
Mistrzowie są wśród nas

Grają w kajak – polo, w piłkę siatkową, nurkują, sklejają modele, tańczą... 
a gdziekolwiek się pojawią, stamtąd przywożą trofea i dyplomy. Mieszkańcy 

gminy Bestwina zdobywają najwyższe laury w kraju i za granicą, za to docenił 
ich również wójt i Rada Gminy przyznając specjalne nagrody. Nie można sobie 

wymarzyć lepszej promocji niż pasjonaci kultury i sportu oddani swojej pasji 
w sposób profesjonalny. Dziękujemy także ich trenerom, instruktorom, nauczycielom 

i rodzicom – współtwórcom sukcesów.
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 • Został wybrany wykonaw-
ca, który będzie realizował wy-
mianę sieci wodociągowej na 
„Ochmanowcu” w Kaniowie. Już 
rozpoczęły się prace geodezyjne, 
a w najbliższych dniach ruszą ro-
boty ziemne.
 • Ogłoszony został następny 

przetarg na wymianę sieci wodo-
ciągowej, tym razem w rejonie ul. 
Jawiszowickiej i Jemioły. Zadanie 
nie było planowane w tegorocz-
nym budżecie ale z oszczędności 
poprzetargowych, a także dzię-
ki pozyskaniu w ramach umorzeń 
funduszy z WFOŚ-u będzie moż-

liwość rozpoczęcia tej inwestycji już w tym roku.
 • W pierwszej połowie maja została wyremontowana ulica Ła-

nowa w sołectwie Janowice. Środki na naprawę drogi pocho-
dziły w całości z budżetu gminy Bestwina. Położono nakład-
kę asfaltową oraz obsypano pobocza drogi kruszywem. Wy-
konawcą inwestycji była firma „Betonit”.

 • Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w Urzędzie Marszał-
kowskim remontu wraz z budową chodnika ul. Janowickiej.

 • Wyremontowaliśmy chodniczek przy ul. Ogrodniczej w Be-
stwinie.

 • W trakcie realizacji jest przebudowa chodnika wzdłuż ul. Św. 
Floriana w Bestwince.

 • Jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy projektu termomo-
dernizacji wraz z rozbudową budynku przedszkola i biblio-
teki w Bestwinie.

 • Wybieramy także wykonawcę remontu dachu na budynku 
szkoły w Bestwinie, prace są zaplanowane na okres waka-
cyjny.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Poziom europejski i światowy
– Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne

Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

Za medalami zawsze stoi wysiłek, lata wyrzeczeń i ciężkiej pra-
cy. Pot przelany na treningach, godziny cierpliwej pracy nad mo-
delem na wystawę, mozolne próby układów tanecznych. Kosz-
tem życia towarzyskiego i rodzinnego. Osoby wyróżnione 25 
kwietnia 2016 roku podczas sesji Rady Gminy Bestwina osią-

gały sukcesy na arenach województwa, Polski, Europy a nawet 
i światowych, zwracając oczy publiczności na herb z rybą i kło-
sem. Nie tylko dla medali, statuetek ale i szeroko rozumianej 
promocji. Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wręczając na-
grody ustanowione przez radnych w 2013 r. wyraził w imieniu 
mieszkańców podziękowanie i zachęcił do rozwijania licznych 
talentów. Trzeba powiedzieć, że sukcesy nie są sprawą wyłącz-
nie indywidualną – zapracowali na nie także trenerzy, instrukto-

rzy, nauczyciele, rodzice i sponsorzy. Efekt – sala sesyjna wypeł-
niona po brzegi mistrzami biegnącymi „przez trudy do gwiazd”.

Nagroda „Dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnię-
ciami w działalności sportowej” przyznawana jest co dwa lata, 
zaś Nagroda Wójta Gminy Bestwina „Za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry” – co roku. Wspólnie z wójtem wręczenia dokonał przewodni-
czący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik a także przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeń-
stwa Publicznego Magdalena Wodniak – Foksińska.

Oto laureaci nagród za osiągnięcia sportowe:
I stopnia – Magdalena Solich (freediving)
II stopnia – Drużyna UKS „Set” Kaniów w kajak – polo: Klaudia 
Sachmerda, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Natalia Pacyga, 
Monika Pacyga (każda z zawodniczek otrzymała również na-
grodę indywidualnie).
III stopnia – Dagmara Chmielniak (tenis stołowy); Jan Adama-
szek, Rafał Beniowski, Bartłomiej Dawidek, Bartłomiej Ryba, 
Dominika Sojka, Hanna Sojka (kajak – polo); Zuzanna Fluder, 
Sandra Rączka (tenis stołowy); Kamila Wiśniewska (karate, ra-
dioorientacja); Tomasz Polczyk (siatkówka).

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej:
I stopnia – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
III stopnia – Sekcja Modelarska „Samuraj” przy CKSiR w Be-
stwinie

Sławomir Lewczak

Nagrodzone zawodniczki UKS‚ „Set’’ Kaniów

Zastępca wójta Marcin Kanik na wyremontowanej ul. Łanowej



3

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

/c
ze

rw
ie

c 
05

-0
6/

20
16

Absolutorium to – według prostej definicji – akt prawny, który 
dokonywany jest przez uprawniony organ na podstawie przedło-
żonego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium 
oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego or-
ganu wykonawczego, w naszym przypadku jest to wójt gminy 
Bestwina. Sesja absolutoryjna odbywała się w dniu 25 IV 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 przedsta-
wił w obecności radnych i kierowników jednostek organizacyj-
nych wójt Artur Beniowski. Dochody budżetu uchwalonego 
12 XII 1914 r. uchwałą nr II/16/2014 zostały w okresie spra-
wozdawczym wykonane w kwocie 33 630 408, 18 zł., na plan 
po wprowadzonych zmianach 34 626 302, 00 zł., tj. 97, 12%. 
Z czego: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 29 803 227, 
69 zł; (100, 05% planu po zmianach) a dochody majątkowe zre-
alizowano w kwocie 3 827 180, 49 zł., co stanowi 79, 09% pla-
nu po zmianach.

Wydatki budżetu gminy Bestwina za rok 2015 zostały zre-
alizowane w kwocie 28 390 075, 73 zł., na plan po wprowa-
dzonych zmianach 25 569 113, 40 zł., co stanowi 96, 01%. 
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 638 592, 65 zł., tj. 
96, 93% planu natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 751 483 
zł., tj. 83, 94% planu.

Rozchody wyniosły 5 057 188, 60 zł. – była to nadwyżka bu-
dżetowa przeznaczona na spłaty pożyczek, głównie z budżetu 
Unii Europejskiej jak również kredytów krajowych.

Zanim sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komu-
nalnego zostało poddane pod głosowanie, uzyskało pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Ko-
misji Stałych Rady Gminy. Wniosek (także zaopiniowany przez 
RIO) o udzielenie absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy Bestwina. W uzasadnieniu przewodniczący tej Komisji, 
radny Łukasz Furczyk wyraził stanowisko, że wójt realizując 
wykonanie budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, 
racjonalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami pu-
blicznymi. Rada Gminy Bestwina przychyliła się do zdania Ko-
misji, udzielając absolutorium.

Podczas sesji zatwierdzono także dwa sprawozdania finanso-
we jednostek organizacyjnych wraz z rachunkiem zysków i strat. 
Dotyczyły one Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej.

Radni podejmowali uchwały w sprawie:
1. Przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemi-

syjnej dla Gminy Bestwina,
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy pół-
nocno-zachodniej granicy gminy,

3. Przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki 
zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. „Program profilak-
tyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w opar-
ciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gmi-
nie Bestwina”,

4. Zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,

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

6. Poparcia działań mających na celu utworzenie nieza-
leżnego Śląskiego Instytutu Onkologii,

7. Zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze in-
kasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso.

Ważniejsze informacje Wójta Gminy Bestwina: 1. Trwają 
prace w zakresie urbanistycznym, zarówno przy zagospodaro-
waniu terenu w obrębie Parku Techniki Lotniczej jak i tworzeniu 
Studium Zagospodarowania Przestrzennego. 2. Została podpi-
sana umowa z wykonawcą wymiany sieci wodociągowej w so-
łectwie Kaniów. 3. Wybrano strategię Lokalnej Grupy Rybac-
kiej „Bielska Kraina” – pod względem oceny nasza LGR zajęła 
pierwsze miejsce w województwie. Po podpisaniu stosownych 
umów być może w III – IV kwartale roku ruszą pierwsze nabory 
na pozyskiwanie środków, także dla przedsiębiorców, producen-
tów, stowarzyszeń. Urząd Gminy czeka również na podpisanie 
umowy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Bielska”. 4. Starosta 
Bielski przekazał do wiadomości, że zostało przyznane dofinan-
sowanie na przebudowę mostu przy ul. Kościelnej w Bestwinie. 
5. PG SILESIA informuje o bieżącym naprawianiu szkód górni-
czych, czyszczeniu rowów i przepustów. 6. W wyniku przetar-
gu wybrano przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem odpadów 
komunalnych – jest to firma „Operatus”.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu

XVI Sesja Rady Gminy Bestwina
– absolutorium z wykonania budżetu

Aktualności
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Aktualności

W piątek, 29 kwietnia w godzinach przedpołudniowych miesz-
kańcy gminy Bestwina mieli możliwość szczegółowego zapo-
znania się z rządowym programem „Rodzina 500+”. Na parkin-
gu w centrum Bestwiny został zaparkowany oznakowany bus, 
zaś informacji udzielała Teresa Dietrich – starszy inspektor wo-
jewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. Urzędniczka spotkała się z wójtem 

Arturem Beniowskim i pracownikami GOPS na czele z kierow-
nik Beatą Szypką.

Wójt zapytany o realizację programu w gminie Bestwina odpo-
wiedział: Według informacji przekazanych z GOPS mieszkańcy 
złożyli 80-90% deklaracji. Szacujemy, że z terenu naszej gmi-
ny będzie ich około 800. Ruszyły już pierwsze wypłaty, ponad 
sto wniosków zweryfikowano pozytywnie i przelano środki pie-
niężne. Nie docierały do mnie niepokojące informacje mogące 
świadczyć o tym, że program jest wdrażany nieprawidłowo, dla-
tego też sprawność jego obsługi bardzo mnie cieszy.

Teresa Dietrich poinformowała, że w trasie znajdują się dwa 
busy i do obsługi zostało zaangażowanych zostało 7 osób. – Jeź-
dzimy po gminach do końca czerwca, do tej pory odwiedziliśmy 
ich ok. 110. Stopień wiedzy mieszkańców o programie ocenia-
my jako bardzo dobry, co świadczy o skutecznej kampanii na 
poziomie samorządów. Województwo śląskie przoduje w kraju, 
jeśli chodzi o ilość już złożonych wniosków, wydawanych decy-
zji i pieniędzy przekazywanych na konta beneficjentów.

Sławomir Lewczak

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

Grzegorz Owczarz z Kaniowa pełni funkcję radnego od r. 
2014, jest to jego pierwsza kadencja. Wybrany z okręgu nr 14 
– ul. Bażancia, Bociania, Głę-
bokie, Grobel Borowa, Jawi-
szowicka, Jemioły, Łabędzia, 
Mirowska, Nad Łękawką, 
Sarnia, Słoneczna, Stawo-
wa, Wiślana. Na pierwszym 
posiedzeniu Rady Gminy Be-
stwina został przewodniczą-
cym Komisji Rozwoju Gmi-
ny, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska a także człon-
kiem Komisji Edukacji, Kul-
tury, Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa Publicznego.

Radny Owczarz jako prio-
rytet wskazuje wymianę sie-
ci wodociągowej w gminie, co 
pociąga za sobą poprawę ja-
kości wody. Sprawą kluczową jest ponadto stan dróg gminnych 
i powiatowych i rowów melioracyjnych w obliczu zagrażających 
klęsk żywiołowych.

Jako gminny komendant OSP radny zna potrzeby wszystkich 
sołectw i ma rozeznanie w aktualnej polityce inwestycyjnej. Sta-
ra się o budowę magazynu przeciwpowodziowego i pozyskanie 
środków zewnętrznych na ten cel. Zostało już wydane pozwo-
lenie na budowę oraz wykonano projekt.

W Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorz Owczarz służy od 
18 roku życia. Był kierowcą, konserwatorem, zastępcą naczel-

nika i w końcu został prezesem OSP Kaniów. Komendantem 
gminnym jest od r. 2006. Zawodowo pracuje w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na stano-
wisku zastępcy dowódcy zmiany. Posiada stopień aspiranta.

Ważne miejsce w życiu radnego zajmuje działalność spo-
łeczna. Należy do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzie-
ży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” oraz do Rady Parafialnej 
w Kaniowie. Współpracuje z Radą Sołecką. Oprócz tego inte-
resuje się sportem, szczególnie piłką nożną.

Kontakt: tel. 506 361 269, grzesowczarz@op.pl

Barbara Pacholska z Bestwiny zasiada w Radzie Gminy 
pierwszą kadencję (od 2014). Wybrana z okręgu nr 2 – ul. Bu-
czyna, Gołębnik, Graniczna, Janowicka (od 3 do końca nume-
ry nieparzyste), Kościelna (2-11, 15-27 nieparzyste), Krakow-
ska (2-94, 96-170 parzyste), Ogrodnicza, Okrężna, Pod Ma-
gówką, Polna 3, Spokojna, Starowiejska. Radna jest członki-
nią dwóch komisji stałych: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bu-
dżetu i Finansów.

Wśród wielu pilnych spraw 
do zrealizowania radna wy-
mienia poprawę wizerun-
ku naszej gminy – napra-
wę dróg, chodników, tak-
że w ciągu dróg powiato-
wych gdzie ruch samocho-
dowy jest dla mieszkańców 
uciążliwy. W Bestwinie do-
tyczy to ul. Krakowskiej od 
piekarni do granicy ze Starą 
Wsią. Drogi gminne wymaga-
jące naprawy to ul. Granicz-
na, część Polnej, Starowiej-
skiej, Okrężna. Ważne jest 
również bezpieczeństwo wią-
żące się z oświetleniem róż-

Portrety samorządowców
 – poznaj swojego radnego (część 3)

Program „Rodzina 500+”
– bus informacyjny w Bestwinie

Spotkanie z wójtem Arturem Beniowskim i przedstawicielami GOPS
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nych punktów gminy.
Radna Barbara Pacholska od 2016 r. pracuje w Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służy pomo-
cą tym, którzy tego potrzebują. Bierze udział w posiedzeniach 
Rady Sołeckiej w Bestwinie, gdzie omawiane są bieżące 
sprawy obejmujące zagadnienia budżetowe, bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz estetykę sołectwa.

Kontakt: 32 214 15 10

Roman Pacyga jest radnym swojej pierwszej kadencji 
(2014 – 2018) wybranym z sołectwa Kaniów, okręg wybor-
czy nr 13 – ul. Czechowicka, Dębowa, Jagodowa, Krzy-
wolaków, Ludowa, Malinowa, Młyńska, Modra, Myśliwska, 
Olchowa, Poziomkowa, Żwirowa. Pracuje w Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Bestwina oraz w Komisji Rozwoju 
Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

W swojej społecznej pracy stawia za główny cel wymia-
nę sieci wodociągowej oraz – wraz z Gminną Spółką Wod-
ną Melioracyjną remont rowów na terenie Kaniowa. Kolej-
ną ważna dla radnego kwestia to współpraca z Urzędem 
Gminy Bestwina i powiatem bielskim w zakresie pilnego 

i kompleksowego remontu ul. Ludowej i Młyńskiej. Nie zapomi-
na o oświetleniu poszczególnych ulic w gminie, ich odwodnie-
niu, wykaszaniu poboczy i ogólnie pojętej estetyce.

Radny Roman Pacyga działa na rzecz modernizacji i utrzy-
mania filii SP ZOZ – Ośrodka Zdrowia 
w Kaniowie. Jest też członkiem Komi-
tetu Organizacyjnego licznych imprez 
sportowych w Gminnym Ośrodku Re-
kreacji i Sportów Wodnych – akwe-
nie UKS „Set” Kaniów.

Poprzez uczestnictwo w spotka-
niach Rady Sołeckiej radny włą-
cza się w prace nad poprawą bez-
pieczeństwa, dalszą moderniza-
cją przedszkola oraz rozwiązywa-
niem bieżących problemów sołec-
twa Kaniów.

Roman Pacyga jest emerytem gór-
niczym. Interesuje się sportem, przy-
rodą i turystyką.
Kontakt: romanpacyga@gmail.com

Aktualności

Zadbajmy o pszczoły

„Oczy świata zwrócone na Polskę”
– gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Zaszczyt zorganizowania trzeciomajowych uroczystości 
w gminie Bestwina przypadł w tym roku sołectwu Janowice 
i właśnie tam zebrali się mieszkańcy, aby uczestniczyć w ob-
chodach 225 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 r. 
Nie był to jedyny powód do okazania patriotycznej postawy. Rok 
2016 wiąże się także z 1050 rocznicą Chrztu Polski, wydarze-
niem nie tylko religijnym, lecz nierozerwalnie złączonym z po-
czątkami naszej państwowości i wkroczeniem na arenę politycz-
nych dziejów kontynentu.

O dziedzictwie Mieszka I i jego następców przypomniał główny 
celebrans Mszy św. za Ojczyznę, proboszcz parafii św. Józefa 
Robotnika ks. Józef Walusiak. W homilii ukazał Polskę jako kraj 
zachowujący jeszcze tradycyjne, wypływające z kultury chrześci-
jańskiej wartości. Są one zdrową odtrutką na panujący w Euro-
pie relatywizm i przesadną polityczną poprawność. Kapłan na-
wiązał do osoby św. Jana Pawła II, wspomniał Milenium Chrztu 
Polski z 1966 r. i w tym kontekście zaprosił do udziału w Świa-
towych Dniach Młodzieży w Krakowie. Za obecność w Janowi-
cach podziękował wszystkim gościom, pocztom sztandarowym 
organizacji, szkół i stowarzyszeń jak również władzom samorzą-
dowym z wójtem Arturem Beniowskim, radnymi gminnymi i po-
wiatowymi, pracownikami Urzędu Gminy.

Wspólnie z ks. Walusiakiem liturgię sprawowali proboszczo-
wie parafii w Bestwinie – ks. Cezary Dulka i w Kaniowie – ks. 

Janusz Tomaszek oraz ks. prałat Eugeniusz Góra. Dołączył do 
nich później ks. Józef Baran z Bestwinki. W przygotowanie ca-
łości zaangażowali się mieszkańcy Janowic ze swoim sołtysem 
Stanisławem Nyczem. Licznie przybyły dzieci i młodzież – w ra-
mach reprezentowania szkoły, drużyny harcerskiej ale i indywi-
dualnie, wraz z rodzicami i dziadkami.

Sławomir Lewczak

Przejście pocztów sztandarowych

O pożytecznej roli, jaką dla przyrody, rolnictwa i nas wszyst-
kich odgrywają pszczoły nie trzeba nikogo przekonywać. Nie-
stety w ostatnich latach da się zauważyć spadek liczby i pogor-
szenie kondycji rodzin pszczelich oraz innych dzikich owadów 
zapylających rośliny. Ma w tym spory udział postępująca che-
mizacja rolnictwa. Stosując zabiegi agrochemiczne na polach 
ale także w ogrodach i sadach, jesteśmy zobowiązani wykony-
wać je w taki sposób aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt (także pszczół) i środowiska. Nieprawidło-
we wykonywanie zabiegów, skutkujące zatruciem pszczół 
jest naruszeniem prawa i może narazić sprawcę na odpo-
wiedzialność karną i finansową. Organem upoważnionym do 
kontroli prawidłowości wykonywania zabiegów na naszym tere-
nie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Oddział w Bielsku-Białej.
Aby uniknąć tych tragicznych konsekwencji przypominamy 

kilka zasad bezpiecznego dla pszczół (i nie tylko) stosowania 
środków ochrony roślin:

• nie należy stosować środków toksycznych dla pszczół 
w okresie kwitnienia roślin,

• unikać opryskiwania plantacji, na których występują kwit-
nące chwasty,

• dobierać preparaty mało toksyczne dla pszczół,
• przestrzegać okresów prewencji dla pszczół,
• przeciwdziałać znoszeniu cieczy opryskowej podczas za-

biegu (zabiegi można wykonywać wyłącznie przy bez-
wietrznej pogodzie lub słabym wietrze nie przekracza-
jącym 3 m/s),
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Aktualności

• wykonywać zabiegi w odległości nie mniejszej niż 20 m 
od pasieki a gdy chcemy stosować środki owadobójcze 
w pobliżu pasieki należy usunąć lub zabezpieczyć ule 
przed wychodzeniem pszczół,

• wykonywać zabiegi późnym wieczorem lub nocą, po za-
kończonych lotach owadów.

Pamiętajmy o tych zasadach, bo bez pszczół także nasza eg-
zystencja na tym świecie stoi pod znakiem zapytania.

Powiatowy lekarz weterynarii przypomina:
W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłaszania posiadanych pszczół do rejestru powiatowego lekarza wete-

rynarii w Bielsku-Białej przypominam Państwu o podstawach prawnych nakładających niniejszy obowiązek. Zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014.1539) utrzy-
mywanie pszczół jest działalnością kwalifikowaną jako utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku 
tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt.

W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawy, podjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie 
pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej 
prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. Odrębnemu zgłoszeniu i nu-
meracji podlega także działalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich.

W związku z powyższym wzywam wszystkich posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzo-
nej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76, tel. 33 4960180,

e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl
Katarzyna WIerzbinka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej

Pięcioletnia kadencja odchodzącego Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w gminie Bestwina upłynęła pod znakiem nie-
ustannego rozwoju. Jak inaczej nazwać sytuację, gdy od 2011 
r. liczba członków wszystkich jednostek wzrosła o 14% a w Mło-
dzieżowych Drużynach Pożarniczych aż o 76%? Doliczmy do 
tego inwestycje w sprzęt – nowy lekki samochód dla Bestwiny, 
średni dla Bestwinki, łódź hybrydowa dla Kaniowa, odnowione 
strażnice. I oczywiście tysiące przepracowanych społecznie go-
dzin, w samym roku 2015 było ich 13 805. Dumą napełniały nas 
sukcesy druhów zdobywających na różnych zawodach miejsca 
w krajowej czołówce. Mieszkańcy najbardziej wdzięczni są jed-

nak za codzienną, zwyczajną służbę. Jako komentarz służyć 
mogą słowa druha Herberta Szeligi: Strażacy pełnią swoje obo-
wiązki z przekonaniem, że tak należy postępować, aby chro-
nić życie i mienie ludzi potrzebujących pomocy. Są to prawdzi-
wi ochotnicy, którzy zasługują na szacunek i wdzięczność spo-
łeczeństwa. Wszystkie ich sukcesy to dziesiątki godzin ćwiczeń, 
przygotowań – kosztem odpoczynku po pracy, spędzania czasu 
z rodziną i kolegami. W dzisiejszym, skomercjalizowanym świe-
cie to rzeczy niewyobrażalne dla laików.

9 kwietnia 2016 r. delegaci z wszystkich jednostek spotka-

li się w siedzibie OSP Bestwinka by dokonać podsumowania 
pracy Zarządu Gminnego i wybrać nowe władze. Zaproszono 
gości – z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przybył 
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Marian Indeka i wraz z nim 
członkowie Zarządu: Jan Cholewa (również prezes Zarządu 
Powiatowego) i Mirosław Szemla. Swoją obecnością zaszczy-
cił strażaków honorowy Członek Zarządu Głównego ZOSP RP 
Józef Kłoda. Z Zarządu Powiatowego: wiceprezes Jan Ozimina 
i Grzegorz Gawęda. Z PSP w Bielsku – Białej: st. bryg. Krzysz-
tof Grygiel. Samorządowców reprezentował wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski wspólnie z pełnomocnikiem ds. obrony cy-
wilnej i ochrony informacji niejawnych Haliną Grygierzec, rad-
nymi powiatu bielskiego i radnymi naszej gminy. Zebranie pro-
wadził kpt. Jacek Jonkisz.

Znaczną część czasu podczas zebrania poświęcono na spra-
wozdania: najpierw obszerny raport z działalności złożył ustę-
pujący prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga, z zakresu 
bojowego, szkoleniowego i sprzętowego – komendant gminny 
Grzegorz Owczarz natomiast z prac komisji rewizyjnej – Zyg-
munt Łukoś. W dyskusji i przemówieniach dominowało stano-
wisko, że straż musi podążać w kierunku ratownictwa ogólne-
go, nie tylko samego gaszenia pożarów – z roku na rok wzrasta 
bowiem liczba zagrożeń miejscowych. Wypadki samochodowe, 
nawiedzające gminę nawałnice i wichury, zagrożenia na akwe-
nach itp. wymuszają przystosowanie się w zakresie umiejętno-
ści i wyposażenia. Wójt Artur Beniowski zapowiedział, że Urząd 
Gminy wraz z nowym Zarządem OSP będzie miał na uwadze 
zakupienie kolejnych samochodów – dla OSP Kaniów, Janowi-
ce i Bestwinka, remont strażnicy w Bestwinie i termomoderni-
zację Domu Strażaka w Bestwince.

Oto nazwiska tych druhów, którzy zostali wybrani do Zarzą-
du w głosowaniu i w kolejnej kadencji decydować będą o kie-
runkach rozwoju naszej Straży. Prezes – Herbert Szeliga, wi-
ceprezes – Grzegorz Gawęda, komendant gminny – Grzegorz 
Owczarz, sekretarz – Zygmunt Łukoś, skarbnik – Łukasz Pa-
sierbek, członek prezydium – Artur Beniowski, członkowie zarzą-
du – Krzysztof Wróbel, Jan Wróbel, Mariusz Puchała, Krzysztof 
Zelek, Michał Wójtowicz, Wojciech Janeczko, komisja rewizyj-

Nowy Zarząd Gminny OSP
– Herbert Szeliga ponownie prezesem

Herbert Szeliga - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
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Cytat w tytule pochodzi z przemówienia brygadiera Grzego-
rza Piestraka, dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 
w Bielsku – Białej, który podczas gminnej akademii OSP w Be-
stwince w dniu 7 maja zaakcentował olbrzymią rolę strażaków w 
życiu społeczności lokalnej. Rodziny, w których ktoś z domowni-
ków jest członkiem OSP mogą być pewne, że druh lub druhna 
wie, co zrobić w sytuacji zagrożenia. Ochotnicy wyszkoleni są 

bowiem nie gorzej niż zawodowcy, nie ustępują im pod wzglę-
dem wyposażenia a czasem nawet ich przewyższają.

Pochód pododdziałów OSP i MDP wyruszył spod Domu Stra-
żaka w Bestwince przed godziną 15.00. Przy muzyce Orkiestry 
Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie i asyście pocz-
tów sztandarowych strażacy przemaszerowali do kościoła pw. 
św. Sebastiana. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Józef Baran. 
W homilii skupił się na postaci św. Floriana – odważnego rzym-
skiego żołnierza, męczennika za wiarę. Druhowie tak jak ich pa-
tron mają na względzie przede wszystkim dobro drugiego czło-
wieka, podczas pożaru czy w razie wypadku zostawiają wszyst-
ko i biegną na ratunek.

Po powrocie, na placu apelowym przy remizie przy dźwię-
kach hymnu narodowego wciągnięto na maszt flagę państwo-
wą. Meldunek komendanta gminnego Grzegorza Owczarza 
odebrał wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Bielsku-Białej Stanisław Górny. On także, wspólnie z drugim 
druhem wiceprezesem, Janem Oziminą udekorował strażaków 
odznaczeniami. 

Oto lista odznaczonych:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: OSP Bestwina – Ad-
rian Pala, Wiesław Stelmach; OSP Bestwinka – Grzegorz Ga-
węda, Artur Bieroński; OSP Janowice – Piotr Gajda, Stanisław 
Nycz; OSP Kaniów – Ryszard Fajt.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: OSP Bestwina – 
Maciej Grzyk, Tadeusz Nycz; OSP Janowice – Zbigniew Borut-
ka; OSP Kaniów – Roman Kozak.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: OSP Bestwina – 
Wojciech Sobik, Joanna Borodziuk; OSP Janowice – Dominik 
Dadak; OSP Kaniów – Małgorzata Bierońska, Marzena Kozak.

Odznaka „Strażak Wzorowy”: OSP Bestwinka – Damian Toma-
nek, Michał Wójtowicz, Rafał Dawidek, Dominik Chmielniak; 
OSP Kaniów – Radosław Kulka, Wojciech Janeczko, Mateusz 
Tomaszczyk, Szymon Płachno, Szymon Święs, Adrian Gaw-
las, Artur Beniowski.

Medal „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Biel-
skiego”: OSP Bestwina – Stanisław Ślosarczyk; OSP Janowi-
ce – Leszek Grzybowski; OSP Kaniów – Barbara Faruga.

Gościem specjalnym akademii był Senator RP Andrzej Ka-
miński który złożył strażakom serdeczne życzenia w imieniu 
wszystkich parlamentarzystów. Głos zabrał również wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Herbert Szeliga a także wspomniani druhowie Piestrak i Górny.

Sławomir Lewczak

na – Jacek Gruszka (przewodniczący), Zbigniew Wełniak (wi-
ceprzewodniczący), Krzysztof Kłoda (sekretarz). Wybrano tak-
że delegatów na zjazd powiatowy – Herbert Szeliga, Grzegorz 
Gawęda, Artur Beniowski, Grzegorz Owczarz, Jan Wróbel oraz 
przedstawicieli do Zarządu Powiatowego – Herbert Szeliga, Ar-
tur Beniowski. Na przewodniczącego Powiatowej Komisji Mło-
dzieżowej zostanie zaproponowany druh Grzegorz Gawęda.

Wójt Artur Beniowski i prezes Herbert Szeliga wręczyli pod ko-
niec zebrania okolicznościowe statuetki trzem zasłużonym dru-
hom. Nagrody otrzymali: Jan Ozimina z Bestwiny, Jerzy Kudła 
z Janowic i Józef Distel z Bestwinki.

Sławomir Lewczak

Aktualności

„Druh w rodzinie – bezpieczeństwo na co dzień”
– gminny Dzień Strażaka

Zarząd gminny OSP oraz zaproszeni goście

Uroczysty przemarsz ulicami Bestwinki

Wręczenie odznaczeń pożarniczych



8

•M
a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

/c
ze

rw
ie

c 
05

-0
6/

20
16

Aktualności

Zwycięski ranking i powiatowe laury GBP w Bestwinie
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie przyzwyczaiła czytelników do wysokiego 

poziomu swoich usług i bogatego księgozbioru. Profesjonalizm pracowników potwier-
dzają nagrody i wyróżnienia zdobywane w branżowych konkursach. Niedawno uka-
zał się ranking Biblioteki Śląskiej w którym nasza książnica zajęła pierwsze miejsce 
w całym powiecie bielskim.

Z kolei w dniu 9 maja w Porąbce miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu Starosty 
Bielskiego i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Biblioteka jako centrum edukacyj-
ne, kulturalne i informacyjne”. Jurorzy po raz szesnasty wybierali najlepsze placówki 
biblioteczne, a nasza tym razem zdobyła drugą nagrodę. Gminę Bestwina na kon-
kursowej gali reprezentowała dyrektor GBP Teresa Lewczak wspólnie z zastępcą wój-
ta Marcinem Kanikiem. Obecny był wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, członek 
Zarządu Powiatu Stanisław Pięta jak również radna powiatowa Ewa Kmiecik - Wrono-
wicz, władze gminy Porąbka, z Biblioteki Śląskiej prof. zw dr hab Jan Malicki, dr Mag-
dalena Madejska, dyr. Maria Gutowska a przewodniczącą Komisji była Alina Macher 
ze Starostwa Powiatowego. Oceny wystawiano według następujących kryteriów: stan 
czytelnictwa; cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód biblio-
tekarza; komputeryzacja; współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami; 
modernizacja lokali bibliotecznych.

Sławomir Lewczak
Foto: GBP Bestwina oraz M. Galczak – beskidzka24 Powiatowa nagroda dla GBP w Bestwinie

Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla osób niepełno-
sprawnych przy ul. Sikorskiego w Bestwinie jest miejscem nie-
jako „zawieszonym między niebem a ziemią”. Placówką powsta-
łą i utrzymywaną dzięki ludziom o sercach aniołów pragnącym 

stworzyć jak najlepsze miejsce do życia bliźnim wymagającym 
szczególnej opieki. Formy podziękowania dla przyjaciół i spon-
sorów ze strony stowarzyszenia „Razem” są różnorodne, należy 
do nich niewątpliwie doroczna „Majówka”. 15 V 2016 r., w sam 
Międzynarodowy Dzień Rodzin spotkała się cała wielka rodzina 
sympatyków stowarzyszenia przywitana bardzo gorąco przez 

panią prezes Marię Sysak – Łyp.
Imprezę poprzedziła Msza św. sprawowana przez ks. Zygmun-

ta Mizię z parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Biel-
sku-Białej – Leszczynach. Jako że w niedzielę przypadała uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego, kapłan mówił o wypływa-
jącej z tego faktu nadziei i odwadze z jaką powinniśmy przeży-
wać każdy dzień. Po liturgii przemówili goście – gratulacje zło-
żyli Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed, senator RP Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski. Salę licznie wypełnili przedstawi-
ciele organizacji społecznych, świata kultury, biznesu, edukacji 
oraz mieszkańcy naszej gminy.

Podopieczni stowarzyszenia „Razem” wspólnie z przedszko-
lakami i uczniami ZSP w Bestwinie zaprezentowali bogaty pro-
gram artystyczny. Złożyły się na niego przedstawienia na moty-
wach baśni „Dzielny ołowiany żołnierzyk” i „Mały Książę”, popi-
sy wokalne i taneczne. Wystąpiły ponadto młode ale już utytu-
łowane piosenkarki ze stowarzyszenia „Serce dla Serca” w Biel-
sku-Białej. Wszyscy przybyli tego dnia do Domu Stałego Pobytu 
im. św. Józefa Bilczewskiego mogli wziąć udział w loterii fantowej 
i obejrzeć prace stworzone na warsztatach terapii zajęciowej.

Sławomir Lewczak

„Wiosenne święto nadziei” 
– XIV Majówka w Stowarzyszeniu „Razem”

Wokalne trofea młodych artystów

Występ podopiecznych stowarzyszenia „Razem’’

Dnia 23 kwietnia 2016 roku w Domu Kultury w Strumieniu od-
było się uroczyste wręczenie nagród XVI Diecezjalnego Przeglą-
du Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Jako przedsta-
wicielki nagrodzonych chórów ze Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum w Bestwinie oraz zespołu Vivace z POPP „Art” w Cze-

chowicach – Dziedzicach wraz z Panem Franciszkiem Owcza-
rzem, prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, miały-
śmy ogromy zaszczyt uczestnictwa w owym wydarzeniu. Wy-
stępy oraz przemówienia wielu znamienitych gości jeszcze bar-
dziej podkreśliły rangę konkursu, w którym uczestniczyło po-
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Metaficzyny dialog literata i nieżyjącego artysty plastyka ocza-
rował publiczność zgromadzoną 20 kwietnia w bestwińskim Mu-
zeum im. ks. Zygmunta Bubaka. Poeta z Rudzicy, Juliusz Wą-
troba złożył liryczny hołd swojemu długoletniemu przyjacielo-
wi Józefowi Świerkowi, twórcy czarno – białych grafik również 
zaprezentowanych w muzealnej galerii. Tomik „W świerkowym 
gaju” gdzie słowo przeplata się z obrazem a dwóch artystów uka-
zuje czytelnikowi zakamarki swych wrażliwych dusz jest trwa-
łym świadectwem przyjaźni przekraczającej granice zaświatów.

Józef Świerk (1935 – 2013) był postacią szalenie barwną – mo-
glibyśmy go nazwać „artystą niepokornym” chodzącym zawsze 
swoimi drogami. Dorastał podczas II wojny światowej, zaś jego 
bunt przeciwko światu objawił się na przykład poprzez spalenie 
niemieckiego zboża – w odwecie za zniszczenie przez okupan-
ta rodzinnej piekarni. Imał się różnych zawodów aż w końcu po-
święcił się tylko sztuce. Nie kończył jednak w tym kierunku szkół, 
stąd też malarska „elita” mnożyła przed nim liczne przeszkody. 
Samorodny talent obronił się wszakże sam – w 1984 roku Ko-
misja Ministerstwa Kultury i Sztuki przyznała Józefowi Świerko-
wi tytuł artysty – grafika. Dzisiaj, dzięki między innymi Juliuszo-
wi Wątrobie, odkrywamy Świerka na nowo a raczej odkrywamy 
go w ogóle wdzięczni – jak wyraził się pan Juliusz – Bogu, któ-
ry obficie rozrzuca po świecie talenty. Najbardziej wzruszona, 
ale i szczęśliwa była chyba żona zmarłego twórcy, obecna ra-

zem z innymi gośćmi w galerii „Na Prowincji”.
Podczas spotkania wręczono także nagrody „W duchu Oska-

ra Kolberga” osobom z gminy Bestwina zasłużonym w dzie-
dzinie kultury. Kapituła przyznała te nowe wyróżnienia Wale-
rii Owczarz, Andrzejowi Żaczkowi i Leonowi Foksińskiemu, zaś 
wręczenia dokonali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, prze-
wodnicząca TMZB Dorota Surowiak i prowadzący środowe spo-
tkanie Andrzej Wojtyła.

Sławomir Lewczak

nad 1000 wykonawców a poziom wykonań był bardzo wysoki.
Niestety pani Magdalena Wodniak – Foksińska z racji pełnio-

nych w tym dniu obowiązków nie mogła być z nami obecna pod-
czas wręczania nagród ale pragniemy podkreślić, że corocznie 

przygotowuje wykonawców do owego przeglądu i wszyscy, któ-
rzy zostali zakwalifikowani do przesłuchań finałowych zarówno 
w chórze jak i solo wspólnymi wysiłkami zajęli także w tym roku 
zaszczytne miejsca:
Zespół „Vivace” – wyróżnienie w kategorii „Dzieci i Młodzieży In-
nych Placówek”, była to jedyna nagroda w kategorii „II – chóry”.
Chór „Cantata” – III miejsce w kategorii „Uczniowie SP kl. IV-VI 
kat.II – chóry”,
Chór „Andante” – wyróżnienie w kategorii „Młodzież Szkół Gim-
nazjalnych kat. II – chóry”,
oraz nasza wspaniała solistka Wiktoria Pasierbek – II miejsce 
w kategorii „Dzieci i Młodzież Innych Placówek kat. I”.

Udział w tak wielkim wydarzeniu oraz całym przedsięwzię-
ciu mobilizuje nas jeszcze bardziej do pogłębiania patrioty-
zmu, poszanowania wolnej Ojczyzny. Poprzez trudny, wyma-
gający repertuar jesteśmy zżyci z historią dzielnie walczących, 
wtedy i dziś...

Nikola Owczarz, Julia Kubera

Aktualności

Świerk do Wątroby, Wątroba do Świerka
Wieczór artystyczny w Muzeum Regionalnym

Akwarelowa „Noc Muzeów”

Wśród wyróżnionych - młodzi artyści z gminy Bestwina

Juliusz Wątroba opowiada o życiu Józefa Świerka

W tę niezwykłą noc muzea i instytucje kultury na całym świe-
cie przeżywają prawdziwe oblężenie. Skuszeni perspektywą 
darmowego oglądania obrazów czy innych eksponatów go-
ście ustawiają się pod drzwiami w długich kolejkach. Sztuka 
nie wychodzi zatem z mody i również Muzeum Regionalne im. 
ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie otworzyło dla chętnych swe 
podwoje. 14 maja odbył się wernisaż obrazów Romualda Ro-
mańczyka – artysty z Czechowic – Dziedzic specjalizującego 

sie w technice akwarelowej.
Cóż, w opinii moich kolegów malowanie akwarelami nie jest 

proste, na pewno znacznie trudniejsze niż farbą olejną, lecz mi 
o dziwo przychodzi z łatwością – mówi Romańczyk. Do zalet 
akwareli należy szybkość tworzenia, w jeden dzień może po-
wstać wiele ciekawych obrazów o różnorodnej tematyce. W be-
stwińskiej galerii podziwiamy portrety, pejzaże wiejskie, panora-
my miast, stare budynki, mosty, konie, północnoamerykańskich 
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Kultura

Indian, rozpoznajemy Pszczynę albo staw „Kopalniok”. Pomysły 
od 30 lat rodzą się spontanicznie, artysta wykorzystuje nawet 
stopklatkę z telewizji. Jego talent został zauważony na wysta-
wach i przeglądach, do najważniejszych sukcesów należy ho-
norowe wyróżnienie na XXII Konkursie Malarstwa Nieprofesjo-
nalnego im. Ignacego Bieńka. Co ciekawe, Romuald Romań-
czyk z zawodu jest... ślusarzem parowozowym.

 Wspólnie z prowadzącym spotkanie Andrzejem Wojtyłą, ma-
larz zorganizował konkurs – loterię w której nagrodami były oczy-
wiście akwarele. Nikt nie wyszedł z Muzeum z pustymi rękami, 
niezapomniane wrażenia wynieśli goście w każdym wieku, od 
dzieci po seniorów.

Sławomir Lewczak

Romuald Romańczyk i jego prace

Zwolnij! Zatrzymaj się! – Wołają w swoich wierszach uczestni-
cy konkursu. Nie przechodzą obojętnie nad pytaniami w rodza-
ju: Dlaczego można zapalić lampę a nie można zapalić Słońca 
żeby był dzień? Nieustannie wyrażają swoje zdziwienie i fascy-
nację światem materialnym i światem duchowym. Tęsknią, pro-
szą, dziękują, modlą się... 750 utworów nadesłanych do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej to doskonały punkt wyjścia do zajrze-
nia w ludzkie wnętrze. Zdecydowanie lepszy niż czytanie fo-
rów internetowych.

Do Bestwiny listy śle cała Polska i inne kraje, w tym roku tak-
że Wielka Brytania. Piszą osoby z miast i wiosek, dzieci z pierw-
szych klas podstawówki i twórcy w zaawansowanym już wieku. 
Informacje o konkursie znajdują zazwyczaj na portalach inter-
netowych. Biorą do ręki pióro lub zasiadają przed monitorem, 
rozwijają swoje talenty (samo to jest już nagrodą) a po wysła-
niu... niecierpliwie czekają na werdykt Jury.

Jurorzy są szeroko znanymi osobowościami świata kultury. 
Utwory oceniają: Alina Świeży – Sobel – dyrektor Bielsko – Ży-
wieckiego Gościa Niedzielnego, Alina Macher – redaktor na-
czelna Mojego Powiatu, Juliusz Wątroba – poeta, satyryk, au-
tor kilkudziesięciu książek, ks. Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor 
Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”, redaktor Go-
ścia Niedzielnego. Ich mrówcza i uważna praca, doświadcze-
nie i znajomość polszczyzny dają gwarancję wysokiego pozio-
mu całego przedsięwzięcia.

W dniu 29 marca odbywała się uroczysta gala podsumowu-
jąca konkurs. Dyrektor GBP Teresa Lewczak ogłosiła nazwiska 
zwycięzców w każdej kategorii.

I – uczniowie szkół podstawowych
I – Michał Skowronek z Bytomia za wiersz Dlaczego?
II – Róża Witkowska ze Sztumu za wiersz Motyle
III – Katarzyna Golańska ze Ścinawy za wiersz Czy potrafisz...

II – uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich
I – Marcelina Koncewicz z Tęgoborza za wiersze Mój Aniele, *** 
Organistom, Twoja Matka
II – Kinga Welz z Iwonicza – Zdroju za wiersz Modlitwa bez słów
III – Wiktoria Żejmo z Lublina za wiersz Nie bój się

III – Barbara Wiślińska z Lublina za wiersz *** Błogosławione
Wyróżnienie – Wiktoria Mrugacz z Katowic za wiersz Wybór
Wyróżnienie – Jerzy Piliszewski z Wieliczki za wiersz woda. roz-
myślania na temat istnienia

III – dorośli
I – Danuta Mazur ze Świętochłowic za wiersz Rekolekcje
I – Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersz Już czas
III – Iwona Świerkula z Warszawy za wiersz Moje powołania
III – Izabela Gardian z Wodzisławia Śląskiego za wiersz Jesteś
Wyróżnienie – Ewa Szczepaniak z Lublina za wiersz Ostrzeżenie
Wyróżnienie – Anna Piliszewska z Wieliczki za wiersz Matka 
Boska Radosna
Wyróżnienie – Wojciech Ostrowski z Przasnysza za wiersz Mój 
brat marnotrawny

Nagroda Starosty Bielskiego – Agnieszka Handzel z Bielska – 
Białej za wiersz Droga Krzyżowa. Czternaście łez Matki.
Wiersze laureatów opublikowano w okolicznościowym tomi-
ku pt. „Już Czas” wydanym przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Bestwinie.
Wśród gości znalazł się wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, 
przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik wraz 
z radnymi oraz przedstawiciele placówek kulturalnych, oświa-
towych, kół i stowarzyszeń z terenu gminy. Patronat honorowy 
objęli starosta bielski Andrzej Płonka i wójt Artur Beniowski, zaś 
patronat medialny „Gość Niedzielny”, Beskidzkie Radio Katolic-
kie „Anioł Beskidów”, „Mój Powiat” i „Magazyn Gminny”

O konkursie powiedzieli:
Przewodnicząca Jury Alina Świeży – Sobel: Ten rok okazał 

się dla konkursu „O Palmę” pod pewnymi względami przełomo-
wy. Dotychczas sprawdzała się maksyma mówiąca, że najlep-
sze wiersze – to zarazem te najkrótsze. Wybór Jury w r. 2016 
nieco zburzył ten pogląd, nagrodziliśmy także bardziej rozbu-
dowane teksty. Przesłane utwory świadczą o dużym kunszcie 
poetyckim a przy tym zawierają w sobie duży ładunek nadziei. 
Tak potrzebnej w zalewie smutnych wiadomości docierającej 
ze wszystkich mediów.

Czas na dobrą poezję
Podsumowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę”
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Starsi znają go z teatru „Bim – Bom” czy też programu ra-
diowego „60 minut na godzinę”. Nieco młodsi – z satyryczne-
go „Dziennika Telewizyjnego”. Jacka Fedorowicza charaktery-
zują subtelny, aluzyjny humor i nienaganna dykcja, wyniesiona 
jeszcze z „babcinej szkoły”. Liczne talenty zaskarbiły panu Fe-
dorowiczowi wielu miłośników, chociaż przyznaje, ze na spotka-
niach autorskich ludzie mylą go czasem z... Tadeuszem Ros-
sem. Może w podobny sposób się starzejemy? – zastanawia 
się satyryk.

11 maja Jacek Fedorowicz spotkał się z mieszkańcami gmi-
ny Bestwina. W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej opowia-
dał o rzeczach poważnych i zabawnych – od działalności opo-
zycyjnej po anegdoty z życia gwiazd radiowej „Trójki” – Jana 
Kaczmarka, Ewy Szumańskiej, Marii Czubaszek, Andrzeja Za-
orskiego itd. Wyznał, że czuje się i warszawiakiem i mieszkań-
cem Wybrzeża, ale najbardziej kocha Gdynię, w której budowę 
włączała się jego najbliższa rodzina. Bogaty życiorys p. Fedo-
rowicza to znakomity materiał na książki (te zresztą powstały), 
gdyż nie brakowało w nim barwnych przygód związanych z cza-
sami studenckimi i z zawodami którymi parał się gość – z wy-
kształcenia artysta – plastyk, ale również aktor i publicysta. Wy-
znał na przykład, że młodzież wychowana w duchu antykomuni-
stycznym rozpoznawała się wzajemnie poprzez znajomość cy-
tatów z „Kubusia Puchatka”. W drugiej części wizyty Jacek Fe-
dorowicz wcielał się w wykreowane przez siebie postacie z ra-
diowych audycji. Najsłynniejsza z nich to tytułowy „Kolega Kie-
rownik”. Odżyły wspomnienia – przecież na „Trójce” wychowa-
ły się pokolenia Polaków.

Gość nawiązał z publicznością świetny kontakt, chętnie prze-
komarzał się z naszymi mieszkańcami, zaś na zakończenie pod-
pisywał swoje publikacje i pozował do pamiątkowych zdjęć. Wie-
czór autorski doszedł do skutku dzięki dofinansowaniu w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki a odbył się z okazji XIII Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka Inspiruje”. Przed wystę-
pem Jacka Fedorowicza dyrektor GBP Teresa Lewczak wręczy-
ła najlepszym czytelnikom nagrody a także złote, srebrne i brą-
zowe karty biblioteczne.

Sławomir Lewczak

Kultura

„Kolega Kierownik i inni panowie”
– Jacek Fedorowicz w Bestwinie

Pięciu „Samurajów” nagrodzonych!
– Modelarski festiwal w Inowrocławiu

Wójt Artur Beniowski: Gratuluję organizatorom i laureatom. 
Konkurs „O Palmę” jest formą promocji gminy Bestwina na polu 
literackim, poetyckim. Nie jesteśmy gminą szczególnie obfitują-
cą w zabytki i walory turystyczne toteż każda inicjatywa skutku-
jąca rozsławianiem nas w całym kraju zasługuje na wyróżnie-
nie. W przyszłym roku czeka nas XV, jubileuszowa edycja – do 
udziału w niej serdecznie zapraszam.

Gościom, szczególnie tym przybyłym z dalszych okolic, o Be-
stwinie opowiedział choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina” Sławomir Ślósarczyk. Zwrócił uwagę na za-
sięg występowania grup lachowskich oraz zaprezentował tra-
dycyjne instrumenty z naszych okolic, w tym dudy i piszczałkę 
wielkopostną, z których wydobył piękne melodie.

Sławomir Lewczak
Uczestnicy konkursowego spotkania

Po spotkaniu przyszedł czas na autografy

Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się modelarze działa-
jący przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie. W od-
bywającym się w Inowrocławiu (23 – 24 IV 2016) Festiwalu Mo-
deli Kartonowych i Plastikowych członkowie sekcji „Samuraj” 
pięciokrotnie stanęli na podium uzyskując wysokie wyniki swo-
imi modelami. Choć poziom prac był niesłychanie wysoki, mo-
delarze z Bestwiny po raz kolejny udowodnili, że ich modele są 
budowane na bardzo wysokim poziomie. W kategorii wiekowej 
młodzik nagrodę otrzymał Maksymilian Moś za model samo-
lotu BF-109. W kategorii wiekowej junior na podium uplasowali 

się: Klaudiusz Wojtuszek z modelem smoka, Piotr Niemczyk 
z rakietą Saturn V + platforma oraz Dariusz Ochman z mode-
lem rycerza. W najstarszej grupie wiekowej konkurencję poko-
nał Sylwester Kluczny prezentując swój najnowszy model sa-
molotu Morane Soulnier.

W konkursie łącznie zaprezentowaliśmy 11 modeli kartono-
wych. Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Obec-
nie trwają przygotowania nowych modeli, które już niebawem 
będziemy chcieli zaprezentować szerszej publiczności.

Łukasz Fuczek – instruktor
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Pasjonował się historią starożytną i Biblią, wymalował ratusz 
w Wiedniu, ozdabiał kościoły w sercu habsburskiej monarchii... 
a pochodził z naszych stron. Ludwig Mayer to kolejna po Adol-
fie Gaschu, Mieczysławie Brożku, ks. Wieczorku wybitna po-

stać ze wsi nad Wisłą i Białą którą możemy na nowo odkryć 
i być z niej dumni.

Urodził się w Kaniowie (Kaniowie Starym) w Galicji w dniu 7 
lipca 1834 r. Wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu 

Kultura

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali! …
Cyprian Kamil Norwid

Gdy uczestniczę w spotkaniach wyjazdowych, zawsze ubie-
ram nasz laski strój regionalny. On zachęca do pytań o gminę 
Bestwina, o jej położenie i mieszkańców. W czerwcu brałam 
udział w sympozjum naukowym w Dębicy gdzie żył i działał nasz 
rodak profesor Józef Wyrobek. Jego imię nosi tamtejsze szkol-
ne muzeum. Jak więc widać, nie działamy tylko dla siebie ale 
chcemy dzielić się dziedzictwem, historią rozumianą jako cią-
gły proces...– wypowiedź przewodniczącej Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Bestwińskiej Doroty Surowiak była częścią bar-
dzo obszernego sprawozdania obejmującego cały miniony rok. 
W dniu 16 marca w Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka spotka-
li się wielbiciele naszej przeszłości – ci ze „starej gwardii” ale 
i młodzież gimnazjalna dopiero odkrywająca swoje korzenie.

Wójt Artur Beniowski stwierdził, że nie wyobraża sobie gminy 
bez towarzystwa regionalnego i innych organizacji ukierunkowa-
nych na dziedzictwo kulturalne. Nie są to zrzeszenia „dochodo-
we” – ich wartości nie przelicza się na pieniądze. Podczas gdy 
wielu osobom nie chce się wstać ze swojej kanapy, regionaliści 
w czynie społecznym organizują ciekawe spotkania, rocznice 
ważnych wydarzeń, prowadzą zajęcia warsztatowe i pokazują 
młodzieży, że nie wzięliśmy się na tych ziemiach „znikąd”. Prze-
wodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik dodał, iż war-
to znać chociażby takie fakty jak to, że Bestwina jak mało któ-
ra wieś zachowała klasyczny układ łanowej dwuulicówki dzie-
ląc się na część kmiecą, kościelną i dworską.

Sprawozdanie Doroty Surowiak zawiera całe cztery stro-
ny maszynopisu. Omawia realizację zadań własnych TMZB 
i współpracę z gminą Bestwina, CKSiR, Muzeum Regionalnym, 
Gminną Biblioteką Publiczną, parafią, szkołami. Grupami mło-
dzieżowymi przy Towarzystwie są „Zapomniane – Odkrywane” 
oraz „Klub młodych detektywów”. Spotykają się oni regularnie 
2 – 3 razy w miesiącu i realizują projekty o tematyce regional-
nej. Uczniowie najlepszą okazję do poznawania przeszłości 
mieli podczas II Gminnej Gry Terenowej o Puchar Wójta Gminy 
Bestwina rozgrywanej 23 maja 2015 r. na terenie sołectwa Be-
stwinka. Grę hojnie wspomogło wielu sponsorów a swój czas 
poświęcili nauczyciele.

Z innych ciekawych wydarzeń czy obszarów działania z roku 
2015 można wymienić wystawę w Muzeum Regionalnym w Be-
stwinie dokumentującą udział naszych mieszkańców w czasie 
II Wojny Światowej w walce z okupantem; spotkanie noworocz-
ne; integracyjną „majówkę”; wydanie książki o żołnierzach i ofia-
rach represji (nakładem własnym autorów); udział w XI Powia-
towym Zjeździe Towarzystw Regionalnych w Jaworzu – Nałę-
żu i w spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Społecz-
no – Kulturalne „Zagroda”, współredagowanie czasopism; obec-
ność podczas świąt państwowych i kościelnych czy też 25 – le-
cia samorządu gminnego; zajęcia dla harcerzy i uczniów w róż-
nych grupach wiekowych. Nie ma potrzeby wymieniania wszyst-
kiego, ponieważ TMZB posiada systematycznie aktualizowany 
profil na facebooku. Wielokrotnie opisywane było na łamach 
„Magazynu Gminnego” i stronie internetowej gminy Bestwina.

Zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Be-
stwińskiej miało miejsce w dniu 26 X 1992; oficjalnie działa ono 
na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowi-
cach o wpisie do rejestru stowarzyszeń. Liczy 41 członków sta-
łych, 5 członków honorowych, 12 członków grupy młodych od-
krywców „Zapomniane – Odkrywane”. Na marcowym zebraniu 
z uwagą wysłuchano sprawozdania z działalności i sprawoz-
dania finansowego, przyjęto nowy plan pracy zaś zarządowi 
udzielono absolutorium. Wśród gości znaleźli się wymienieni 
wyżej samorządowcy, sołtys Bestwiny Maria Maroszek, dyrek-
torzy placówek kulturalnych i przewodniczące wszystkich czte-
rech Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

Historii zazdroszczą nam wszyscy
Zebranie sprawozdawcze TMZB

Z dawnych dziejów: Ludwig Mayer,
wiedeński malarz z Kaniowa

Członkowie TMZB spotkali się na zebraniu podsumowującym rok pracy
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gdzie był uczniem m.in. Leopolda Kupelwiesera i Carla Rah-
la. Szkolił się także w Wenecji gdzie namalował w 1862 r. dzie-
ła „Święty Marcin” i „Chrystus u Łazarza” – obrazy ołtarzowe 
dla kościoła w Aspern. Od r. 1861 był członkiem wiedeńskiego 
Künstlerhaus (zrzeszenia ar-
tystów). Podróżował po Niem-
czech (m.in. do Drezna), do 
Belgii, Paryża. Przez dwa lata 
mieszkał w Rzymie. 

Jednymi z największych do-
konań Mayera było wymalowa-
nie fresków w kościele św. Bry-
gidy w Wiedniu a także w sali 
obrad Rady Miejskiej nowe-
go ratusza w tym samym mie-
ście (1885). W r. 1864 i 1871 
Ludwig Mayer otrzymał presti-
żową nagrodę Reichela – wy-
różnienie przyznawane przez 
Akademię Sztuk Pięknych 
w Wiedniu. Z kolei Wiedeń-
ska Rada Miejska przyznała 
mu Wielki Złoty Medal Zbawi-
ciela (Große Goldene Salva-

tormedaille).
Ludwig Mayer zmarł 16 lutego 1917 r. w Wiedniu (IV dzielni-

ca), w mieszkaniu przy Prinz-Eugen-Straße 52. Został pocho-
wany na cmentarzu w Perchtolsdorf.

Wybrane dzieła Ludwiga Mayera:

1859 – Jan Nepomucen – Kościół dekanalny Saal-
felden, Salzburg
1862 – Św. Marcin jako rzymski oficer – ołtarz wielki 
kościoła parafialnego Aspern
1862 – Chrystus u Łazarza – ołtarz kościoła parafial-
nego Aspern
1864 – Jerozolima po śmierci Chrystusa – papier, ga-
leria Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu
1864 – Samarytanka – olej, Galeria Austriacka Be-
lvedere
1871 – Judasz – olej, Galeria Austriacka Belvedere
1885 – Freski w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Wied-
niu, Nowy Ratusz
1888 – Pietà – olej, kościół św. Brygidy w Wiedniu
Projekt okien w nawie bocznej, Kościół Wotywny 
w Wiedniu

Sławomir Lewczak

Kultura

Ludwig Mayer (1834 - 1917)

Pamiątkowa fotografia uczestników wyjazdu

KGW Janowice 
w Teatrze Muzycznym

W niedzielne popołudnie, 3 IV grupa 29 osób – w tym 16 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach – wyjechała 
do Gliwic, by w Teatrze Muzycznym obejrzeć operetkę „Weso-
ła Wdówka”. Dzieło Franciszka Lehára z 1905 r. to trzygodzinny 
spektakl pełen znakomitej muzyki i niespodziewanych zwrotów 
akcji. Wszystkim widzom dostarczył wielu pozytywnych wrażeń.

Krystyna Norymberczyk – prezes KGW Janowice

Ognisty występ w Kozach – I miejsce 
młodej orkiestry

Wyrażenie „con fuoco” pochodzi z języka włoskiego i znaczy 
dosłownie „z ogniem”. Stąd wzięła nazwę Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Con Fuoco Band” prowadzona przez panią Urszulę Szku-
cik – Jagiełkę. Orkiestra działa przy Powiatowym Ognisku Pra-
cy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach a w jej 
skład wchodzi wielu mieszkańców gminy Bestwina.

Zespół zaprezentował się już na wielu polskich i zagranicz-
nych przeglądach a najnowszy sukces odniósł podczas XVII 
Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 
2016 w niedalekich Kozach. 6 maja na scenie miejscowego 
Domu Kultury orkiestra wywalczyła pierwsze miejsce, zosta-
wiając w tyle wiele innych podobnych formacji.

Sławomir Lewczak, fot. DK KozyWystęp „Con Fuoco Band” w Kozach
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Edukacja

Posłuchajmy niesłyszących!
O życiu w świecie ciszy opowiada Patrycja Wojtuszek

1. Głuchy – nie znaczy głupszy
Kluczem do poznania problemów ludzi głuchych jest ich zrozu-

mienie. Głównym problem to niewiedza społeczeństwa dotyczą-
ca problemów tych osób. A język migowy zna niestety niewielu 
ludzi – wyjaśnia Patrycja Wojtuszek z Kaniowa, instruktorka za-
jęć z „migania” prowadzonych przez Stowarzyszenie „Z Sercem 
na Dłoni”. Patrycja wie co mówi, sama jest niesłysząca od uro-
dzenia. Mimo tego ma wielu przyjaciół, tak zdrowych jak i z po-
dobnymi problemami. Moi rodzice dowiedzieli się o wszystkim, 
gdy miałam 2 lata i od tej pory nosiłam aparaty słuchowe – jed-
nak nie dawało to żadnych rezultatów. Moją pierwszą rehabili-
tantką słuchu i mowy była Zofia Łuszczak. Uczęszczałam rów-
nież na lekcje logopedyczne do Polskiego Związku Głuchych. 
Byłam i jestem podopieczną Międzynarodowego Centrum Słu-
chu i Mowy w Kajetanach, zaś możliwości usłyszenia dźwięków 
otworzyły się przede mną w wieku 12 lat, z chwilą wszczepienia 
implantu ślimakowego – streszcza swoją historię rozmówczyni.

Z początku zagubiona, zdezorientowana i osamotniona wśród 
słyszących, z czasem doszła do wniosku, że warto walczyć. 
O swoje szczęście, o własny rozwój ale i o poprawę postrze-
gania głuchych w środowiskach, w których żyją. W roku 2011 
Patrycja poznała wiele innych osób z wadami lub brakiem słu-
chu, właśnie oni uświadomili jej swoistą wyjątkowość całej sytu-
acji: Ci ludzie są naprawdę niesamowici! Mają poczucie humo-
ru, własny język, kulturę, są zabawni. Doskonale się rozumie-
my i w konsekwencji nie nazywam już głuchoty niepełnospraw-
nością, powiedziałabym raczej, że to inny świat. Nauczyłam się 
żartować z siebie, nabrałam dystansu. Staram się przynajmniej 
raz w roku jeździć na pielgrzymki czy spotkania z niesłyszący-
mi. Dzięki takimi spotkaniom szybko można zapomnieć o innych 
troskach i zmartwieniach. Ostatnio uczestniczyłam też w tele-
dysku do Hymnu Światowych Dni Młodzieży. Śpiewaliśmy pio-
senkę „Błogosławieni” w języku migowym. W ramach integra-
cji można przekonać się, iż głusi mają takie same hobby i za-
interesowania, co słyszący. Istnieją wszakże założone specjal-
nie dla nich kluby sportowe gdzie króluje np. koszykówka, siat-
kówka, curling, szachy, piłka nożna, bowling.

2. Dogadajmy się!
Wyjazdy to jedno, na co dzień trzeba się jednak mierzyć 

z „szarą rzeczywistością”. W przypadku osób młodych ozna-
cza to obowiązki związane z nauką. Patrycja nie uczęszczała do 
specjalnych szkół dla niesłyszących, uczyła się w placówkach 
masowych. Jest z tego bardzo dumna ale wymagało to zmie-
rzenia się z ogromnymi trudnościami. Z sentymentem wspomi-
na Szkołę Podstawową w Kaniowie, postawę nauczycieli, ko-
leżanek i kolegów wobec uczennicy z nieco innym sposobem 
postrzegania świata. Obecnie studiuje administrację na 3 roku 
w Wyższej Szkole Administracji, będąc w trakcie pisania pracy 
licencjackiej. Jej temat jest związany z problemami, jakie napo-
tykają niesłyszący w administracji publicznej. Rzecz jasna stu-
diowanie nie odbywa się bez pewnych niedogodności: Podczas 
zajęć na uczelni bardzo często nie rozumiem wykładowcy. No-
tatki zbieram od kolegi z roku i w domu, próbuję zrozumieć, o co 

chodzi. Moja uwaga skupia się na mimice twarzy i usta osoby 
mówiącej. Po studiach Patrycja pragnie przystąpić do Polskie-
go Związku Głuchych i nadal działać na rzecz niesłyszących.

Fakt, jestem pacjentką, ale i chcę pomagać tym, którzy zetknę-
li się z wadami słuchu – wyznaje. Nie chcę zmarnować tego, co 
osiągnęłam. Znam z autopsji rzeczy nieuchwytne dla zdrowych. 
Głusi – co naturalne z powodu ograniczenia zmysłów – nie mają 
takiej wiedzy ogólnospołecznej jak przeciętny człowiek. Nie do-
cierają do nich np. newsy z radia. Muszą do wszystkiego do-
trzeć sami i żyją częstokroć w „błogiej nieświadomości”. Nale-
ży też zwrócić uwagę, że nie wszystkie osoby niesłyszące po-
trafią mówić i odczytać mowę. W Większości komunikują się je-
dynie poprzez język migowy. Niestety komunikacja z niesłyszą-
cymi bywa niejedynym problemem. Język polski jest dla nich 
obcy, przez co mają wąski zasób słownictwa... Sprawia im to 
ogromne trudności ze zrozumieniem pewnych pojęć, określeń 
czy związków frazeologicznych.

Język migowy to metoda komunikacji używana przez niesły-
szących i niemych. Czy jest trudny? Patrycja powtarza znaną 
prawdę, że „Dla chcącego nic trudnego” a najważniejsza w na-
uce jest systematyczność. Wyjaśnia także: znajomość języka 
migowego ma wiele zalet. Można się nim posługiwać na od-
ległość czy w niesprzyjających się warunkach, np. w hałasie, 
pod wodą albo również za szybą. Ten język pozwala nam rów-
nież na naukę umiejętności lepszego odczytywania mimiki oraz 
mowy ciała. Jako że – jak wspomnieliśmy na początku – zna-
jomość języka migowego nie jest powszechna, Patrycja z ro-
dziną i słyszącymi znajomymi komunikuje się używając mowy 
i czytając z ruchu warg. Najtrudniej jest znaleźć wspólny język 
z nową poznaną osobą: Niesłyszącemu trudność sprawia ktoś, 
kto mówi i kręci głową bądź zasłania usta, albo ma bujną brodę 
i wąsy. Zauważyłam także, że większość osób, którzy mnie nie 
znają wolą unikać rozmowy. Boją się do mnie podejść. Wynika 
to z niewiedzy o osobach głuchych. W takiej sytuacji ja pierw-
sza muszę podejść i pokazać, że ze mną da się rozmawiać.

3. Szansa i motywacja
W leczeniu wad słuchu medycyna proponuje aparaty słucho-

Uczestnicy kursu języka migowego. Patrycja siedzi pierwsza od prawej
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Edukacja

we oraz implant ślimakowy. Aparaty słuchowe przeznaczone są 
dla osób z ubytkami słuchu a implanty ślimakowe dla osób głu-
chych. Gdy Patrycja była młodsza, metodę wszczepiania im-
plantów dopiero wdrażano. Urządzenie zbudowane jest z dwóch 
części wewnętrznej i zewnętrznej – procesora mowy. Część ze-
wnętrzna jest ciągle udoskonalana. Implant ślimakowy według 
Patrycji jest najlepszą formą leczenia wad słuchu: Pod warun-
kiem, że zostanie wszczepiony małemu dziecku, które od naj-
młodszych lat będzie rehabilitowane – zaznacza. Znam jednak 
osoby, które są przeciwne implantom, dlatego, że zdecydowały 
się być w świecie ciszy i jest im dobrze. Ja osobiście jestem bar-
dzo zadowolona, że posiadam implant, ponieważ czuję się bez-
pieczna i pewniejsza siebie. Procesor mowy ściągam w domu 
i wtedy jest całkowita cisza a ja mogę odpocząć od męczących 
mnie dźwięków.

W dzisiejszych czasach oferta skierowana do niesłyszących 
jest większa, niż było to dawniej W telewizji stworzono (tylko na 
niektórych programach) napisy audiowizualne. Powstały również 
aplikacje w smartfonach, gdzie można rozmawiać z tłumaczem 
języka migowego online, budziki z funkcją wibracji... To spora po-
moc, ale nie zastąpi systematycznej rehabilitacji słuchu i mowy. 
Patrycja radzi, aby cała rodzina niesłyszącego pamiętała o po-
wolnej i wyraźnej mowie, była wsparciem i opoką. Dobrze jest 
poprzez codzienną rozmowę zaszczepić niesłyszącemu siłę, 
poczucie własnej wartości, pewność siebie, miłość do świata.

W momentach załamania pomagają konkretne przykłady. Pa-
trycji pomógł Nick Vujicic, australijski mówca motywacyjny, któ-
ry urodził się bez rąk i nóg. Książka o nim, podarowana przez 
przyjaciółkę, zmieniła całe moje życie – stwierdza dziewczyna. 
Nick jest bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, a ja – 
jego największą fanką. Posiadam wszystkie jego książki, zaś 
w kwietniu ubiegłego roku byłam na spotkaniu z nim w Pozna-
niu. Kolejna wizyta odbędzie się 1 października 2016 r. w Kra-
kowie. Zapraszam serdecznie do udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu oraz do przeczytania książki pt. „Bez rąk, bez nóg, 
bez ograniczeń”.
4. Kaniów „miga”

Patrycja z dumą mówi o członkostwie w Stowarzyszeniu na 
Rzecz Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na 

Dłoni”. Jako czynna wolontariuszka pomyślała o przekazaniu 
swojej wiedzy innym i tak też się stało. Wspólnie z prezes Sto-
warzyszenia Iwoną Sojką od października 2015 r. prowadzi za-
jęcia z zakresu języka migowego. Bierze w nich udział ok. 15 
osób (stan na kwiecień 2016). Zaczęło się od alfabetu, następ-
nie doszły liczebniki i znaki ideograficzne czyli wyrazy. Kurs za-
kończył się egzaminem w dniu 9 maja. Jestem bardzo dumna 
ze swoich kursantów, gdyż robią ogromne postępy w „miganiu”. 
Mamy wspaniałą grupę o dużym poczuciu humoru. Ten kurs 
jest dla mnie dużym krokiem w przełamywaniu kolejnych ogra-
niczeń i jest dla mnie najpiękniejszym doświadczeniem – przy-
znaje instruktorka.

5. Na wesoło.
Poproszona o wymienienie niecodziennych sytuacji ze swo-

jego życia, Patrycja wspomina trzy zdarzenia:
 3 Złamałam rękę i pojechałam z mamą do szpitala. Okazało 
się, że będą mnie usypiać. Miałam podpisać zgodę u ane-
stezjologa. Mama poprosiła go, aby mówił do mnie wyraź-
nie, bo jestem niesłysząca. Owszem, mówił wyraźnie, ale 
zapomniał jednego. Nie zdjął maski z twarzy!

 3 Odkurzałam mieszkanie, jednak nie miałam przy sobie pro-
cesora mowy. Mama dotknęła mojego ramienia. Pytam – 
o co chodzi? A mama mówi: Masz odkurzasz cały czas wy-
łączony! Moja mina… bezcenna!

 3 Szłam z młodszą, słyszącą siostrą na spacer. Miała wtedy 
3 lata. W pewnym momencie zatrzymał się przy nas mo-
tocyklista i zapytał o drogę. Problem w tym, że miał kask, 
który zasłaniał usta. Zakłopotana zapytałam siostrę: „Co 
ten Pan mówi? ” A ona na to: „TEN PAN PYTAAA JAK DO-
OOOJECHAĆ DOOO CZECHOWIC-DZIEDZIC! ” Motocy-
klista się roześmiał!

Czy ktoś jeszcze obawia się kontaktu z niesłyszącymi? Jeśli 
tak, niech porzuci te uprzedzenia. Z takim poczuciem humoru 
można przełamać nawet najgrubsze lody.

Przygotowali: Patrycja Wojtuszek, Sławomir Lewczak

Do Malagi przez Kopenhagę
– wyprawa gimnazjalistów z Bestwinki

13 marca 2016 roku wbrew przesądom, był bardzo szczęśli-
wym dniem dla grupy gimnazjalistów, którzy wraz z opiekunami 
wyruszyli na kolejną wyprawę „Erasmus+”. Nasza podróż zmie-
rzała do Malagi w Hiszpanii przez Kopenhagę w Danii. Lot od-
był się bez zakłóceń, co pozwoliło nam na kilkugodzinny spacer 
po Kopenhadze. Najpierw nasze kroki skierowaliśmy do portu 
Nyhavn. Zobaczyliśmy również budynek dawnej giełdy (wybu-
dowany w latach 1619-1625 na polecenie króla Chrystiana IV), 
zwieńczony charakterystyczną iglicą, którą tworzą cztery skręco-
ne ze sobą smocze ogony. To jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych zabytków Kopenhagi. Aktualnie budynek należy do Duń-
skiej Izby Handlowej i nie jest przeznaczony do zwiedzania. Po-
dziwialiśmy również odbudowany w 1925 roku królewski zespół 

pałacowy Christiansborg, który stał się siedzibą duńskiego rzą-
du, parlamentu, Ministerstwa Finansów jak i Sądu Najwyższe-
go. Kopenhaga to miasto Hansa Christiana Andersena, którego 
pomnik mieści się niedaleko Ogrodów Tivoli (słynny park roz-
rywki). Po zwiedzeniu miasta, pociągiem wróciliśmy na lotnisko 
i udaliśmy się do Malagi. Lot trwał ponad trzy godziny, potem 
przetransportowano nas do szkoły, skąd zmęczeni, ale szczęśli-
wi uczniowie, zostali odebrani przez swoje rodziny partnerskie.

Pierwszy dzień w szkole I.E.S. Miguel Romero Esteo upły-
nął bardzo intensywnie. Dyrektor Fernando Medina Velazquez 
bardzo serdecznie nas powitał, przedstawił program mobilno-
ści oraz osobliwości miasta Malaga. Następnie rozpoczęliśmy 
przedstawianie prezentacji multimedialnych na temat dziedzic-
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twa naturalnego regionów, z których pochodzą poszczególni 
partnerzy. Po południu każdy z partnerów zaprezentował rów-
nież przywiezione ze sobą plakaty na temat ochrony środowi-
ska. Przez kolejne dni uczniowie wzięli udział w warsztatach, 
podczas których wykonywali biżuterię i różnego rodzaju akce-
soria z materiałów recyklingowych.

Podczas naszego pobytu w Hiszpanii zwiedziliśmy historycz-
ną dzielnicę Malagi, a w niej katedrę zwaną „La Manquita” („Jed-
noręka” z powodu nieukończonej drugiej wieży); Casa Nata-
le de Picasso, czyli dom Picassa, w którym artysta urodził się 
i spędził najwcześniejsze lata; pozostałości rzymskiego amfite-
atru oraz Alcazaba de Malaga – rozległą arabską twierdzę, po-
wstałą między VI a IX wiekiem na miejscu rzymskiego miasta. 
Z pozostałości arabskich murów mogliśmy podziwiać panora-
mę Malagi. Gościliśmy również w Urzędzie Miasta, który oka-
zał się pięknym, zabytkowym budynkiem oraz zwiedziliśmy mu-
zeum miasta Malagi. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć 
fabrykę recyklingu, gdzie zapoznali się z najnowocześniejszy-
mi metodami przeróbki śmieci i odpadów. Zawitaliśmy również 
do portu. Kolejną atrakcją wyjazdu była wycieczka do Kordoby, 

miasta trzech religii- muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijań-
skiej. Sercem Kordoby jest Juderia, stara żydowska dzielnica 
obok Wielkiego Meczetu (Mezquita). Do miasta prowadzi pierw-
szy most na rzece Gwadalkiwirze Puente Romano, który zacho-
wał rzymskie fundamenty. Najpierw zobaczyliśmy potężne mury 
Wielkiego Meczetu, które kryją las 19 naw i olśniewający mih-
rab – bogato zdobioną niszę modlitewna, która mieści pozłaca-
ną kopię Koranu. Liczący ponad 12 wieków meczet symbolizo-
wał potęgę islamu na Półwyspie Iberyjskim. W XVI wieku, po 
częściowym wyburzeniu chrześcijanie wznieśli w środku kate-
drę. Na miejscu wcześniejszego minaretu stanęła 93 m dzwon-
nica. Na dziedzińcu, gdzie wierni obmywali się przed modlitwą, 
rosną drzewa pomarańczowe. Niesamowite wrażenie sprawia 
rząd 850 kolumn z granitu, porfiru i marmuru, które dzielą sale 
modłów na 19 naw.

Z Wielkiego Meczetu nasze kroki skierowaliśmy do niewielkiej 
synagogi. Szczególną uwagę przykuwał babiniec (czyli część 
synagogi, przeznaczona dla kobiet) i dekoracyjne napisy hebraj-
skie. Nieopodal zobaczyliśmy pomnik Majmonidesa – żydow-
skiego mędrca i lekarza z XII wieku. Ostatnim punktem wyciecz-
ki był pałac- twierdza Królów Katolickich (Alcazar de los Rey-
es Cristianos) z XIV wieku. Piękne ogrody ze stawami rybny-
mi i fontannami dodają szczególnego uroku, a grube, pałacowe 
mury kryją rzymskie mozaiki i sarkofag z III wieku.

Ostatni dzień w Maladze był wyjątkowy – pokaz mody stro-
jów wykonanych z materiałów recyklingowych oraz pożegnal-
ny obiad, w którym uczestniczyła cała społeczność szkoły, ro-
dzice i wszyscy partnerzy projektu. Mieliśmy kolejną okazję do 
wymiany doświadczeń kulinarnych i kulturalnych. Nic więc dziw-
nego, że następnego dnia Malaga żegnała nas łzami deszczu. 
Zresztą nie tylko niebo było wzruszone…

Nasza wyprawa dobiegała końca, udaliśmy się na lotnisko, 
a potem już bezpośrednim lotem do Krakowa, skąd zadowole-
ni, szczęśliwi, bogatsi w nowe przeżycia oraz wiedzę, wrócili-
śmy do Bestwinki.

Opracowanie: Anna Tomaszczyk

Edukacja

Uczniowie z Bestwinki w Hiszpanii

„Moje Inspiracje”
Wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum w Bestwinie

W dniu siedemnastego marca uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w wydarzeniu kulturalnym, którym było otwarcie wysta-
wy „Moje Inspiracje”. Swoje prace prezentowały koleżanki i ko-
ledzy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie.

W korytarzach szkoły, które na czas wystawy zostały zaaran-
żowane na galerię, można było obejrzeć szkice, obrazy olejne, 
rysunki wykonane ołówkiem, piórkiem czy akwarelą.

Duże zainteresowanie wzbudzały projekty ubrań uszyte przez 
ucznia klasy trzeciej, który swoją dalszą edukację ma zamiar 
kontynuować w liceum plastycznym.

Oprócz obrazów, rysunków i kreacji, pokazane zostały ma-
kiety ogrodów zaprojektowane przez uczniów klas pierwszych 
i drugich.

Całość wystawy uzupełniły prace wykonane na zajęciach ar-
tystycznych, modele starych samochodów oraz gipsowe ma-
ski i dłonie.

Sprawczynią tego kulturalnego zamieszania była pani Magda-
lena Sierant prowadząca zajęcia z plastyki. Przez swoje działa-
nia rozbudziła zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki i za-
chęciła do zmierzenia się z naszymi możliwościami twórczymi.

Artystyczna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczniom przez 
kilka dni i z pewnością działała motywująco na „młodych arty-
stów”, którzy pokazali po raz pierwszy swoje prace.

Wystawa stała się ważnym dopełnieniem edukacji artystycznej.
Uczniowie gimnazjum prezentujący prace:
Gonet Paweł, Chromik Justyna, Maciejny Paulina,
Mrowiec Justyna, Równicki Bartosz, Zyzańska Julia

Na portalu YouTube znajduje się film z wystawy – Dopełni-
ła go piosenka przygotowana przez uczennicę zajęć muzycz-
nych Pani Magdaleny Wodniak – Foksińskiej Wiktorię Pasier-
bek, a przy jego realizacji pomagała Pani Katarzyna Krywult oraz 
Kacper Wójtowicz- również uczeń zajęć muzycznych.
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Życie zwierząt podglądane na kanałach przyrodniczych samo 
w sobie jest fascynujące. A gdyby mogły mówić ludzkim głosem 
to z pewności usłyszelibyśmy niejedną ciekawą historię rodem 
z dżungli lub sawanny. Poeci tacy jak Jan Brzechwa, Aleksan-
dra Wojtyła czy Anna Zajączkowska zastanawiali się w swoich 
wierszach, co chciałyby nam przekazać istoty pokryte futrem, 
piórami czy łuskami. Twórczość poświęcona zwierzakom była 
tematem konkursu recytatorskiego, który w gminie Bestwina od-
bywał się po raz czwarty – udział brały przedszkolaki i uczniowie 
klas I – III z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Wszystko 
miało miejsce 7 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Bestwinie za sprawą pań Lilli Czernek i Agnieszki Wiewióry.

Zanim przystąpiono do zasadniczej części imprezy, rozdano 
nagrody za konkurs plastyczny dotyczący również tematyki eg-
zotycznej fauny. Wreszcie przed publicznością zaprezentowa-
li się wykonawcy, często w bardzo pomysłowych przebraniach 
– lwy, papugi, żaby, zebry, żyrafy, foki, hipopotamy – w szkol-
nej sali pojawiło się chyba całe ZOO. Wicedyrektor Małgorza-
ta Zawiła wyraziła duże uznanie tak dla poziomu artystyczne-
go jak i doboru kreacji.

Jury w składzie: Agata Karaś (ZSP Bestwina), Maria Halama 
(GBP Bestwina) i Karolina Żurowska (CKSiR Bestwina) zade-
cydowało o następującym podziale nagród:

Kategoria przedszkole:
I – Zuzanna Mszyca – Janowice
II – Maja Michałek – Bestwina
III – Natalia Nastyń – Bestwina

Kategoria klasa I:
I – Wiktor Antosz – Bestwinka
II – Julia Góra – Bestwina

III – Maja Brach – Janowice
Wyróżnienie – Damian Jonkisz – Bestwina

Kategoria klasa II:
I – Antonina Foksińska – Bestwina
II – Marta Adamaszek – Kaniów
III – Damian Boboń – Bestwina

Kategoria klasa III:
I – Martyna Ziobro – Janowice
II – Łukasz Wojtuszek – Bestwina
III – Oktawian Czyrpak – Bestwina
Wyróżnienie – Anna Beniowska – Kaniów

Sławomir Lewczak

Edukacja

Nie brakowało pomysłowych kreacji!

Kacper Głąb strażackim omnibusem - 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016

Gdyby zwierzęta mogły mówić...
Gminny konkurs recytatorski

12 marca w siedzibie OSP Bestwina miały miejsce gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Od-
bywały się one w obecności wiceprezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Jana Oziminy, przewod-

niczącego powiatowej Komisji MDP Grzegorza Gawędy i pre-
zesów poszczególnych jednostek.

Oto ostateczne wyniki:
Szkoły podstawowe:
1. Oliwia Świgoń (OSP Kaniów)
2. Hanna Sojka (OSP Kaniów)
3. Małgorzata Kopel (OSP Kaniów)

Gimnazja
1. Karolina Jonkisz (OSP Kaniów)
2. Julia Sołtysik (OSP Bestwina), Agnieszka Piątek (OSP Be-
stwina)

Zdobywczynie pierwszych miejsc wzięły udział 2 kwietnia 
w turnieju na szczeblu powiatowym. Dołączył do nich także 
Kacper Głąb z Kaniowa startujący w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych. Kacper przez etap powiatowy w Jaworzu przebrnął 
zwycięsko, za co należą mu się ogromne brawa i gratulacje.

Sławomir Lewczak
Fot. Michał KóskaRozdanie nagród na zakończenie etapu gminnego
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Edukacja

Mały „Lolek” z Wadowic, bramkarz, aktor, turysta górski, wika-
ry z Niegowici, biskup, kardynał, papież, błogosławiony i świę-
ty – wokół różnych etapów życia Karola Wojtyły osnuto uroczy-
stą akademię w bestwińskim Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym. 18 maja mija bowiem 96 lat od chwili narodzin Ojca Świę-
tego, zaś rok ubiegły został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem 
Jana Pawła II.

Dyrektor Agata Rak przypomniała w ramach słowa wstępne-
go, iż od 16 X 2002 r. Jan Paweł II jest – z woli rodziców, na-
uczycieli i uczniów – patronem gimnazjum. Powiedziała także: 
Nawet najmłodsi uczestnicy akademii przyszli na świat w cza-
sie, kiedy żył Jan Paweł II. Mieliśmy niebywałe szczęście, że 
byliśmy świadkami Jego głębokiej wiary i zawierzenia boskie-
mu miłosierdziu, że mogliśmy zobaczyć Jego oddanie drugie-
mu człowiekowi, Jego skromność, ale też mądrość i poczucie 
humoru. Mimo różnicy pokoleń, to młodzież ukochał szczegól-
nie. Do młodych ludzi mówił: „Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od Was nie wymagali”. Te słowa są dla wielu na-
szych uczniów drogowskazem dalszego rozwoju.

17 V, przed zaproszonymi gośćmi, w tym sekretarzem gminy 
Bestwina Arkadiuszem Majem wystąpiły połączone chóry szko-
ły podstawowej i gimnazjum. W połączeniu z recytacją utworów 
poetyckich, grą na instrumentach i pokazem multimedialnym 
uczniowie przedstawili znaczenie postaci Jana Pawła II w swo-
im życiu. Zwrócili uwagę zwłaszcza na jego ponadczasowe na-
uczanie. Istnieje więc nadzieja, że absolwenci szkoły im. Jana 
Pawła II nie zapamiętają tylko „kremówek” i kajaków lecz sięgną 

po książki Karola Wojtyły, po encykliki, listy i utwory poetyckie, 
choćby przywołany tytułowym cytatem „Tryptyk Rzymski”. Po-
szukają źródła, idąc pod prąd światowym trendom.

Za muzyczne przygotowanie chórów odpowiedzialna była 
Magdalena Wodniak – Foksińska, natomiast recytujący ćwi-
czyli pod okiem Ireneusza Sikorskiego. Prezentację multime-
dialną wykonała Dorota Surowiak a sugestywną dekorację 
sali – Ewa Sierant i Magdalena Wodniak – Foksińska. Publicz-
ność mogła również zobaczyć prace plastyczne przedstawia-
jące Jana Pawła II.

Sławomir Lewczak

„Gdzie jesteś, źródło?” – Akademia z okazji 96 
rocznicy urodzin Jana Pawła II

Każdy chce być strażakiem – Dni Otwartej 
Strażnicy w gminie Bestwina

Uczniowie opowiedzieli o życiu Jana Pawła II

Z okazji Dnia Świętego Floriana, patrona strażaków i Tygo-
dnia Ochrony Przeciwpożarowej, druhowie z naszych jednostek 
urządzili dla mieszkańców, wzorem lat ubiegłych, „Dni Otwartej 
Strażnicy”. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem naj-
młodszych miłośników pożarnictwa. Uczniowie Zespołów Szkol-
no – Przedszkolnych chętnie wsiadali do samochodów bojowych 
i łodzi pontonowej, przymierzali elementy umundurowania, pró-
bowali swoich sił w polewaniu wodą z hydronetki. Wspólnie z na-
uczycielami złożyli strażakom życzenia a na końcu pozowali do 

pamiątkowych fotografii. Akcje takie jak ta mają na celu popu-
laryzację Straży Pożarnej w społecznościach lokalnych, przy-
czyniają się do zwiększenia wiedzy na temat zakresu działal-
ności OSP obejmującej nie tylko gaszenie pożarów, lecz rów-
nież ratownictwo specjalistyczne. Gospodarze Dni Otwartych 
opowiedzieli ponadto o podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa – numerach alarmowych 998 i 112, obowiązku używania 
pasów oraz fotelików dziecięcych. To ratuje życie!

Sławomir LewczakPokaz sprzętu strażackiego w OSP Kaniów

Spotkanie ze strażakami w Bestwinie
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Sport

Wrócili z medalem
Siatkarski turniej samorządowców w Wilkowicach

Emocje były nie mniejsze niż na mistrzostwach świata czy 
Europy. W wilkowickiej hali sportowej reprezentanci samorzą-
dów lokalnych walczyli 1 kwietnia przy siatce o każdy punkt. 
Zawodnicy z gminy Bestwina i tym razem zdobyli miejsce na 

podium – przy aktywnym współudziale zastępcy wójta Marcina 
Kanika przywieźli z zawodów „brąz”.

W VII Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Sa-
morządowych Powiatu Bielskiego o Puchar Starosty Bielskiego 

Podsumowanie III Edycji Ligi Futsalu  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina 

sezon 2015/2016
Dobiegła końca trzecia edycja Ligi Futsalu o Puchar Prze-

wodniczącego Rady Gminy Bestwina. Liga organizowana była 
przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. I trwała 
od listopada do początku kwietnia. Wszystkie mecze rozgrywa-
ne były w hali sportowej w Kaniowie, sędziowało zawsze dwóch 
arbitrów. W lidze uczestniczyło 9 drużyn. Rozgrywki podzielone 
były na dwie rundy, a mecze rozgrywane system „każdy z każ-
dym”. Po 15 kolejkach poznaliśmy zwycięzcę tej edycji. Miej-
sce pierwsze zajęła drużyna Enigma, miejsce drugie ubiegło-
roczny zwycięzca – Retrorapid, a na najniższym stopniu po-
dium uplasował się Blue Dragons.

Ponadto zostały przyznane indywidualne wyróżnienia. Zwy-

cięzcą klasyfikacji kanadyjskiej został zawodnik drużyny Enig-
ma – Kamil Buchta. Najlepszym bramkarzem ponownie zo-
stał zawodnik drużyny Retrorapid Krzysztof Piłocik. Klasyfi-
kację Fair Play wygrał zespół Blue Dragons. Nagrody zawod-
nicy otrzymali nagrody – wręczyli je zastępca Wójta Gminy Be-
stwina Marcin Kanik oraz Dyrektor CKSiR w Bestwinie Grze-
gorz Boboń.

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

Z piłkarskim pozdrowieniem
Łukasz Wojsław

Magdalena Solich na mistrzostwach Finlandii 
we freedivingu – relacja z zawodów

Od 1 do 3 kwietnia 2016 r. w mieście Turku na arenie tego-
rocznych czerwcowych Basenowych Mistrzostw Świata starto-
wałam w otwartych mistrzostwach Finlandii. Podczas zawodów 
startowaliśmy w 3 konkurencjach: DNF, STA i DYN. Dolecieliśmy 
na miejsce w piątek nad ranem. Miałam cały dzień na odpoczy-
nek, wieczorem odbył się trening – niezwykle istotna część za-
wodów, kiedy to poznajemy pływalnię i warunki tam panujące. 
W sobotę odbywała się rejestracja i odprawa zawodników, po 
której mogliśmy przystąpić do części głównej – startów. Roz-

poczynaliśmy od DNF. Na 3 minuty do oficjalnego startu (OT) 
pękła lina oddzielająca tory, na której miałam się wynurzyć. Na 
szczęście organizatorzy bardzo szybko zareagowali i kiedy scho-
dziłam pod wodę nowa lina już była na swoim miejscu. Pomi-
mo tych problemów przepłynęłam pod wodą 164 m. zaliczając 
próbę na białą kartkę i ustanowiłam tym samym nowy rekord 
Polski w tej konkurencji. Wieczorem wstrzymałam oddech na 4 
min. i 4 sekundy podczas STAtyki. Po niezbyt długiej regenera-
cji kolejnego dnia czekała mnie rywalizacja w DYNamice. Starty 
były co 10 min a przede mną startowała Polka Agnieszka Kal-
ska (koleżanka z reprezentacji). Agnieszka przepłynęła 205 m., 
co dało wynik lepszy o 2 m. od ustanowionego w 2011 roku re-
kordu Polski. W kolejnej serii przyszedł czas na mnie. Wypły-
nęłam na 210 m. z uśmiechem na twarzy, bo jak się tu nie cie-
szyć z kolejnego rekordu?!:) W klasyfikacji generalnej „open” za-
jęłam 2 miejsce zaraz za Agnieszką Kalską, która prześcignę-
ła mnie w punktach podliczonych po 3 konkurencjach. Wylaty-
wałam jednak z Helsinek z ogromnym uśmiechem i satysfak-
cją, że na jednych zawodach pobiłam 2 rekordy kraju. Na uwa-
gę zasługuje fakt doskonałej organizacji zawodów, która sprzy-
jała zawodnikom w osiąganiu świetnych rezultatów. Nie mogę 
również pominąć faktu, że mogłam wystartować w tych zawo-
dach dzięki firmie „Multus Carpets” z Zabrza, której właściciele 
uwierzyli we mnie i postanowili sfinansować wyjazd.

Magdalena Solich
Nasza mistrzyni pobiła dwa rekordy Polski
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W sobotę 19 marca w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Pisarzowicach odbył się ostatni turniej w ramach 
Powiatowej Ligi Żaków o Puchar Starosty Bielskiego.

Wyniki KS Bestwinka:
KS Bestwinka – CSW Kozy 2:3
bramka: Kacper Czulak, Bartosz Bieroński
KS Bestwinka – LKS Drzewiarz Jasienica 1:2
bramki: Szymon Głąb,
KS Bestwinka – LKS Pasjonat Dankowice 0:4
KS Bestwinka – GLKS Wilkowice 1:0
bramka: Kacper Czulak

Pomimo nie najlepszej dyspozycji w ostatnim turnieju młodzi 
zawodnicy z Bestwinki zdołali utrzymać miejsce na najniższym 
stopniu podium i odebrali z rąk wicestarosty bielskiego Grzego-
rza Szetyńskiego brązowe medale. Złote medale i okazały pu-
char przypadł drużynie LKS Jasienica, podium uzupełniła dru-
żyna Pasjonata Dankowice.

Drużyna KS Bestwinka wystąpiła w składzie: Bartosz Bieroń-
ski, Kacper Czulak, Patryk Wójtowicz, Patryk Fluder, Szymon 
Głąb, Sebastian Zajac, Przemysław Prymula, Miłosz Szafar-

czyk, Mateusz Tomaszczyk, Miłosz Tomaszczyk, Łukasz Kaj-
kowski, Kamil Waluszek.

W tym miejscu zawodnicy i trener pragną serdecznie podzię-
kować Panom Sławomirowi Tomaszczykowi i Mariuszowi Żą-
dlakowi, właścicielom firmy Auto Complex-Lak, za ufundowa-
nie nowych koszulek dla zespołu.

Opracowanie: Waldemar Fluder

Sport

Wiosna pełna sukcesów
W ostatnim czasie mieszkańcy gminy Bestwina startujący na 

sportowych arenach przynieśli nam wiele powodów do dumy. 
Oto najważniejsze medalowe starty naszych zawodników:
• Szymon Baranowski z ZSP Bestwinka – I miejsce na za-

wodach powiatowych w Czechowicach – Dziedzicach w pły-
waniu stylem dowolnym na dystansie 50 m.

• Wojciech Pilarz – UKS „Set” Kaniów – I miejsce w kate-
gorii młodzików na zawodach w kajakarstwie klasycznym 
w Świerklańcu

• Kamila Wiśniewska z ZSP Bestwina, UKS Seido Karate Cze-
chowice-Dziedzice – I miejsce w konkurencji karate kumite 
na międzynarodowych zawodach w Kalwarii Zebrzydowskiej.

• Paweł Wawrzyczek – KS Judo Czechowice-Dziedzice – 
Mistrz Polski Juniorów w Judo na turnieju w Kątach Wro-
cławskich oraz III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski w Białymstoku (kategoria do 73 kg).

• Mieszkający w Kaniowie Tomasz Janusz z czasem 2:37:57 
ukończył odbywający się w Krakowie w dniu 15 maja „15 PZU 
Cracovia Maraton”. Dało mu to drugie miejsce wśród Pola-
ków i 13 w kategorii OPEN. Pan Tomasz zajął także 23 kwiet-
nia drugie miejsce w IX Katowickim Festiwalu Biegowym im. 
Jerzego Kukuczki – tam w półmaratonie uzyskał czas 01:14:58

Gratulujemy i zachęcamy do śledzenia
 dalszych poczynań sportowców!

Podsumowanie Ligi Żaków
 – KS Bestwinka z brązowym medalem

Drużyna żaków KS Bestwinka

Siatkarskie rozgrywki samorządowców

udział wzięły gminy: Bestwina, Czechowice – Dziedzice, Jasie-
nica, Kozy, Porąbka, Wilkowice a także reprezentacja starostwa 
powiatowego. W roli gospodarza wystąpił wójt gminy Wilkowi-
ce Mieczysław Rączka, zaś organizatora – Czesław Pszczółka 
z Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki. Obecny 
był także wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński który uczest-
niczył w ceremonii wręczenia pucharów i dyplomów.

Rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie. W drużynach 
mieszanych kobiety rywalizowały na równi z mężczyznami. 
Poza aspektem sportowym turniej miał za zadanie integrację 
pracowników samorządów i członków Rad Gmin z terenu na-
szego powiatu.

Sławomir Lewczak
Fot. Jarosław Jesionka/Starostwo Powiatowe
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Ogłoszenia

Marzec 2016
• 18 marca o godz. 13.30 zgłoszono 

włamanie do budynku jednorodzin-
nego w Bestwinie. W nocy z 17 na 
18 marca nieznani sprawcy weszli do 
piwnicy, skąd skradli spawarkę o war-
tości 800 zł.

• 22 marca o godz. 20.43 policjan-
ci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali 
mieszkańca powiatu bielskiego, któ-
ry będąc w stanie nietrzeźwości (0,94 
mg/l.) kierował motorowerem.

• 25 marca o godz. 21.20 w Bestwinie, 
policjanci z komisariatu w Czechowi-
cach-Dziedzicach zatrzymali miesz-
kańca powiatu bielskiego, który kie-
rował samochodem VW Polo w sta-
nie nietrzeźwości – 0,69 mg/l.

• 29 marca o godz. 9.30 w Bestwinie 
policjanci z WRD Bielsko-Biała za-
trzymali nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem Opel Corsa – wynik bada-
nia: 0,34 mg/l.

• 29 marca zgłoszono uszkodzenie 
placu zabaw w Kaniowie – straty na 
szkodę Urzędu Gminy w Bestwinie.

Kwiecień 2016
• 21 kwietnia zgłoszono włamanie do 

niez mieszkałego budynku w Janowi-
cach. Nieznany sprawca zbił szybę,  
z wnętrza nic nie zginęło.

Maj 2016
• 1 maja w godzinach rannych zgłoszo-

no w Bestwinie kradzież rowera Sa-
veno o wartości 1500 zł.

• 10 maja o godz. 13.35 w Bestwinie 
policjanci z WRD Bielsko-Biała za-
trzymali 21-letniego mieszkańca po-
wiatu bielskiego, który kierował sa-
mochodem VW Polo pomimo zaka-
zu prowadzenia pojazdów wydane-
go przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

Ogłoszenie

Firma DEWRO
 zatrudni pracowników 
 na różne stanowiska.

Telefon kontaktowy: 
503 433 346

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi 
dziękuje za udział w akcjach krwiodawstwa. 24 
IV w Bestwinie zebrano 11 250 ml, natomiast 20 
III w Kaniowie przekazano do Banku Krwi 9000 
ml. Podziękowania krwiodawcy składają również 
strażakom za zabezpieczenie miejsc postoju 
ambulansów. Zapraszamy 4 VI do Bestwinki!
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA 
jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowie-
dzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie naj-
ważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM SA 
planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na 
terenie południowej Polski. Jednym z ważniejszych pro-
jektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia rela-
cji Skoczów – Komorowice – Oświęcim, który wzmocni 
bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości 
transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizo-
wanych na Podbeskidziu. Budowa gazociągu zaplanowa-
na jest na lata 2017-2019. Inwestycje GAZ-SYSTEM SA 
realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalne-
go oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i sys-
temów zabezpieczeń.
Więcej informacji o firmie pod adresem: www.gaz-system.pl

Ogłoszenia

„REZBUD” S.C
43-512 BESTWINA UL. PLEBAŃSKA 21

TEL/FAX. (032) 215-74-74
www.odpady@rezbud.com.pl

CZYNNE: 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 6 30- 19   

SOBOTA - 7 – 14
FIRMA  „REZBUD” S.C  ŚWIADCZY USŁUGI Z ZAKRESU  

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, BUDOWLANYMI 
I ROZBIÓRKOWYMI DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY.

NASZA FIRMA PRZYWIĄZUJE SZCZEGÓLNĄ WAGĘ DO 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI 

ODPADÓW I ICH PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.  
PRZYPOMINAMY, ŻE SEGREGACJA NA TERENIE GMINY ODBYWA 
SIĘ W WORKACH SPECJALNIE DO TEGO PRZEZNACZONYCH TZN. 

ŻÓŁTE - TWORZYWA SZTUCZNE

ZIELONE - SZKŁO

NIEBIESKIE - PAPIER I TEKTURA ORAZ W POJEMNIKACH NA 
POPIÓŁ I ODPADY MOKRE .

 
POSIADAMY SPECJALISTYCZNY SPRZĘT PRZYSTOSOWANY 

DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH. 
SPEŁNIAMY WSZYSTKIE STANDARTY OKREŚLONE PRZEZ DECYZJE 

ZEZWALAJACE NA TRANSPORT ODPADÓW ICH ZBIERANIE 
I ODZYSK DBAJĄC 

PRZY TYM O ŚRODOWISKO.

Z POWAŻANIEM FIRMA „REZBUD” S. C.  

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bestwinie
Zaprasza na

Rewię Orkiestr Dętych
Która odbędzie się w dniu 25 VI

 na terenach rekreacyjnych w Kaniowie
Szczegóły zostaną podane na plakatach

i w Internecie
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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.

Sport to zwłaszcza dla młodych ludzi jedna z dróg rozwo-
ju, samorealizacji. Jednak, aby go uprawiać, potrzebni są lu-
dzie dobrej woli.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bestwinie został doposażo-
ny w nowy sprzęt sportowy, który zakupiono ze środków prze-
kazanych przez Urząd Gminy Bestwina oraz wypracowanych 
przez uczniów i rodziców ze zbiórek surowców wtórnych.

Tym samym siłownia szkolna zyskała rowerki, ławeczkę i han-
tle. Sala została doposażona w piłki do zajęć fitness oraz mate-
race. Piłkarze natomiast mogą się cieszyć nowymi bramkami. 

Nowy sprzęt sportowy dla naszych uczniów



Trzeciomajowe uroczystości w Janowicach
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja społeczność gminy Bestwina uczciła w sołectwie Janowice. Na Mszy świętej za Ojczyznę 

zgromadziły się poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i nasi mieszkańcy. Relacja wewnątrz numeru a więcej 
zdjęć – podobnie jak z innych wydarzeń – na stronie Urzędu Gminy – www.bestwina.pl

reklama


