie gra!
Jubileusz samorządności gminnej

Zatroskani o Polskę
Gminne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

Ćwierć wieku to dla niektórych całe życie, dla innych tylko 
jego wycinek. Z pewnością jest to czas – odnosząc się do słów 
Jana Pawła II – „dany i zadany”, który wykorzystać można do-
brze albo źle. 27 maja 1990 roku gmina Bestwina stała się sa-
modzielną jednostką samorządu terytorialnego – w tymże dniu 
odbywały się pierwsze w naszym kraju po 1945 r. demokra-
tyczne wybory samorządowe. Ukonstytuowała się Rada i Za-
rząd Gminy na czele z wójtem Antonim Grygiercem i przewod-
niczącym Rady Gminy Bolesławem Firgankiem. W roku 2015 
zostawiamy za sobą kamień milowy z liczbą „25” – ale robimy 
to z wdzięcznością za przeżyte chwile i przy okazji z wielką fetą!

Kulminacją obchodów jubileuszu była niezwykła impreza – 
happening pod Urzędem Gminy. Happening kolorowy, radosny, 
bez pompy i długich przemówień. Święto młodości i wdzięczno-
ści za to, że pomimo trudnych nieraz czasów gmina Bestwina 
trwała i rozwijała się, czego dowodem są chociażby różnorakie 
inwestycje albo coraz większa z każdym rokiem liczba stowa-
rzyszeń i organizacji. Mieszkańcy dostrzegają ideę samorząd-
ności, toteż na happening przybyli bardzo licznie, zarówno jako 
członkowie swoich wspólnot jak i indywidualnie.

Wszystko zaczęło się o godzinie 18.00 – prowadząca imprezę 
pani Jolanta Kuczyńska – nauczyciel z ZSP Janowice – przywi-
tała obecnych zapraszając do wspólnej zabawy. Przed zamkiem 
Habsburgów pojawiły się flagi, transparenty, strażackie i harcer-
skie mundury, stroje regionalne, wiosła kajakarzy czy też instru-

menty muzyczne. Nie zabrakło chyba nikogo! Na dobry początek 
wszyscy obejrzeli występ mażoretek i członków kółka tanecz-
nego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach pre-
zentujących ciekawy układ choreograficzny. Później barwny ko-
rowód przeszedł na boisko sportowe gdzie już czekała ogrom-
na mapa – zarys granic gminy Bestwina. Podążając za szkoła-
mi i Radami Sołeckimi wszyscy kolejno ustawiali się w obrębie 
swojej miejscowości, a cały pochód zamykali wójtowie – obec-
ny, Artur Beniowski i dawni – Antoni Grygierzec, Wiesław Szy-
puła i Anatol Faruga. Niestety z powodu przedwczesnej śmier-
ci nie mógł z nimi być śp. Stefan Wodniak, lecz na pewno jego 
osoba żyła tego dnia w sercach każdego mieszkańca gminy.

Wymowną pamiątką jubileuszu pozostanie dąb szypułkowy 
zasadzony w parku zamkowym przez czterech panów wójtów. 
Dąb jest darem szkółki ogrodniczej „Greń” i zostanie opatrzony 
odpowiednią informacją, aby każdy przechodzący spoglądając 
na niego mógł przypomnieć sobie wspaniały, choć nieco chłod-
ny dzień 27 maja 2015 roku.

Czym byłyby urodziny bez niespodzianek? Organizatorzy 
przygotowali dwie: Pierwszą z nich był biały fortepian, do które-
go nogi przyczepili sołtysi i członkowie Rad Sołeckich, natomiast 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik symbolicznie za-
grał pierwsze nuty inaugurujące kolejne 25 – lecie. Był to znak, 
że w gminie Bestwina naprawdę wszystko gra. Druga niespo-
dzianka to tort, co prawda sztuczny, ale prezentujący się bar-
dzo okazale – odsłonili go i wnieśli harcerze i młodzi strażacy, 
zaś sztuczne ognie odpalili starsi członkowie OSP.

Nad głowami zebranych krążył dron dokumentujący całe wy-
darzenie z powietrza, natomiast z drabiny wozu strażackiego 
zrobiono zdjęcie – wspólny urodzinowy portret mieszkańców. 
Do atrakcji towarzyszących należy zaliczyć przygotowaną w bu-
dynku Urzędu Gminy Bestwina wystawę fotograficzną przedsta-
wiającą „Gminę wczoraj i dziś”.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom 
obecnym na happeningu jak i tym, które w jakikolwiek spo-
sób włączyły się w uświetnienie naszego jubileuszu! Infor-
mujemy także, że kancelarie Senatu i Prezydenta RP po-
szukują materiałów archiwalnych – dokumentów i fotografii 
związanych z początkami samorządności terytorialnej. Za-
interesowanych odsyłamy na strony internetowe ww. pod-
miotów.           Sławomir Lewczak

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik zagrał na jubileuszowym 
fortepianie
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Z urodzonego 5 kwietnia 1915 roku pana Jana Kubika mogą 
być dumne w równym stopniu Janowice i Bestwinka. W pierw-
szej miejscowości urodził się i wychował, w drugiej – zamiesz-
kał po ślubie i żyje po dziś dzień. Otoczony dziećmi, wnukami 
i prawnukami wiedzie szczęśliwe życie seniora, choć częstokroć 
musiał zmagać się z wieloma przeciwnościami losu.

Pan Jan obchodził niedawno okrągły, setny jubileusz urodzin 
i z tej okazji, w dniu 7 IV 2015 r. do jego domu w Bestwince za-
witała delegacja z Urzędu Gminy w osobach wójta Artura Be-
niowskiego i zastępcy kierownika USC Brygidy Jankowskiej. 
Wójt przekazał list gratulacyjny od premier Ewy Kopacz, kwiaty 
i symboliczny upominek, a następnie odbyło się spotkanie z ro-
dziną jubilata. Warto dodać, że jedna z jego córek, pani Halina 
Lasota jest obecnie przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bestwince. Z kolei brat p. Jana – Florian, wspólnie z żoną Zo-
fią, zgodnie z wolą rodziców podarowali działkę pod budowę ja-
nowickiego kościoła pw. św. Józefa Robotnika.

Jan Kubik jest jedenastym dzieckiem Józefa i Katarzyny 
z domu Chowaniec. Wszystkich dzieci było aż trzynaścioro, 
zatem na ośmiohektarowym gospodarstwie nie brakowało rąk 
do pracy. W 1939 r. wraz z braćmi Antonim, Józefem i Francisz-
kiem pan Jan powołany został do wojska. Koniec wojny zastał 
go nad Bugiem i stamtąd pieszo wrócił do rodzinnych Janowic. 
W „cywilu” pracował w bestwińskiej cegielni oraz w czechowic-
kiej Walcowni Metali – tam zatrudniony był aż do emerytury.

Wybranką serca pana Jana została Zofia Żaczek z Bestwin-
ki – małżeństwo doczekało się dwójki dzieci, na świat przyszło 
następnie czworo wnucząt i w końcu troje prawnucząt – nie li-
czymy już dalszej, bardzo licznej rodziny, która wzięła udział 
w uroczystej, jubileuszowej Mszy św. i wspólnym spotkaniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych lat ży-
cia w dobrym zdrowiu i w otoczeniu kochającej rodziny!

Sławomir Lewczak

w sobie patriotyzm, zaszczepić go w młodym pokoleniu i nie 
przyjmować bezkrytycznie wszystkich prądów umysłowych, 
czasem może modnych, ale czy rzeczywiście prawdziwych, do-
brych i wartościowych?

Kaniów do budowy gmachu, któremu na imię Polska dołożył 
swoją małą, lecz piękną cegiełkę. Tutaj rodziły się wielkie umy-
sły jak słynny filolog klasyczny Mieczysław Brożek, stąd wy-
chodzili na bój żołnierze i partyzanci, działali nauczyciele i księ-
ża przepełnieni szczerą miłością do Rzeczpospolitej. Znanym 
i nieznanym z imienia bohaterom pokłonili się więc przedsta-
wiciele Urzędu Gminy z wójtem Arturem Beniowskim na czele, 

radni, reprezentanci sołectw i różnorakich organizacji działają-
cych w gminie Bestwina. Przy dźwiękach naszej orkiestry dę-
tej i w obecności harcerskiej warty honorowej zatrzymywali się 
na chwilę refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszło-
ścią. Mimo trudnych czasów trzeba bowiem mieć przed ocza-
mi cel wyznaczony przez Ustawę Rządową z 1791 r. służbę dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 
ojczyzny naszej i jej granic.

Sławomir Lewczak

Setne urodziny Jana Kubika

Poczty sztandarowe szkół i organizacji z terenu gminy

Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Ofiarom wojen i nienawiści’’

Pamiątkowa fotografia z jubilatem i jego rodziną

Aktualności
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W realiach polskiej wsi lat trzydziestych Koła Gospodyń Wiej-
skich – w tym powstałe w 1930 r. KGW w Bestwinie – pełni-
ły rolę prawdziwie pionierską. Członkinie propagowały warto-
ści patriotyczne, oświatę, kulturę i kładły nacisk na umiejętno-
ści przydatne w życiu codziennym. Uczyły się trykotarstwa, ha-
ftu, sztuki kulinarnej. Zapoczątkowały wiele inicjatyw społecz-
nych doprowadzając m.in. do powstania w Bestwinie ochronki 
dla żebraków czy też dla dzieci. Prekursorkami w tych dziedzi-
nach były m.in.: pierwsza pani prezes Maria Adamaszek, Wale-
ria Wieczorkiewicz, Helena Bubak, Anna Chmielniak, Maria Ku-
biczek, Waleria Firganek, Helena Pasierbek, Tekla Łukoś, Hele-
na Zborek. Duży nacisk kładziono na zachowanie lokalnych tra-
dycji. Do dziś pamiętany jest na przykład regionalny zjazd Kół 
Gospodyń w Kętach w 1938 r. gdzie bestwinianki zaimponowa-
ły wszystkim swoimi oryginalnymi strojami i paradnymi kolasa-
mi zaprzężonymi w konie.

Dzisiaj dzieło energicznych założycielek kontynuują ich na-
stępczynie pod przewodnictwem Jadwigi Oziminy. Koło ob-
chodzące w dniu 17 maja 85-lecie istnienia pragnie ocalić 
od zapomnienia przeszłość i połączyć ją z realiami XXI wieku, 
co ma przyciągnąć nowe członkinie. A nie jest to łatwe, gdyż no-
woczesna kobieta bardzo często równocześnie pracuje zawo-
dowo, opiekuje się dziećmi, domem, uprawia sport, dokształca 
się – i na uczęszczanie na spotkania KGW nie zawsze może 
znaleźć czas. Ale wśród pań dominują nastroje optymistycz-
ne i opinia, że marka, jaką zbudowały przez tyle lat nie upad-
nie i wciąż będzie kojarzyć się z tym, co w Bestwinie najlepsze.

Podczas uroczystości jubileuszowych dominował nastrój opty-
mizmu i nadziei a przede wszystkim wdzięczności za lata bez-
interesownej, społecznej pracy. To już piąte pokolenie pań i oby 
po nich przyszły kolejne.

Program dnia obejmował Mszę św. w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie oraz część oficjalną w Domu Strażaka. Litur-
gię w intencji członkiń KGW sprawowali ks. Cezary Dulka – be-

stwiński proboszcz oraz wikariusz ks. Roman Berke, który wygło-
sił również homilię. Z kolei na pięknie przystrojonej sali wszyst-
kich gości przywitała prezes KGW Jadwiga Ozimina dzieląc się 
bogatą historią Koła oraz zapraszając do obejrzenia prezenta-
cji multimedialnej przygotowanej przez kustosza Muzeum Re-
gionalnego Andrzeja Wojtyłę. Na zdjęciach zatrzymał się czas 
i spoglądały z nich twarze koleżanek, serdecznych przyjaciółek 
dawno już zmarłych, lecz żywych w wiecznej pamięci.

Tradycyjnie nie mogło się obyć bez życzeń, kwiatów i po-
dziękowań. Te wpłynęły od wielu osób a zwłaszcza od obec-
nych na uroczystości starosty bielskiego Andrzeja Płonki, radnej 
sejmiku województwa śląskiego Danuty Kożusznik, Rady Gmi-
ny Bestwina reprezentowanej przez przewodniczącego Jerze-
go Stanclika, wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, prze-
wodniczącej zarządu powiatowego KGW Antoniny Górny, kie-
rownika Biura Promocji Starostwa Powiatowego Jolanty Konior, 
dyrektora ZSP Agaty Rak, przedstawicieli Ochotniczej Straży 
Pożarnej, innych Kół Gospodyń Wiejskich, księży i wszystkich, 
którym szacowne jubilatki są bliskie. Natomiast prezentem mu-
zycznym był koncert kapeli góralskiej „Ondraszki” ze Szczyrku.

KGW w Bestwinie jest najstarszym Kołem na Podbeskidziu 
z udokumentowaną historią. Także w skali całego województwa 
należy do najstarszych. Nie złamała społecznego ducha nawet 
II wojna światowa – w 1947 roku organizacja jak feniks z po-
piołów narodziła się na nowo. Doczekała 85-lecia i oby 100-le-
cie i dalsze rocznice mogły być obchodzone w równie radosnej 
atmosferze.

Każdy wysiłek wymaga chociażby symbolicznego docenienia. 
Dlatego też wójt Artur Beniowski i przewodniczący Jerzy Stanclik 
przyznali okolicznościowe grawerowane patery, statuetki i listy 
gratulacyjne. Uhonorowano zwłaszcza panie prezes – byłą, He-
lenę Solich i obecną – Jadwigę Oziminę, za długoletnie kształ-
towanie obrazu polskiej wsi, zaangażowanie w upowszechnia-
nie rodzimej tradycji, uczestnictwo w życiu społecznym, umac-
nianie świadomości narodowej i kulturowej.

Statuetki otrzymały: Waleria Goryczko, Helena Byrska, Zofia 
Brzeźniak, Małgorzata Pabisz, Zofia Miązek, Anna Ślosarczyk, 
Władysława Jakończa, Stanisława Szlósarczyk, Aleksandra Sta-
sicka, Urszula Sabuda, Anna Niemczyk, Jadwiga Wilczek, Cze-
sława Tomanek, Katarzyna Busz.

Listy gratulacyjne: Jadwiga Pająk, Maria Maroszek, Rozalia 
Kasperek, Aniela Firganek, Monika Kubik, Helena Martyniak, 
Krystyna Kosmaty, Konstancja Kubik, Maria Waliczek, Zofia 
Rezik, Weronika Nycz, Zofia Maroszek, Anna Firganek, Krysty-
na Solich, Eugenia Kapias, Zofia Englert, Leokadia Ślosarczyk, 
Helena Wawrzyczek, Emilia Kenig, Helena Wala, Zofia Małysz, 
Maria Grzyk, Maria Famułka, Danuta Kłoda, Irena Kraus, Kry-
styna Ślosarczyk.

Sławomir Lewczak

Koło Gospodyń... Wielkich
85 lat KGW w Bestwinie

Kwiaty wręcza Danuta Kożusznik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego
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„Łączy nas wiele: umundurowanie, służba, konieczność przy-
gotowania się do niej...” – zauważył podczas okolicznościowej 
Mszy św. w dniu 9 V proboszcz parafii w Kaniowie, ks. Janusz 
Tomaszek – „Wy strażacy nie pozostajecie obojętni na dźwięk 
syreny, porzucacie wypoczynek, rodzinny dom i inne zajęcia 
aby nieść ludziom ratunek, walczyć z ogniem, wodą, chronić 
życie i mienie”.

Celne słowa kapłana były doskonałym wstępem do tradycyj-
nej strażackiej akademii z okazji dnia św. Floriana. Odbywają-
ca się przed Domem Strażaka w Kaniowie uroczystość zgro-
madziła druhów z wszystkich gminnych jednostek oraz ich go-
ści – przy muzyce orkiestry dętej i w asyście pocztów sztan-
darowych strażacy prowadzeni przez komendanta gminnego 
Grzegorza Owczarza przeszli z kościoła pod strażnicę. Tam 
miała miejsce część oficjalna połączona z wręczeniem odzna-
czeń pożarniczych.

Kiedy pododdziały zajęły miejsce na placu Prezes Zarzą-
du Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Herbert Szeliga przywitał 
wszystkich zaproszonych. Przybył pierwszy wicewojewoda ślą-
ski Mirosław Szemla (członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach), wójt gminy Bestwina Artur Beniowski (członek 
zarządu OSP Kaniów), wiceprezesi zarządu powiatowego ZOSP 
RP w Bielsku – Białej Stanisław Górny i Jan Ozimina, bryg. Zbi-
gniew Mizera, dowódca JRG1 PSP w Bielsku – Białej, preze-
si jednostek gminnych, radni powiatu bielskiego Grzegorz Ga-
węda Jan Stanclik i Bogusław Stolarczyk, radni gminy Bestwi-
na na czele z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem, sołtys Ka-
niowa Marek Pękala, przedstawiciele jednostek oświatowych, 
kulturalnych i różnorakich organizacji.

Do stałych elementów akademii należy podniesienie flagi pań-
stwowej, odegranie hymnu narodowego i dekoracja odznacze-
niami. Jednakże w Kaniowie program poszerzono o dodatko-
wy punkt – poświęcenie nowego zestawu pływającego współ-
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poświęcenia dokonał 
ks. Janusz Tomaszek, zaś Mirosław Szemla – były wiceprezes 
WFOŚiGW w przemówieniu zaznaczył, że łódź jest kaniowskiej 
jednostce niezwykle potrzebna i to nie tylko podczas działań ra-
towniczych. Sekcja ratownictwa wodnego bierze udział w licz-

nych zawodach i posiadanie nowoczesnego sprzętu pomoże 
poprawić osiągane wyniki.

Odznaczeni podczas akademii gminnej zostali:
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Krzysztof Adama-

szek, Jerzy Kabot (OSP Kaniów), Wiesław Sitarski, Krzysztof 
Zelek (OSP Bestwinka)

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Stanisław Ha-
merlak, Urszula Szkucik – Jagiełka (OSP Kaniów), Krzysztof 
Wróbel (OSP Janowice), Jacek Zelek (OSP Bestwinka)

Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Tomasz Nycz 
(OSP Bestwinka), Mariola Płachno (nauczyciel ZSP Kaniów), 
Stefania Sosna (OSP Janowice)

Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Biel-
skiego: Henryk Hamerlak (OSP Kaniów), Józef Kozieł (OSP Ja-
nowice)

Odznaka „Wzorowy Strażak”: Maciej Giziński (OSP Bestwin-
ka), Sławomir Sojka, Mariusz Soszka (OSP Kaniów)

Brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: Dawid 
Adamaszek, Anna Beniowska, Rafał Beniowski, Milena Brosz, 
Kinga Duda, Natalia Gęszka, Klara Gęszka, Kacper Głąb, Prze-
mysław Gruszka, Błażej Grzywa, Rafał Janeczko, Szymon Ja-
neczko, Jakub Kamieński, Nikodem Mika, Michał Mikoda, Łu-
kasz Pudełko, Dominika Sojka, Hanna Sojka, Oktawian Tom-
ski, Daniel Zużałek

Sławomir Lewczak

Aktualności

Na wezwanie obowiązku
Gminna akademia OSP w Kaniowie

Poświęcenie zestawu pływającego

Druhów wita wójt Artur Beniowski

Przyznanie odznaczeń pożarniczych
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30 maja nie brakowało na kaniowskim „Oczku” amatorów węd-
kowania i często byli to zawodnicy zaledwie kilkuletni! Okolicz-
nościowe zawody z okazji Dnia Dziecka zorganizowało Stowa-
rzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa 
Gascha. Piękna pogoda sprzyjała pobytowi nad wodą, tak więc 
stawiło się na starcie aż 61 młodych wędkarzy.

Łowienie trwało w godzinach 8.00 – 11.00 i zostało zakończo-
ne ważeniem. Płotki, karasie, sumiki czy okonie – oto plon zawo-
dów, a ostatecznie zwycięstwo przypadło Danielowi Witoszkowi 
który osiągnął wynik 3,87 kg. Drugi był Patryk Kotas (1,18 kg), 
zaś trzecia – Patrycja Niemiec (1,13 kg). Niezależnie od wagi 
złowionych ryb wyrazy uznania należą się wszystkim uczestni-
kom, rodzicom i opiekunom. Każdy zawodnik otrzymał nagro-
dę rzeczową i gratulacje z rąk prezesa Stowarzyszenia Węd-
karskiego Romana Sasa oraz słodki poczęstunek.

Oto fundatorzy nagród – instytucje, firmy i osoby indywidualne: 
Urząd Gminy Bestwina, Decathlon Bielsko – Biała, Asteria s.c. 

J. i D. Byrscy – Cukiernia w Kaniowie, Pan Marcin Kulig i firma 
„Massive baits”, Stowarzyszenie „Kaniowski Karp Królewski”.

Sławomir Lewczak

Aktualności

„Możecie przyjść do nas zawsze, nie tylko dzisiaj! Zobaczcie 
wozy bojowe, sprzęt gaśniczy, kombinezony – a jeśli spodoba 
wam się nasza służba, zapraszamy do zasilenia szeregów MDP! 
” – zachęcał w dniu 4 maja dzieci i młodzież z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Kaniowie naczelnik tamtejszej jednost-
ki OSP Andrzej Janeczko.

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka druhowie z gminnych 
jednostek OSP otworzyli szeroko drzwi swoich remiz dając moż-
liwość wejścia do kabiny samochodu, lania wody z prawdziwe-
go węża lub hydronetki, posłużenia się megafonem i wykona-
nia wielu innych strażackich czynności. Uczniowie, przedszko-
lacy i ich opiekunowie byli bardzo zadowoleni z wizyty, w koń-
cu kto w dzieciństwie nie marzył o wyjazdach do akcji i boha-
terskim stawianiu czoła żywiołom? Akcje typu „Dzień Otwarty” 
są doskonałą promocją pożarnictwa i częstokroć pierwszym 
krokiem na drodze do założenia munduru.

Myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim „Bażant” podczas Walnego 
Zgromadzenia Członków w dniu 18 kwietnia wybrali nowy Zarząd, 
w którego skład weszli:
Prezes: Marek Handzlik
Łowczy: Marek Olek
Skarbnik: Krzysztof Ślósarczyk
Sekretarz: Tomasz Wejster
Wybrana została również Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca: Joanna Badowska
Członek: Andrzej Owczarz
Członek: Stanisław Solich

Przy okazji wyborów członkowie Koła Łowieckiego serdecznie dziękują za wykonaną pracę i poświęco-
ny czas dotychczasowym członkom Zarządu, zwłaszcza ustępującemu prezesowi Wiktorowi Różyckiemu.

„Czekamy na Was w OSP!”– Dzień Otwartej Strażnicy

Zmiana warty w KŁ „Bażant”
 – Marek Handzlik prezesem

Uczniowie zapoznają się ze sprzętem pożarniczym

Marek Handzlik - nowy 
prezes KŁ’’Bażant’’

Cierpliwość została nagrodzona!

Dzieci i ryby...mają głos!
 – zawody wędkarskie dla dzieci
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Kultura i Edukacja

Perfekcyjnie zorganizowany Pierwszy Piknik Rodzinny w so-
łectwie Bestwinka uzmysławia nam wszystkim jak ważna jest 
współpraca. Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego razem z dyrekcją Szkoły, Klubem Sportowym „Bestwin-
ka” i wieloma innymi podmiotami doprowadzili do urządzenia 
w dniu 30 maja imprezy pełnej niesamowitych atrakcji. Tłumy 
przybywających na Piknik gości były dowodem tego, że udało 
się w stu procentach.

Plakaty zapowiadały mnóstwo różnorodnych wrażeń dla du-
żych i małych piknikowiczów. Już po godzinie 14.00 ruszył uli-
cami Bestwinki charytatywny Rajd Nordic Walking prowadzo-
ny przez doświadczonego instruktora Pawła Miturę – Zielon-
kę z Polskiej Federacji Nordic Walking. Dochód z wpisowego 
na rajd przeznaczono dla Adasia mieszkańca Bestwinki, pod-
opiecznego fundacji „Zdążyć z pomocą”. Z kolei dzieci wzięły 
udział w licznych konkurencjach sportowych: m.in. biegu z jaj-
kiem, celowaniu rzutkami i piłkami, kręglach. Głośny doping 
mam, tatusiów, babć i dziadków towarzyszył każdemu małe-
mu zawodnikowi.

Swoje „pięć minut” mieli członkowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bestwince i Janowicach oraz Maltańska Służba Medycz-
na Kęty. Zorganizowali oni efektowny pokaz gaszenia płonące-
go samochodu i ratownictwa drogowego, co na pewno wzbudzi-
ło duże wrażenie na widzach. Na tym nie koniec: Prowadzący, 
czyli przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Górna i pan Sta-
nisław Niemczyk zapowiedzieli dynamiczne zajęcia fitness pro-
wadzone przez instruktorkę Annę Piątek i „Zdrowy Pokaz Mody” 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod 
opieką nauczycieli Bożeny Furczyk, Celiny Gonet, Zofii Dąbro-
wickiej, Iwony Sierackiej, Elżbiety Ryś-Jarczok. Następnie ro-
dzice i uczniowie rozegrali na boisku „KS Bestwinka” mecz pił-
ki nożnej. Po zaciętej rywalizacji i przewadze liczebnej na bo-
isku uczniów ci ostatni po rzutach karnych wyszli zwycięsko.

Bogato wyposażone stoiska zapewniały zimne i gorące posił-
ki, ciasta pieczone przez rodziców, napoje i słodycze. Bawiono 
się na eurobungee i dmuchanych zamkach, z których dzieci ko-
rzystały bezpłatnie co ufundowała Rada Rodziców dla wszyst-
kich dzieci z okazji ich święta. Zaś w loterii fantowej można było 

wygrać cenne nagrody ufundowane przez sponsorów. Dodat-
kowo podczas festynu razem z fundacją DKMS Polska odby-
wał się „Dzień Dawcy Szpiku” i równolegle – badanie poziomu 
cukru i cholesterolu prowadzone przez pielęgniarki ze Szpitala 
Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Całość zakończyła się zabawą taneczną ze znanym i lubia-
nym zespołem „Albatros” wielokrotnie występującym na impre-
zach plenerowych w gminie Bestwina i gwarantującym muzycz-
ne wrażenia na wysokim poziomie.

Sławomir Lewczak

Rada Rodziców dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizacje Pikniku Rodzinnego.

Specjalne podziękowania:

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Stanisław Niem-
czyk, Grzegorz Boboń, Artur Beniowski, Marcin Kanik, Małgo-
rzata Węgrzyn-Kędzior, Bożena Furczyk, Zofia Dąbrowiecka, 
Celina Gonet, Elżbieta Ryś-Jarczok, Dagmara Chmielniak, Wal-
demar Fluder, Iwona Sieracka, Grzegorz Gawęda, Marta Niem-
czyk, Barbara i Adam Gawęda, Kasia Furczyk, Agnieszka Płach-
ta, Maciej Niemczyk, Jakub Szkuta, Mateusz Adamiec, Wirgi-
niusz Tomaszczyk, Maciek Wawro, Tomek Stankiewicz, Artur 
Bieroński, Jarosław Walecki, Mateusz Kuś, Karolina Nycz, Szy-
mek Szwajkowski, Paulina Bartyzel, Stanisław Faber, Jan Woj-
taszek, Danuta Walecka, Kuba Marczak, Kacper Marczak, Se-
weryn Donocik, Natalia Grądalska, Sylwia Urbańczyk

Partnerzy:

Klub Sportowy Bestwinka, Zespół Muzyczny Albatros, gmina Be-
stwina, Spacermistrz – Paweł Mitura – Zielonka Polska Federa-
cja Nordic Walking, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Be-
stwinie, Powiat Bielski, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
OSP Bestwinka, OSP Janowice, Maltańska Służba Medyczna 
Kęty, Fundacja DKMS Polska, Pozytywka – Fabryka Dobrych 
Pomysłów, pielęgniarki – Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała

Patronat medialny: Radio Bielsko, Kurier Radia Bielsko

Lista wszystkich sponsorów i rodziców do których skierowa-
ne są podziękowania znajduje na stronie internetowej Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego a także na stronie internetowej Urzę-
du Gminy – www.bestwina.pl

Wspólnymi siłami
Piknik Rodzinny w Bestwince

Rajd Nordic Walking ulicami Bestwinki

Pokaz strażacki OSP Bestwinka i OSP Janowice
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Tytułowe endorfiny są hormonami, które wywołują dobre sa-
mopoczucie i zadowolenie. Bodźce mogące uwolnić ich wydzie-
lanie to na przykład śmiech i wysiłek fizyczny. Co roku Stowa-
rzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni” regularnie dostarcza dzieciakom i ich naj-
bliższym sporą dawkę hormonów szczęścia organizując na te-
renach rekreacyjnych w Kaniowie „Dzień Radości”. W przygo-
towanie gier i zabaw włącza się również świetlica środowisko-
wa „Słoneczko”.

W dniu 30 maja „Dzień Radości” odbył się już po raz kolejny. 
O tym, że wolontariusze ze stowarzyszenia nie popadają w ru-
tynę świadczą coraz to nowe pomysły na konkurencje sporto-
we czy inne atrakcje. Kaniowskie dzieci mogły zatem poska-
kać w dmuchanym zamku, łowić styropianowe rybki, postrze-
lać z łuku, pokonywać tory przeszkód, spróbować sił w rywaliza-
cji pożarniczej lub pościgać się w workach. Tradycyjnie ustawi-
ła się kolejka do loterii fantowej, malowania buzi, odlewów gip-
sowych albo zaplatania kolorowych warkoczyków.

Z pewnością mile zaskoczyła obecność grupy „Zapaleńcy” 
z Czechowic – Dziedzic specjalizującej się w atrakcjach z za-
kresu sztuki cyrkowej. W końcu okazja do pochodzenia po li-
nie, puszczania olbrzymich baniek mydlanych czy chodzenia 
z powerizerem nie zdarza się na co dzień! Instruktorka z „Za-

paleńców” pokazała także jak „wyczarować” oryginalne zabaw-
ki z baloników.

Muzycznie i sportowo rozruszały imprezowiczów chór szkolny 
„Divertimento” z ZSP Kaniów jak również Agnieszka Kozioł pro-
wadząca dynamiczne ćwiczenia zumby. Nawet strażacy w polo-
wych mundurach dali się porwać energicznym rytmom i ruszy-
li do szalonego tańca.

Prezes Stowarzyszenia Iwona Sojka wyraziła ze sceny wiel-
ką radość i wdzięczność za przybycie, a szczególne zaprosze-
nie skierowała do rodzin. Rodziny (a także grupy koleżeńsko 
– sąsiedzkie) mogły walczyć o specjalne trofeum w osobnym 
turnieju – czwórboju. Wiele śmiechu towarzyszyło przepycha-
niu piłeczki golfowej przez węża strażackiego, sztafecie w wor-
kach, slalomie z taczkami, rzutom beretem z estrady. Najlepiej 
poradziła sobie rodzina Wojciechowskich – im też przypadł ty-
tuł Najlepszej Rodziny Dnia Radości 2015, drugie miejsce za-
jęły połączone siły Czopków i Sojków, a trzecie – rodzina Be-
niowskich, która musiała walczyć o podium w emocjonującej do-
grywce. Daleki rzut beretem w wykonaniu pana wójta przesą-
dził sprawę. Ogółem startowało osiem drużyn i wszystkim na-
leżą się duże brawa.

Oto osoby i instytucje, którym Stowarzyszenie składa serdecz-
ne podziękowania – bez nich „Dzień Radości” nie odbyłby się:

Urząd Gminy Bestwina, Gminna Komisja rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, CKSiR, OSP Kaniów, „Zapaleńcy”, Ja-
cek Gruszka, Agnieszka Kozioł (Zumba z Agą), chór DIVERTI-
MENTO z ZSP w Kaniowie p. U. Szkucik – Jagiełka, Cukiernia 
„Asteria” z Kaniowa, Łukasz Greń, Piotr Jonkisz, Stowarzyszenie 
Wędkarskie,, Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha, Mirosła-
wa Maślanka – Pub Centrum, Łukasz Pękala, Jan Sikora, Bar-
bara Duda, Ewelina Kraus. Ciasta upiekły Panie: Barbara Duda, 
Monika Sowa, Magdalena Buczek, Anna Grzywa, Agnieszka 
Kłoda, Aleksandra Piętka, Krystyna Blama, Katarzyna Kłoda

Sławomir Lewczak

Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” zaprasza za rok na ko-
lejny „Dzień Radości” oraz na inne imprezy organizowane przez 
wolontariuszy i ich przyjaciół. Przychodząc, pomagasz potrze-
bującym dzieciakom!

Uwolnij endorfiny – przyjdź do Kaniowa!
Dzień Radości ze Stowarzyszeniem „Z Sercem na Dłoni”

Kultura i Edukacja

Jedna z konkurencji - bieg w workach

Uczestnicy Rodzinnego Dnia Radości

Do zabawy włączyli się także strażacy
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Warszawa, Wrocław, Sopot, Lublin... aż trudno uwierzyć, że przedstawi-
ciele praktycznie wszystkich zakątków naszego kraju pojawili się na uroczy-
stym podsumowaniu XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Pal-
mę”. Konkurs ten co roku organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Be-
stwinie i sądząc po liczbie nadsyłanych wierszy (w 2015 r. 450, w tym tak-
że z Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii!) zyskał sobie już dużą popularność 
wśród młodszych i starszych twórców.

Jak wyraziła się jedna z jurorek, redaktor „Gościa Niedzielnego” Alina Świe-
ży – Sobel, Uczestnicy poszukują słów, zastanawiają się nad nimi, próbują 
wyrazić rzeczywistość za ich pomocą. To świadczy o dużej wrażliwości i sza-
cunku do słowa – aby w krótkiej formie literackiej zawrzeć maksimum tre-
ści i częstokroć ważne przesłanie. Z przemawiającą zgodzili się inni człon-

Kultura i Edukacja

17 maja (w trzecią niedzielę) zgodnie z tradycją na terenie 
naszego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego odbyła się już 
trzynasta Majówka. W tej pięknej majowej imprezie oprócz człon-
ków stowarzyszenia i ich rodzin udział wzięli członkowie stowa-
rzyszenia „ADA” i „Serce dla Serca” oraz zaproszeni goście, któ-
rzy wspólnie wypełnili aulę do ostatniego miejsca.

Swoją obecnością zaszczycili nas: I Wicewojewoda Śląski – 
Pan Mirosław Szemla, Wójt Gminy Bestwina – Pan Artur Beniow-
ski, Zastępca Wójta – Pan Marcin Kanik, Sekretarz Gminy Be-
stwina – Pan Stanisław Wojtczak, Dyrektor Śląskiego Oddziału 
PFRON – Pani Anna Wandzel, Naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miasta Bielsko-Biała – Pani Krystyna Cyran, 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
Miasta Bielsko-Biała – Pani Agnieszka Gorgoń – Komor, Dyrektor 
Zespołu – Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie – Pani Aga-
ta Rak, Kustosz Muzeum Regionalnego ks. Bubaka w Bestwi-
nie – Pan Andrzej Wojtyła, Członek Rady Miasta Bielsko-Bia-
ła – Pan Marcin Lisiński, zaprzyjaźnieni parlamentarzyści: Po-
seł na Sejm RP Pani Małgorzata Pępek, Poseł na Sejm RP Pan 
Stanisław Szwed oraz przedstawiciele firm i instytucji wspiera-
jących nasze działania.

Ze względu na niepewną pochmurną pogodę główna część 
imprezy odbywała się w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka 
i rozpoczął ją Pan Tadeusz Sowiński witając wszystkich zebra-

nych i przybyłych gości. Po przywitaniu o godzinie 15:00 rozpo-
częła się Msza Święta koncelebrowana zgodnie z tradycją przez 
ks. Jacka Gasidło z parafii św. Jakuba w Szczyrku i ks. Roma-
na Berke z parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Po zakoń-
czeniu Mszy Świętej zabrali głos zaproszeni goście, a następnie 
rozpoczęły się zachwycające ucho i oczy barwne występy mu-
zyczno-teatraln w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Bestwinie pod opieką Pani Anny Gwóźdź 
i Anny Syk oraz podopiecznych naszego stowarzyszenia, któ-
rzy zaprezentowali wspólnie z młodzieżą gimnazjalną drugi wy-
stęp pt. „Calineczka”. Grupa do przedstawienia przygotowywała 
się w czasie warsztatów muzyczno-teatralnych pod okiem Pani 
Marceliny Dziedzic, scenerię natomiast przygotowała Pani Ewa 
Sierant wraz z wolontariuszami z Gimnazjum w Bestwinie oraz 
podopiecznymi stowarzyszenie w czasie warsztatów plastycz-
nych – za co serdecznie dziękujemy.

Po bogatej części artystycznej był czas na poczęstunek, zwie-
dzenie całego Ośrodka, a także posłuchanie muzyki na żywo 
w wykonaniu kapeli góralskiej „Wróble. W trakcie imprezy było 
można podziwiać wystawę rękodzieła, a także wziąć udział 
w loterii fantowej „Mój szczęśliwy losik”. Wspaniałe fanty, bez 
których organizacja loterii nie byłaby możliwa przekazała fir-
ma PPHU Prosperplast Sp. J. (główny sponsor), Zespół Szkół 
Ogrodniczych z Bielska-Białej, Spółdzielnia „Pokój” oraz firma 
VERA – producent apteczek.

Wszyscy, którzy brali udział w loterii czekali na wielki finał im-
prezy, czyli losowanie nagród specjalnych w postaci trzech tor-
tów ufundowanych przez cukiernię „SMAKOSZ” Pani Małgorza-
ty Wykręt, Piekarnię „ROLL” Sp.j i cukiernię „BEZA” Pani Sta-
nisławy Krysta.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i udział w tej imprezie, 
w tym: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie za wy-
pożyczenie stołów i ławek, Pani Kindze Baścik oraz uczniom 
wolontariuszom z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlo-
wych z Bielska-Białej, którzy zajmowali się obsługą od strony 
gastronomicznej a także wszystkim darczyńcom i sponsorom, 
dzięki, którym została zorganizowana Majówka, a jacy nie zo-
stali w tym miejscu wymienieni.

Tekst i foto: Ewa Oczadły, Agata Łyp
– Stowarzyszenie „Razem”

XIII Majówka Stowarzyszenia „Razem”

Poetycka Polska gościła w GBP

Goście stowarzyszenia „Razem’’

Finaliści i jurorzy konkursu
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Czytelnictwo umiera? Na pewno nie w gminie Bestwina, a za-
świadczyć mogą o tym liczby. Najaktywniejsi goście naszych bi-
bliotek mają na koncie grubo ponad dwieście wypożyczeń i nie 
zamierzają wcale składać broni. Konkursy 
i spotkania biblioteczne cieszą się dużym 
zainteresowaniem, a w spotkaniach z cie-
kawymi ludźmi chętnie biorą udział miesz-
kańcy i goście z dalszych stron. Za osią-
gnięciami Gminnej Biblioteki Publicznej stoi 
68 lat doświadczenia, pracy kolejnych pań 
dyrektor i bibliotekarzy – to oni zaszcze-
piali miłość do książek młodemu czytelni-
kowi, z którego następnie wyrasta czytel-
nik dojrzały.

Uroczyste podsumowanie roku w GBP 
Bestwina odbyło się w dniu 8 maja. Oka-
zja do świętowania to obchodzony właśnie 
wtedy Dzień Bibliotekarza jak i Tydzień Bi-
bliotek trwający od 8 do 15 V. Jak czyta-
my na stronie internetowej Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich: Tydzień Biblio-
tek ma na celu podkreślanie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, eduka-

cji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zaintereso-
wania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Dyrektor GBP Teresa Lewczak podczas okolicznościowego 
spotkania podzieliła się danymi statystycz-
nymi i wręczyła wyróżniającym się czytelni-
kom nagrody – książki oraz Złote, Srebrne 
i Brązowe Karty Biblioteczne uprawniające 
do nieograniczonego wypożyczania dowol-
nej ilości książek przez okres jednego roku.

Nagrodzeni zostali:
Kategoria I dzieci

Martyna Mieszczak lat 10 – 158 wypoży-
czeń
Gabriela Konior lat 12 – 117 wypożyczeń
Zuzanna Pastor lat 8 – 72 wypożyczeń

Kategoria II młodzież

Julia Sołtysik lat 14 – 110 wypożyczeń
Adam Andreczko lat 14 – 90 wypożyczeń

kowie Jury – poeta i satyryk Juliusz Wątroba, redaktor „Moje-
go Powiatu” Alina Macher i wicedyrektor radia „Anioł Beskidów” 
ks. Jacek M. Pędziwiatr.

Laureaci zaproszeni na galę nie kryli swojego wzruszenia – 
częstokroć przemierzyli setki kilometrów, aby znaleźć się w Be-
stwinie i zapewne nigdy nie usłyszeliby o niej gdyby nie konkurs. 
Odczytywali swoje utwory zawarte w okolicznościowym tomiku 
i przy okazji krótko prezentowali siebie i swoje poetyckie do-
konania. W oryginalny sposób uczynił to Piotr Paweł Woźniak 
z Sopotu wchodząc na scenę z „poetyckim pantografem” czyli 
ogromnym świecznikiem przywiezionym pociągiem znad morza.

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski w imieniu swoim oraz 
obecnych na spotkaniu radnych – przewodniczącego Rady 
Gminy Jerzego Stanclika, Marii Maroszek i Jerzego Borutki po-
dziękował przybyłym za twórczy zapał a organizatorom za pra-
cę włożoną w przygotowanie konkursu. Podobne wyrazy uzna-
nia złożyła przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Be-
stwińskiej Dorota Surowiak. Muzycznym prezentem dla laure-
atów i gości był koncert warszawskiego artysty Kuby Michal-
skiego – wykonawcy utworów Leonarda Cohena, Jacka Kacz-
marskiego oraz śpiewanych wersji wierszy takich poetów jak 
Bolesław Leśmian, Adam Mickiewicz, Zbigniew Herbert. Kon-
cert w Bestwinie pan Kuba poświęcił głównie Cohenowi – za-
brzmiały m.in. „Hallelujah” i „Dance me to the end of love” w pol-
skiej wersji językowej.
Jury zdecydowało o następującym podziale nagród:
W kategorii I – uczniowie szkół podstawowych:
I – Amelia Maj z Wrocławia za wiersz „Pytania”
II – Karolina Wodyńska z Ciechanowca za wiersz „Podzięko-
wanie”

III – Aleksandra Pajda z Krakowa za wiersz „Wiara”
Wyróżnienie – Marta Strzelec z Piły za wiersz „Modlitwa”
W kategorii II – uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich:
I – Dominika Seniuk z Wrocławia za wiersz „Drzewo”
II – Piotr Paweł Woźniak z Sopotu za wiersz „Na adoracji. 3-wy-
znanie ucznia”
III – Dominik Mynarski z Czechowic – Dziedzic za wiersz „Bóg”
Wyróżnienie – Aleksandra Bedka z Gorzowa Wielkopolskiego 
za wiersz „Jeszcze zadzwonię”
Wyróżnienie – Kamila Dymarek z Lisowa za wiersz „Szary dzień”
W kategorii III – dorośli:
I – Iwona Świerkula z Warszawy za wiersze „Leśna Msza św.”, 
„Trzeciej drogi nie ma”, „Jak wygląda dusza”
II – Ewa Jachimek z Lublina za wiersz „O św. Antonim w sta-
rym kościele”
II – Damian Głowacki ze Strykowa za wiersz „Oczekiwanie”
III – Robert Jęczeń z Bełżyc za wiersz Rozmowa”
Wyróżnienie – Agnieszka Maj z Gołębia za wiersz „Przedświą-
tecznie”
Wyróżnienie – Tomasz Foczpański z Gorby w Wielkiej Brytaniii 
za wiersz „Modlitwa w chorobie o świcie”
Wyróżnienie – Katarzyna Wysocka z Białegostoku za wiersz 
„Przed obliczem majestatu”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli starosta bielski An-
drzej Płonka oraz wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, zaś 
patronat medialny – „Gość Niedzielny”, „Mój Powiat”, Beskidz-
kie Radio Katolickie „Anioł Beskidów” oraz „Magazyn Gminny”.

Sławomir Lewczak

Dzień Bibliotekarza:
 GBP Bestwina pierwsza w powiecie

Dyplom dla GBP Bestwina

Kultura i Edukacja
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Kategoria III dorośli
Emilia Beck – 240 wypożyczeń
Halina Ciszczoń – 231 wypożyczeń
Ryszarda Cięgiel – 180 wypożyczeń

Ponadto przyznany został tytuł „Amicus Certus” – nadawany 
od 2002 roku przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy GBP w Bestwinie dla szczególnie zasłużonych osób, które 
okazały pomoc, serce i szczególną przychylność dla biblioteki. 
Jak ogłosiła przewodnicząca Koła SBP Marzena Kozak, tytuł 

w roku 2015 otrzymał pan Mariusz Boruch – radca prawny który 
wielokrotnie wspomógł bibliotekę poprzez ufundowanie książek 
oraz nagród w konkursach takich jak interaktywna gra wiejska.

Życzenia pracownikom GBP złożyli m.in. zastępca wójta Mar-
cin Kanik, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanc-
lik, była dyrektor biblioteki Anna Puczka jak również twórca tek-
stów satyrycznych Władysław Kozieł. Podkreślali, że miła at-
mosfera jaka panuje w bestwińskiej książnicy sprawia, że za-
wsze chce się do niej wracać i kontynuować przygodę z litera-
turą. Na zakończenie wszyscy obejrzeli fragment filmu Arkade-
go Pawła Fiedlera „Po Drodze – 4500 km podróżniczej przygo-
dy Fiatem 126p! ”.

W poniedziałek, 11 maja w Pałacu Czeczów w Kozach miało 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą bibliotekę w po-
wiecie bielskim. XV edycji tego konkursu przyświecało hasło: 
„Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne”. 
Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z Książnicą Beskidzką 
i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich przyznał GBP Be-
stwina miejsce I, natomiast filia biblioteczna w Janowicach 
otrzymała wyróżnienie w kategorii „Modernizacja lokalu bi-
bliotecznego”. Podczas rozdania nagród Bestwinę reprezen-
towała pani dyrektor wraz z zastępcą wójta Marcinem Kanikiem 
i kierownikiem filii w Janowicach Izabelą Mąkinia.

Sławomir Lewczak

Moim pierwszym „nauczycielem” poezji był kościół parafial-
ny – przychodząc do świątyni obcowałem z pięknem, tajemnicą, 
czymś mistycznym i odmiennym od codziennego życia – stwier-
dził na spotkaniu w Muzeum Regionalnym w Bestwinie poeta 
Juliusz Wątroba. Wieczór poetycki jaki miał miejsce w dniu 29 
kwietnia poświęcony był bowiem promocji tomiku pod tytułem 
„Tajemnice” zawierającego wiersze o tematyce religijnej. Do za-
prezentowanej książeczki trafiły utwory bardzo osobiste i nie-
wątpliwie różni się ona od pozostałych kilkudziesięciu wydanych 
przez twórcę z Rudzicy. Juliusz Wątroba pisze teksty liryczne, 
satyryczne, prozę, fraszki – nie można go „szufladkować”, zresz-

tą on sam czerpie swoje inspiracje z bardzo różnych źródeł.
Swoją opowieść poeta okrasił barwnymi anegdotami i... re-

kwizytami. Wyznał, że posiada w domu małe „muzeum” pamią-
tek, przypominających mu o czasach dzieciństwa albo o wy-
jątkowych osobach. Te pamiątki to na przykład buteleczka na 
wodę święconą, płytka z posadzki kościoła w Rudzicy, figurka 
św. Franciszka z Asyżu a nawet pleciony karwacz do dyscypli-
nowania dzieci. Ale podobną rolę pełnią także słowa, zwłaszcza 
pochodzące z gwary Śląska Cieszyńskiego. Juliusz Wątroba po-
sługuje się tą zanikającą powoli gwarą z dużą swobodą i two-
rzy w niej liczne utwory, zawarte m.in. w tomiku „Herbowizna”.

Spotkanie z panem Juliuszem prowadził Andrzej Wojtyła, zaś 
na sali pojawili się m.in. przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Stanclik, członkowie różnych organizacji działających na tere-
nie naszej gminy i zainteresowani mieszkańcy. Była oczywiście 
możliwość zakupienia tomiku i uzyskania autografu.

Przypomnijmy, że gość Muzeum Regionalnego zdobył około 
100 nagród w różnorakich konkursach poezji i satyry, otrzymał 
ponadto Nagrodę Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, 
nagrodę Prezydenta Bielska – Białej IKAR, nagrodę Marszałka 
Województwa Śląskiego im. Władysława Orkana, publikował w 
prasie literackiej, kulturalnej i regionalnej. Zasiada w Jury ogólno-
polskiego konkursu na wiersz o tematyce religijnej „O palmę” or-
ganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Doświadczenie Tajemnicy
Wieczór poetycki Juliusza Wątroby

Juliusz Wątroba - poeta i satyryk z Rudzicy

Najlepsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

Kultura i Edukacja
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W gminie Bestwina noc muzeów co roku cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Tym razem gościem specjalnym wie-
czoru była pani Joanna Żywczok, która zaprezentowała podczas 
wernisażu zbiór niezwykle pięknych akwareli. Tematem prze-
wodnim wystawy stały się kwiaty, które przedstawione zostały 
w sposób nie do końca oczywisty. Na pracach dostrzec można 
delikatność a przede wszystkim ulotność kwiatów, dzięki cze-
mu prace są tak niezwykle czarujące. Powstawały one najczę-
ściej w zaciszu domowego ogniska a niektóre z nich również 
na wakacjach, gdyż jak mówi ich autorka, akwarele można za-

brać ze sobą wszędzie, nie obciążają, nie wysychają zbyt dłu-
go, wystarczy trochę wody, arkusz papieru, kilka pędzli i mamy 
możliwość uwieczniania ulotnego świata w nie do końca przewi-
dywalny sposób. Warto podkreślić, iż pani Joanna jest zdobyw-
czynią drugiego miejsca w tegorocznym XXI Konkursie Malar-
stwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Nagroda ta jest 
sowitym ukoronowaniem 12 letniej pracy, a zarazem przygody 
z malarstwem w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez 
dr sztuki Krzysztofa Dadaka. 

Ponadto podczas spotkania kustosz muzeum Andrzej Wojtyła 
podkreślił i podziękował za zaangażowanie w konkursie „Stro-
je z Terenu Gminy Bestwina Na Starych Fotografiach” organi-
zowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Mu-
zeum Regionalne im. ks. Z Bubaka w Bestwinie pani Gabrieli 
Śpiewak oraz Anatolowi Farudze, którzy przekazali niezwykle 
cenny zbiór ikonografii, dający świadectwo wyjątkowości tutej-
szego stroju, wskrzeszanego i promowanego przez Zespół Re-
gionalny w Bestwinie.

Po wernisażu nastał czas na zwiedzanie ekspozycji stałej mu-
zeum. Starszych zainteresowały głownie zbiory etnograficzne 
czy dokumenty historyczne, młodzi natomiast z dużym zacie-
kawieniem odwiedzali podziemia i poddasze muzeum, odkry-
wając eksponaty, które zobaczyć można tylko raz w roku, pod-
czas nocy muzeów.

Andrzej Wojtyła

Bestwińska Noc Muzeów

Zwiedzanie izby narzędzi rolniczych

W dniach 25 – 26 IX 2015 w hali sportowej inowrocławskiej 
„Kujawianki” odbywał się IX Konkurs Modeli Kartonowych – Me-
moriał Benedykta Kempskiego pod patronatem Starosty Inowro-
cławskiego i Prezydenta Miasta Inowrocławia.

W przedsięwzięciu wzięło udział wielu modelarzy z całego 
kraju, prezentując ponad 800 modeli kartonowych oraz pla-
stikowych. Nie zabrakło również modelarzy działających przy 
CKSiR w Bestwinie, którzy zaprezentowali swój dotychczaso-
wy dorobek. Łącznie zaprezentowaliśmy 12 modeli kartonowych 
w różnych kategoriach. W konkursie wystartowało siedmiu na-
szych „samurajów”.

Możemy mówić o wielkim sukcesie, gdyż prace wszystkich 
podopiecznych bestwińskiej sekcji modelarskiej zostały doce-
nione przez jury konkursu!

Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:

– Sylwester Kluczny za model rakiety Energia + Buran
– Piotr Niemczyk za model rakiety Mercury
– Klaudiusz Wojtuszek za model zamku
– Maksymilian Moś za model statku Monika III
– Maciej Moś za model figurki smoka
– Dariusz Ochman za model Urlicha Von Jungingena

– Bartłomiej Dzida za model samochodu Patrol Saperski

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Łukasz Fuczek – instruktor modelarstwa w CKSiR

Smok - jeden z nagrodzonych modeli

Wielki sukces „Samurajów”
w Inowrocławiu

Kultura i Edukacja
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23 maja 2015 roku została przeprowadzona na terenie na-
szej gminy, II Gminna Gra Terenowa o Puchar Wójta Artura Be-
niowskiego. W tym roku miejscem działań uczestników była Be-
stwinka. Gra jest rozgrywana od 2013 roku, ma charakter cy-
kliczny, czyli co 2 lata. Na starcie w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Bestwince stawiło się 14 drużyn, w tym 12 ze szkół 
podstawowych: z Janowic, Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa oraz 
2 drużyny z Gimnazjum z Bestwinki. Organizatorem było Towa-

rzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Gimnazjum z Be-
stwinki. Uczniowie tej szkoły realizowali projekt pod czujnym 
okiem pani Haliny Nycz - Gach. Mieli do pokonania trudna tra-
sę, na której musieli zaliczyć 6 punktów patrolowych oraz zna-
leźć punkt lotny, którym był harcerz z 7 DH „Ogień” działającej 
przy Szkole Podstawowej w Bestwinie. 

Zadania były bardzo różne, dotyczyły sołectwa Bestwinka. 
Gimnazjaliści realizujący projekt obsadzali punkty patrolowe. 
Były one rozmieszczone przy: Szkole, Dworze, przy OSP przy 
historycznym Krzyżu, Kościele, Lipce itd. Wszystkie zostały wy-
konywane ochoczo, sprawiały uczestnikom wiele radości i fraj-
dy. Uczyły współpracy między sobą. Po dotarciu na metę mogli 
się posilić i ugasić pragnienie. Na otwarcie II Gminnej Gry Tere-
nowej przybyli: pan przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik 
oraz pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pani Danu-
ta Tekieli Herman. Natomiast na zakończenie przybyli: pan wójt 
Artur Beniowski, pani przewodnicząca Gminnej Komisji Kultu-
ry i Oświaty, Magdalena Wodniak - Foksińska oraz pani dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bestwiny, Agata Rak. Za 
ich obecność serdecznie dziękujemy! 

Po podliczeniu punktów, puchar i główną nagrodę zdobył 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie – średnia wyniosła 
– 142,75p., II miejsce Janowice – 138,25p, III miejsce Bestwin-
ka – 137p, a IV miejsce Bestwina – 133,16p. Różnice są więc 
niewielkie. Puchar za zwycięstwo został oficjalnie zostanie wrę-
czony na sesji Rady Gminy w dniu 28 VI. Natomiast indywidu-
alnie punktacja kształtowała się następująco: 

Szkoły Podstawowe 
I miejsce – JKR Wojenne Lisy z Kaniowa – 159p , II miejsce – 

Batalion „Zośka” z Janowic – 146p, III miejsce - Batalion Soko-
ła z Janowic – 141p 

Gimnazjum 
I miejsce – Różowe Orły z Bestwinki – 139p, II miejsce – Ilumi-
nati z Bestwinki – 128.5p  

Każdy uczestnik otrzymał upominek, natomiast zwycięskie 
drużyny otrzymały cenne nagrody, które ufundowali nasi spon-
sorzy: 
BUD-TOR SP.J. Andrzej Kosmaty, Leszek Kosmaty – Bestwina, 
„Dewro” Wróbel SP.J. – Bestwinka, Auto-Elektro Stanclik – Be-
stwina, Pizzeria „Prowansja” G. A. Barczyński – Kaniów, PZPD 
Tartak – Meble Bestwina – T. Ślosarczyk, Kędzior Arkadiusz 
P.H.U. JAMMAK II – Bestwinka, Zakład Pogrzebowy Sebastian 
Wojtuszek – Bestwina, Firma Remontowo–Budowlana MAT–
BUD M. Wojsław –  Kaniów, Auto–Kompleks P.H.U. S. Tomasz-
czyk  – Bestwinka, Kędzior Marcin P.H.U. JAMAK –  Bestwinka

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej i Gim-
nazjum w Bestwince, pragnę wszystkim podziękować za zaan-
gażowanie: uczestnikom gry, ich opiekunom (byli nimi rodzice, 
rodzeństwo oraz nauczyciele), władzom naszej gminy na czele 
z panem wójtem Arturem Beniowskim, który ufundował puchar 
oraz główną nagrodę, sponsorom dyrektorkom szkół z terenu 
naszej gminy: pani Agacie Rak, Urszuli Kal (pełniła też funkcję 
opiekuna), Danucie Tekieli - Herman, która pełniła funkcję go-
spodarza, rodzicom uczniów, którzy wzięli udział w grze – wy-
razili zgodę na udział w niej, pracownikom szkoły w Bestwince, 
za pomoc i serdeczne przyjęcie, członkom T.M.Z.B. za wspar-
cie w realizacji tego zadania. Natomiast jako przewodnicząca 
T.M.Z.B. pragnę wyrazić uznanie i podziw dla uczniów z Gimna-
zjum w Bestwince, którzy realizowali projekt pod czujnym okiem 
pani Haliny Nycz-Gach. Byli wspaniali. To oni wymyślili zadania 
i stali na punktach patrolowych. Poświęcili czas w sobotę, aby 
dać coś z siebie dla młodszego pokolenia. Zapraszam za dwa 
lata, czyli w 2017 roku do Kaniowa. Celem tej Gry jest pozna-
wanie naszej Gminy, integracja mieszkańców oraz pokazanie 
młodzieży, w jaki sposób można spędzać wolny czas. 

Przewodnicząca
 Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Dorota Surowiak 

Jedna z konkurencji na trasie gry

Druga edycja terenowej przygody

Drużyna ZSP Kaniów z dyrektor Krystyną Bryksą

Kultura i Edukacja
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Piłkarska drużyna Gminy Bestwina z wójtem Arturem Beniow-
skim na czele zajęła trzecie miejsce w rozgrywanym w dniu 28 
marca XVI Powiatowym Turnieju Radnych i Pracowników Sa-
morządowych o Puchar Starosty Bielskiego. Rozgrywki odby-
wały się w hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Czechowi-
cach-Dziedzicach.

Zacięte mecze stoczyło między sobą pięć ekip: Bestwina, 
Czechowice-Dziedzice, Kozy, Starostwo Powiatowe i Wilamo-
wice. Ubiegłoroczni triumfatorzy z Czechowic-Dziedzic tym ra-
zem musieli uznać wyższość reprezentacji Starostwa, w której 
wystąpili m.in. medalista olimpijski, Przewodniczący Komisji Pro-
mocji Turystki i Sportu Grzegorz Kotowicz (notabene najlepszy 
strzelec turnieju) i mieszkaniec Janowic pan Jacek Sawkiewicz.

Otwarcia turnieju dokonał zastępca burmistrza Czechowic – 
Dziedzic Maciej Kołoczek, zaś nagrody w imieniu starosty An-
drzeja Płonki wręczył Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Sta-
nisław Pięta. Rolę organizatora pełnił Czesław Pszczółka z Biu-

ra ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki. Sportowe 
stroje i „halówki” założyło wielu reprezentantów samorządu lo-
kalnego – wójtów, radnych, urzędników. Rywalizacja przebie-
gała w miłej atmosferze i w duchu „fair play”.

14 kwietnia 2015 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 
miała miejsce gala finałowa XXII Międzynarodowego Konkursu Plastyczne-
go „Mieszkam w Beskidach”. Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Świnnej i miał on na celu ukazanie piękna naszej „małej ojczyzny”. Wśród 
laureatów znalazło się dwoje uczniów z gminy Bestwina: w kategorii „rysunek 
9-11” jednym ze zdobywców I miejsca został Nikodem Żurowski, zaś w ka-
tegorii „rysunek 12-14” grono laureatów III nagrody zasiliła Katarzyna Gaw-
ron. Oboje reprezentują Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie, zaś opie-
kunką utalentowanych artystów jest pani Anna Rezik.

Na uroczystość wśród wielu samorządowców przybył również wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski – pogratulował laureatom i wręczył ufundowane 
przez siebie nagrody.

Internetowa galeria prac: www.mieszkamwbeskidach.pl

30 kwietnia uczniowie ZSP w Janowicach uczestniczyli w aka-
demii poświęconej 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
Dniowi Flagi, 70 rocznicy zakończenia II wojny Światowej i 7 
rocznicy śmierci (12 maja) Ireny Sendlerowej, Polki utytułowa-
nej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, czyli wpro-
wadzenia sztandaru, ufundowa-
nego z okazji 50-lecia szkoły i od-
śpiewania hymnu państwowego. 
Po odśpiewaniu przez społecz-
ność szkolną wszystkich zwrotek 
„Mazurka Dąbrowskiego” nastąpi-
ła część artystyczna.

Uczniowie klas 4‒6 przy akom-
paniamencie szóstoklasistek 
(na fletach) odśpiewali pieśń „Wi-
taj majowa jutrzenko”. Kolejnym 
elementem była recytacja wierszy 

związanych z pięknem naszego kraju, jego historią i tradycją. 
Pomiędzy częściami akademii p. J Kuczyńska (prowadząca i au-
torka uroczystości) prowadziła z publicznością rozmowę na te-
mat upamiętnianych wydarzeń – Konstytucji z 1791 i II wojny 
światowej – uczniowie, nawet ci młodsi wykazali się ogromną 
wiedzą! Ostatnią częścią uroczystości był spektakl przygotowa-

ny przez uczniów klasy szóstej w oparciu o utwór 
„Życie w słoiku”.

45-minutowa lekcja historii okazała się nie-
samowitą przygodą z tematami trudnymi, wiel-
kimi i ważnymi. Akademia pokazała, że mamy 
co w Polsce świętować, że powinniśmy być dum-
ni z ludzi, którzy ją tworzyli i powinniśmy często 
przypominać o ważnych dla naszej ojczyzny wy-
darzeniach oraz promować działania społeczne.

Jolanta Kuczyńska
Więcej: www.bestwina.pl

Nagrodzeni uczniowie z wójtem Arturem Beniowskim 
i opiekunką

Janowiccy uczniowie wspólnie uczyli się historii

Rysują i wygrywają

Przygoda z historią w ZSP Janowice
czyli koniec nudy na akademiach!

Samorządowcy z Bestwiny z „brązem” na hali

Samorządowcy z Bestwiny z „brązem” na hali (fot. Jarosław Jesionka)

Kultura i Edukacja
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Zawodnik KS Judo Czechowice-Dziedzice, mieszkający w Ka-
niowie Paweł Wawrzyczek został po raz drugi z rzędu nagrodzo-
ny tytułem Sportowej Indywidualności Roku. Nagrodę przyzna-
no podczas Czechowickiej Gali Sportu w dniu 26 marca - była 
to okazja do uhonorowania sportowców ale i stojących za ich 
sukcesami trenerów czy działaczy. Puchary, statuetki i gratu-
lacje wręczał burmistrz Marian Błachut oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Żelazny.

W trakcie uroczystości odbywającej się w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach wyróżniono ponadto Ju-
lię Grygierzec – również dżudoczkę mieszkającą w gminie Be-
stwina. Składamy serdeczne gratulacje!

Sławomir Lewczak 
(fot. dzięki uprzejmości UM Czechowice-Dziedzice)

Dobiegła końca druga edycja ligi Futsalu Bestwina – Czecho-
wice-Dziedzice. Liga organizowana była przez Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystkie mecze 
rozgrywane były na hali sportowej w Kaniowie i sędziowane za-
wsze przez dwóch sędziów. W lidze uczestniczyło 11 drużyn.

Rozgrywki Ligi Futsalu podzielono na dwie rundy. Pierwsza 
rozgrywana była systemem każdy z każdym. Druga runda zo-
stała podzielona na grupę mistrzowską i grupę „pocieszenia”. 
W pierwszej spotkało się 5 drużyn, w drugiej pozostałe 6. Na-
leży stwierdzić, że z roku na rok liga staję się bardziej wyrów-
nana. Świadczy o tym fakt, że do ostatniej kolejki nie było wia-
domo jak będzie wyglądało podium. Dopiero w ostatnim meczu 
sezonu poznaliśmy tegorocznego mistrza. Została nim drużyna 
Retrorapid. Miejsce drugie zajął Gepard Team a trzecie Enigma. 
Grupę pocieszenia wygrał zespół Electropoli-Galwanotechnika. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Ponadto zostały przyznane indywidualne wyróżnienia. Zwy-
cięzcą klasyfikacji kanadyjskiej został zawodnik drużyny Electro-
poli – Galwanotechnika Jacek Włoch. Odebrał statuetkę oraz bon 
o wartości 100 zł do wykorzystania w salonie piłkarskim Vita Sport 

w Bielsku-Białej. Najlepszym bramkarzem został zawodnik dru-
żyny Retrorapid Krzysztof Piłocik, który uhonorowany został pa-
miątkową statuetką. Klasyfikację fair play wygrał zespół Nasz 
Team. Pamiątkowe gadżety otrzymali także sędziowie. Wszyst-
kie nagrody zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego oraz Dyrektora CKSiR w Bestwinie Grze-
gorza Boboń.

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w tegorocznej li-
dze futsalu oraz zapraszamy na kolejną edycję już w listopadzie.

Z piłkarskim pozdrowieniem
Łukasz Wojsław

Sport

Siatkarski team samorządu gminy Bestwina utrzymał wyso-
ki poziom gry i podobnie jak w ubiegłym roku stanął na podium 
zawodów odbywających się w hali sportowej w Wilkowicach. VI 
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Sa-
morządowych miał miejsce w dniu 17 kwietnia, a głównym tro-
feum był Puchar Starosty Bielskiego.

Tym razem nasi zawodnicy nie obronili tytułu mistrzowskie-
go – ten przypadł gminie Kozy – ale drugie miejsce gminy Be-
stwina i tytuł najlepszych zawodników dla zastępcy wójta Mar-
cina Kanika i pani Dagmary Chmielniak to także bardzo dobry 
rezultat. Nagrody i puchar po zakończonym turnieju wręczali: 
wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński oraz Członek Zarzą-
du Powiatu Bielskiego Stanisław Pięta.

Więcej informacji i zdjęć na http://www.powiat.bielsko.pl/

Gmina Bestwina druga, nasi siatkarze MVP turnieju

Podsumowanie Ligi Futsalu
Bestwina – Czechowice-Dziedzice sezon 2014/2015

Siatkarze z pucharem za drugie miejsce

Piłkarze wraz z organizatorami ligi

Nagrodę otrzymuje Paweł Wawrzyczek

Mieszkaniec Kaniowa Sportową Indywidualnością Roku 2014
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką stra-
tegiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemne-
go oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYS-
TEM S.A. planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie 
południowej Polski. Jednym z ważniejszych projektów jest budowa gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim, któ-

ry wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokali-
zowanych na Podbeskidziu. Budowa gazociągu zaplanowana jest na lata 2017-2018. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizo-
wane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpie-
czeń. Więcej informacji o firmie pod adresem: www.gaz-system.pl

Ogłoszenia

Oddali krew
 – ratowali życie

Podsumowanie akcji krwiodawstwa w roku 2015:

Bestwina, 26 IV 2015 – Zarejestrowanych: 15 osób, krew od-
dało 10, przekazano 4500 ml.
Kaniów, 22 III 2015 – Zarejestrowanych: 37 osób, krew odda-
ło 26, przekazano 11 700 ml.
Janowice, 25 I 2015 – Zarejestrowanych: 31 osób, krew od-
dały 23, przekazano 10 350 ml.
Gminny Klub HDK dziękuje wszystkim którzy oddali krew i po-
mogli w przeprowadzeniu akcji. Zapraszamy osoby w wie-
ku 18-65 lat do włączenia się w to piękne dzieło pomocy po-
trzebującym! 

Na terenie 
Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa,

Przedsiębiorczości i Innowacji
W programie m.in. koncert zespołu „Brathanki”, ekspo-
zycje statków powietrznych, pokazy lotnicze, płatne prze-
loty samolotem i helikopterem, show kaskaderskie, wy-
stawa automobil – club, lunapark i wiele innych atrakcji.

Więcej szczegółów: www.feniksy.pl

Wójt Gminy Bestwina serdecznie zaprasza
Na
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Marzec 2015

• 24 marca o godz. 20.00 w Kaniowie na ul. Czechowickiej 
policjanci z WRD Czechowice-Dziedzice zatrzymali miesz-
kankę Kaniowa, która w stanie nietrzeźwości (0,42 mg/l.) 
kierowała motorowerem.

• 27 marca w Janowicach przy ul. Janowickiej, w okresie od 6 
lutego do 27 marca nieznany sprawca skradł z domu wesel-
nego 4 stoły i 16 krzeseł z logo „Tyskie”. Straty – 2,5 tys. zł.

• 28 marca o godz. 21.00 w Kaniowie, przy ul. Nad Łękaw-
ką policjanci z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkań-
ca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości (1,1 mg/l.) kiero-
wał samochodem.

• 29 marca o godz. 17.00 w Kaniowie, przy ul. Czechowic-
kiej policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali miesz-
kańca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości 1,57 mg/l. kie-
rował rowerem.

Kwiecień 2015

• 1 kwietnia w Kaniowie obywatel Republiki Czeskiej za po-
średnictwem portalu Wirtualna Polska oszukał mieszkań-
ca Kaniowa na kwotę 400 zł.

• 2 kwietnia o godz. 9.00 w Bestwinie na ul. Witosa kierujący 
samochodem w celu uniknięcia zderzenia z Fiatem Seicen-
to który zajechał mu drogę, wjechał do przydrożnego rowu, 
przewracając samochód na dach. Kierowca Seata z obra-
żeniami ciała został przewieziony do szpitala.

• 8 kwietnia w Bestwince, na ul. Magi nieznany sprawca 
skradł z garażu przewody do spawarki. Straty – 800 zł. 
na szkodę mieszkańca Bestwinki.

• W nocy z 8 na 9 kwietnia w Janowicach, przy ul. Janowic-
kiej nieznany sprawca skradł z posesji cztery koła samocho-
dowe. Straty – 2 tys. zł. na szkodę mieszkańca Janowic.

• 9 kwietnia o godz. 13.00 w Bestwinie, 
przy ul. Ogrodniczej nieznany spraw-
ca skradł telefon komórkowy. Stra-
ty – 1700 zł. na szkodę mieszkańca 
Bestwiny.

• 10 kwietnia o godz. 18.00 w Bestwince, 
na ul. Witosa policjanci z WRD Bielsko – 
Biała zatrzymali mieszkańca Bestwinki, 
który w stanie nietrzeźwości (0,84 mg.) 
kierował rowerem.

• 10 kwietnia o godz. 19.00 w Bestwin-
ce przy ul. Sportowej policjanci z WRD 
Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca 
Bestwinki, który w stanie nietrzeźwości 
(0,52 mg/l.) kierował rowerem.

• 21 kwietnia o godz. 10.00 w Kaniowie, przy ul. Furczy-
ka policjanci z SPPP Bielsko-Biała zatrzymali mieszkań-
ca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości (0,69 mg/l.) kie-
rował rowerem.

• 22 kwietnia o godz. 18.00 w Kaniowie na ul. Dankowic-
kiej policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkań-
ca Bielska – Białej, który w stanie nietrzeźwości kierował 
motorowerem.

• 23 kwietnia o godz. 17.00 w Bestwince na ul. Dworkowej 
policjanci z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca 
Bestwinki, który w stanie nietrzeźwości (0,93 mg/l.) kiero-
wał motorowerem.

• 3 marca mieszkaniec Częstochowy za pośrednictwem 
portalu aukcyjnego „Allegro” oszukał mieszkańca Bestwi-
ny na kwotę 400 zł.

• 29 kwietnia o godz. 20.00 w Kaniowie policjanci z WRD 
w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca Kaniowa, który 
w stanie po użyciu alkoholu (0.22 mg/l.) kierował motoro-
werem.

Maj 2015

• 2 maja mieszkaniec Olsztyna za pośrednictwem portalu 
internetowego OLX oszukał mieszkańca Bestwiny na kwo-
tę 900 zł.

• 8 maja mieszkaniec Godziszki za pośrednictwem portalu 
facebook oszukał mieszkańca Bestwinki na kwotę 200 zł.

• 22 maja o godz. 7.00 w Janowicach przy ul. Górskiej poli-
cjanci z SPPP w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca Ja-
nowic poszukiwanego listem gończym przez sąd w Pszczy-
nie. Zatrzymanego osadzono w areszcie śledczym w Biel-
sku-Białej.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

Ogłoszenia
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Ogłoszenia

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

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

-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
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Ogłoszenia

W maju w położonym w Nadrenii Północ-
nej – Westfalii mieście Essen odbywały się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec w ka-
jak – polo. Historyczny sukces na tejże impre-
zie odniosła drużyna U-14 Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Set” Kaniów. W meczu finało-
wym młodzi kajakpoliści pokonali team „1. Me-
idericher KC” 7:4 zapewniając sobie puchar. 
Oto skład naszej złotej drużyny: Dominika Soj-
ka, Hanna Sojka, Jan Adamaszek, Wojciech 
Pilarz, Kamil Król, Jakub Witkowski, Kordian 
Kupczak. Gratulujemy!

Reprezentanci UKS „Set’’ na 25-leciu samorządu 
gminnego

Kajak Polo: Wspaniały 
sukces w Niemczech



85 lat KGW w Bestwinie

reklama

W naszej galerii tym razem jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bestwinie. Przypominamy, że więcej zdjęć i artykułów znajduje 
się na stronie internetowej www.bestwina.pl.

Tam też obszerna relacja z jubileuszu 125-lecia OSP Bestwina, 

który odbył się już po zamknięciu bieżącego numeru.
Polecamy również reportaż o freediverce z Bestwiny, Magdalenie 

Solich.

Masz dość
wielu rat?

Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
KonsolidacyjnaKonsolidacyjna

Zapraszamy do placówki

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

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

re
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centrum podróży

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

33 811 12 12

reklama


