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Lokalnie, kulturalnie
– i smacznie

Tegoroczne Święto
Gminy Bestwina zostało
połączone z imprezą pod nazwą „Smaki
i Smaczki Powiatu Bielskiego”. Kulinarny przegląd zgromadził Koła
Gospodyń Wiejskich
i inne organizacje, które rywalizowały ze sobą
o atrakcyjne nagrody. W Bestwinie zaprezentowały się również
mażoretki oraz liczne
zespoły muzyczne –
w tym „Trubadurzy”.
Na boisku treningowym strażacy z różnych
jednostek startowali
w Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych
i Ręcznych.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

• Rozpoczęły się prace związane
z przebudową ul. Krakowskiej w Bestwinie. Zakres zadania na terenie
Gminy Bestwina będzie obejmował
odcinek od Piekarni, aż do granicy
Czechowic. Przebudowana zostanie
nawierzchnia, chodniki, kanalizacja
deszczowa, a na skrzyżowaniu ul.
Krakowskiej i Witosa powstanie rondo.

• Strażacy z Janowic
przy wsparciu finansowym Gminy remontują remizę OSP.
Prace
przebiegają
w szybkim tempie
i już teraz można
stwierdzić, że będzie
to kolejna „wizytówka”
sołectwa
Janowice
jak i całej Gminy.

• Trwa remont ul. Braci Dudów ze
środków tzw. powodziowych.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
Zdjęcia: Marcin Furczyk Budowa chodnika w Bestwince

• W trakcie realizacji jest budowa nowych chodników na terenie Gminy. Przypomnę, że na tą inwestycję pozyskaliśmy środki z Lokalnej Grupy Rybackiej. W ramach tego
zadania powstaną odcinki chodników przy ul. Witosa,
Krakowskiej, Kościelnej i przebudowany zostanie chodnik
przy ul. Szkolnej na wysokości Ośrodka Zdrowia.
• Od połowy lipca ruszą prace związane z budową placów
zabaw przy obiektach szkolnych w Bestwinie, Bestwince
i Janowicach.
• Początkiem lipca rozpocznie się remont sali przedszkolnej
w Kaniowie, co pozwoli zapewnić miejsce przedszkolne
dla kolejnych dwudziestu pięciu dzieci z terenu Gminy.
• Bez zakłóceń przebiegają prace kanalizacyjne w sołectwie
Bestwina.

Realizacja kanalizacji w sołectwie Bestwina

zresztą całe szkoły – jak poinformował dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów wypadł w
gminie Bestwina bardzo dobrze, powyżej średniej powiatowej,
wojewódzkiej i krajowej.
Sesja miała szczególne znaczenie również z powodu jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wójtowi

Na sesji Rady Gminy odbywającej się w dniu 5 czerwca zostały
wręczone specjalne nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i
naukowe. Pierwsze z nich przyznał wójt gminy Bestwina Artur
Beniowski, a otrzymali je zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Set” z Kaniowa. Kajakpoliści osiągali znaczące
sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej, godnie reprezentując naszą gminę poza jej granicami. Wyróżnieni sportowcy
to Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Kamila Bujnicka,
Bartłomiej Ryba oraz drużyna juniorów młodszych – nagrodę
w imieniu drużyny odebrali jej przedstawiciele wraz z prezes
UKS „Set” Haliną Błaszkiewicz.
Nagrody w dziedzinie edukacji odebrali uczniowie gimnazjów w Bestwinie i Bestwince – Kacper Siwiec oraz Szymon
Czopek. Obydwaj uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce i
wykazali się osiągnięciami pozaszkolnymi – uczestnictwem w
konkursach przedmiotowych czy też zawodach sportowych.
Nagrody ufundował i wręczył radny Rady Powiatu Bielskiego
Grzegorz Boboń, gratulacje złożył także wójt Artur Beniowski. Nie zabrakło dyrektorów placówek oświatowych – Agaty
Rak i Danuty Tekieli – Herman. Na sukcesy uczniów pracują

Nagrodę wręcza wójt Artur Beniowski

•
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XL Sesja Rady Gminy - wyróżnienia dla uczniów
i sportowców, absolutorium dla wójta
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Aktualności
gminy Bestwina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
Bestwina za rok 2013. Radni, w szczególności przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk, w uzasadnieniu podkreślili,
że zarówno polityka finansowa, gospodarcza i inwestycyjna
gminy jak i zarządzanie zasobami ludzkimi były prowadzone
w sposób rozsądny, bez narażania się na niepotrzebne koszty.
Dzięki emisji obligacji udało się zrestrukturyzować zadłużenie i
wygospodarować środki na ważne dla mieszkańców inwestycje.

Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina
z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
2. Zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013
roku w sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok.
3. Zmiany Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady gminy Bestwina z dnia 13 marca 2014r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości.
4. Sprzedaży nieruchomości.
5. Udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu dróg
powiatowych na terenie Gminy Bestwina.
6. Wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w
Bielsku-Białej w sprawie: podziału powiatu bielskiego na
okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach
do Rady Powiatu Bielskiego.

Bardzo dobrze przebiegło wprowadzenie ustawy o gospodarce
odpadami komunalnymi, bez zatrudniania dodatkowych pracowników - mieszkańcy nie mają większych uwag co do pracy
firmy odbierającej śmieci. Komisja ponadto zwróciła uwagę na
korzystny zapis umowy z kancelarią prawną w celu odzyskania
500 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego za budowę kanalizacji
sanitarnej w Bestwince.
Wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek oraz radni podziękowali także za wykonaną pracę
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Warto zanotować również kilka innych tematów omawianych na sesji:
- W gminie przeprowadzana jest od wiosny akcja odkomarzania.
- Został rozpisany przetarg oraz wyłoniony wykonawca na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Witosa i Krakowskiej. Wójt
zapowiedział podczas sesji, że zostanie podpisana umowa z
Starostą Bielskim na realizacje zadania. Radni zasugerowali
także budowę w przyszłości skrzyżowań typu rondo w innych
strategicznych miejscach gminy.
- Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaproponował,
aby pomyśleć o wybudowaniu farmy ogniw fotowoltaicznych
- pod kątem pozyskiwania czy tez produkcji energii do zasilania stacji uzdatniania wody, jak i oczyszczalni ścieków na
działce obok obiektu. Wójt odpowiedział, że temat jest do
rozważenia i przeliczenia.
- Komisja Rewizyjna wnioskowała o zbudowanie i otwarcie
siłowni zewnętrznych we wszystkich sołectwach.
Reszta wniosków radnych, rad sołeckich oraz informacji bieżących znajduje się protokole dostępnym w Biurze Rady Gminy
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina.

Nagrodzeni kajakpoliści

Jeśli chodzi o dane liczbowe dotyczące budżetu, dochody
zostały zrealizowane w wysokości 27 596 603,18zł. na plan
po wprowadzonych zmianach 28 393 699,10 zł., tj. 97, 19%.
Wydatki zaś zostały zrealizowane w wysokości 28 740 684,86
zł. na plan po wprowadzonych zmianach 30 340 949,59 zł., co
stanowi 94,73%. Pozytywną opinię o wykonaniu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje stałe
Rady Gminy Bestwina.

•

Sławomir Lewczak
Barbara Małysz-Zbijowska (protokolant)
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Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski poinformował radnych,
że projekt w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina
dotyczy ul. Krakowskiej i był omówiony na wspólnej komisji w
dniu 3 czerwca b.r.
Natomiast projekt nr 6 dotyczy dodatkowego mandatu w
okręgu gminy Bestwina i gminy Wilamowice – w najbliższych
wyborach samorządowych w naszym okręgu będziemy wybierać
o jednego radnego więcej – czyli w Radzie Powiatu zasiądzie 5
radnych powiatowych z naszej gminy i sąsiednich Wilamowic.

Najlepsi uczniowie naszej gminy
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Wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego w 2014 roku
25 maja wybieraliśmy 51 polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. W gminie Bestwina
głosowanie odbywało się w sześciu obwodach. Frekwencja
wyniosła 26,74%, czyli była o 2,91% większa niż średnia krajowa. Na 8964 uprawnionych wydano 2396 kart, z czego oddano
2307 ważnych głosów.
Podobnie jak w całym kraju zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska RP, na którą głosowało 801 osób, za nią
znalazło się Prawo i Sprawiedliwość – 722 głosy. Ugrupowanie
Donalda Tuska otrzymało u nas 34,72% głosów ważnych.
Procentowo najwięcej w obwodzie nr 6 (SP Kaniów – 39,94%
gł.w.), najmniej w obwodzie nr 2 (SP Bestwina – 31,64% gł.
w.). Platforma Obywatelska wygrała w czterech obwodach,
natomiast w dwóch zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, stało
się to w obwodzie nr 2 (SP Bestwina) – 186 głosów i w obwodzie
nr 4 (SP Janowice) – 132 głosy.
Kolejne miejsca zajęły inne partie i koalicje: Nowa Prawica
Janusza Korwin – Mikke (237 – 10,27%), Polskie Stronnictwo
Ludowe (163 – 7,07%), Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia
Pracy (138 – 5,98%), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (74 –
3,21%), Polska Razem Jarosława Gowina (62 – 2,69%), Europa

Plus Twój Ruch (52 – 2,25%), Ruch Narodowy (36 – 1,56%), Partia Zieloni (15 – 0,65%), Demokracja Bezpośrednia (7 – 0,30%).
Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w gminie
Bestwina to:
1. Jerzy Buzek (PO) – 536 – wybrany do PE
2. Stanisław Szwed (PiS) – 427
3. Janusz Korwin - Mikke – 223 – wybrany do PE
4. Bolesław Piecha (PiS) – 190 – wybrany do PE
5. Mirosława Nykiel (PO) – 165
6. Mirosław Szemla (PSL) - 100
7. Adam Gierek (SLD – UP) – 89 – wybrany do PE
8. Jan Olbrycht (PO) – 49 – wybrany do PE
9. Izabela Kloc (PiS) – 42
10. Marek Migalski (PR) - 40
Sławomir Lewczak

(Opracowano na podstawie danych ze stron Państwowej
Komisji Wyborczej)

Doskonalenie jednostek OSP w gaszeniu obiektów przemysłowych oraz dostarczaniu wody na duże odległości – oto taktyczne
założenia gminnych ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, które
odbyły się w Kaniowie w dniu 10 czerwca. Ćwiczenia te miały
miejsce na terenie starej oczyszczalni przy ul. Mirowskiej oraz
pobliskich stawów.
Komendant gminny Grzegorz Owczarz wyjaśnił, że przygotowując akcję ćwiczebną zaplanował sprawdzenie zachowania
strażaków w różnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas
wyjazdu. Symulowano zatem nie tylko gaszenie ognia, ale i udzielanie pierwszej pomocy pozorantom.
W manewrach brało udział około 70 druhów – po dwa zastępy
z jednostek gminy Bestwina, oraz po jednym z Dankowic i Go-

•
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Strażackie manewry w Kaniowie

Ratowanie poszkodowanego

czałkowic – Zdroju. Całość nadzorowali przedstawiciele Komendy
Miejskiej PSP z Bielska-Białej. Na miejsce przybyli także wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wiceprezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Bielsku-Białej Jan Ozimina, członek tegoż Zarządu
Grzegorz Gawęda jak również prezesi i naczelnicy poszczególnych
jednostek.
Ćwiczenia podsumowano apelem urządzonym na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Tam komendant gminny omówił wszystkie
elementy akcji, ponadto głos zabrali goście. Następnie strażacy
zostali zaproszeni na zasłużony posiłek.
Sławomir Lewczak

Odprawa jednostek
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Diamentowe gospodynie
60 lat KGW Janowice
Specjalnę nagrodę, także formie patery, odebrała Krystyna
Handzlik – wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń.
Życzenia złożył także sołtys Janowic Jan Stanclik, radny
powiatu bielskiego i dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, prezes
OSP Janowice Jerzy Kudła, przewodniczący Klubu Seniora
Jerzy Zdrojewski, dyrektor szkoły Urszula Kal oraz delegacja
uczniów i oczywiście przedstawicielki KGW z Bestwiny, Bestwin-

Na początku było ich 18. Teraz – 68 i stale przybywają
nowe członkinie. Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic w roku
diamentowego jubileuszu przeżywa rozkwit, będąc dumą swojego sołectwa i całej gminy. Renoma nie wzięła się z niczego,
panie pracowały nad nią od roku 1954, kiedy to prezes Kółek
Rolniczych Anastazja Piekiełko wystąpiła z inicjatywą założenia
KGW w Janowicach. Wkrótce została wybrana pierwsza przewodnicząca – Emilia Piątek i od tego momentu rozpoczęła się
wspólna praca, nauka i integracja.
Trudno oczywiście opisać działalność Koła ze szczegółami
od samego początku, ale wspomnijmy, że już nawet wczesne
lata były nasycone różnoraką aktywnością. Panie organizowały noworoczne „choinki”, świąteczne „mikołajki”, prowadziły
dziecińce dla dzieci rolników, kursy gotowania, szycia, haftu,
zakładały wylęgarnie drobiu, pracowały przy budowie nowej
szkoły, a w późniejszych latach także kościoła. Uczestniczyły
w wielu wyjazdach, na przykład reprezentując Janowice podczas
dożynek różnego szczebla. Same przyczyniały się do corocznych, barwnych obchodów dożynek janowickich.
Emilia Piątek stała na czele KGW przez 25 lat, aż do roku
1979, kiedy to zastąpiła ją Zofia Kubik. W 1991 r. przewodniczącą została Krystyna Handzlik, a kolejna zmiana miała miejsce
8 XII 2012 r, wraz z wyborem Krystyny Norymberczyk. I tak
nadszedł dzień 31 maja 2014 r., dzień wielkiego jubileuszu,
w którym członkinie KGW dziękowały za wszystko, co było ich
udziałem od założenia.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą sprawowaną przez
proboszcza parafii św. Józefa Robotnika, ks. Józefa Walusiaka.
Kapłan pogratulował gospodyniom pięknego jubileuszu i wskazał na osoby Maryi i św. Józefa jako wzory do naśladowania
w rodzinie i w społeczeństwie. Po liturgii delegacja pań udała
się na cmentarz, by złożyć hołd zmarłym członkiniom Koła,
zwłaszcza pierwszym przewodniczącym.
Zasadnicza i oficjalna
część obchodów odbyła
się w sali Domu Strażaka,
na tę okazję pięknie udekorowanej. Przewodnicząca
przywitała wszystkie panie i jej gości. Po krótkim
przedstawieniu historii Koła
nadszedł czas na gratulacje
i życzenia. Największe wyróżnienie spotkało KGW ze
strony Sejmiku Województwa Śląskiego, a jest to
złoty medal Za Zasługi Dla
Województwa Śląskiego,
Gospodynie i ich goście
wręczony przez wiceprzewodniczącego Sejmiku,
Andrzeja Kamińskiego. Z kolei wójt Artur Beniowski wręczył
przewodniczącej pamiątkową paterę, zaś poszczególnym paniom statuetki za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju KGW.

•

ki i Kaniowa. Wyjątkowy prezent podarowała pani Bernardyna
Nycz z Hałcnowa – życzenia przekazała za pośrednictwem Śląskiego Koncertu Życzeń prowadzonego przez Mirka Szołtyska.
Krystyna Norymberczyk odczytała także życzenia od poseł do
Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik.
Wszystkich zachwyciły występy uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego. Taniec mażoretek, inne tańce, popisy wokalne,
aktorskie. Dyrektor Urszula Kal jest nową członkinią KGW, tak
więc z pewnością można liczyć na dalszą, owocną współpracę
przy różnych okazjach.
Dawne wspomnienia odżyły podczas oglądania
historycznych zdjęć zaprezentowanych w wyświetlanym filmie. Niejedna łza
zakręciła się w oku, gdy
na ekranie pojawiały się
koleżanki z lat minionych,
często już odprowadzone
na miejsce wiecznego spoczynku.
Całości dopełnił występ
znanej i lubianej kapeli
góralskiej „Ondraszki” ze
Szczyrku. Gra na tradycyjnych instrumentach umiliła
wspólny posiłek, zaś pełne
humoru żarty pozwoliły na radosne przeżycie jubileuszowego
spotkania.
Sławomir Lewczak

Magazyn gminny czerwiec 6/2014

Przyznanie złotej odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
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Zdrowie nie zna granic

Otwarcie siłowni plenerowych w powiecie bielskim

•
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Pięć gmin na terenie naszego powiatu – w tym Bestwina –
wzbogaciło się o atrakcyjny, ogólnodostępny sprzęt sportowy.
Mowa o popularnych siłowniach zewnętrznych, z których może
skorzystać każdy, pod warunkiem, że ukończył 14 rok życia lub
osiągnął 140 cm wzrostu. Siłownie powstały dzięki staraniom
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, ponadto projekt
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Uroczyste otwarcie siłowni miało miejsce w dniu 23 maja
kolejno w następujących miejscach: - Rudzica (plac zabaw przy
skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Spółdzielczej), Jaworze (ul. Koralowa, bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu sportowego), Czechowice-Dziedzice (Park Miejski „Lasek” ul. H. Sienkiewicza),
Wilamowice (ul. Paderewskiego (przy LKS „Wilamowiczanka”),
Kaniów (Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych, ul.
Malinowa). Aktywny udział w oddawaniu kompleksu do użytku
brała młodzież z miejscowych gimnazjów oraz z Republiki Czeskiej, a konkretnie z Beneszowa Dolnego, który jest miastem
partnerskim Wilamowic. Sympatyczni goście z Czech objechali
autokarem wszystkie pięć gmin, zawiązując przy okazji wiele
nowych znajomości. Dwujęzyczna nazwa projektu: „W zdrowym ciele zdravý duch - integracja w sferze rekreacji i sportu”
wskazuje zresztą na chęć dalszego pogłębiania współpracy
międzynarodowej.
Wraz z młodzieżą na teren siłowni przybyli samorządowcy
i przedstawiciele LGR. Dokonali oni oficjalnego otwarcia, a tak-

Wręczenie nagród za konkurencje sportowe

że wręczyli nagrody w konkurencjach sportowych. Byli to m.in:
Janusz Pierzyna – wójt gminy Jasienica i wiceprezes Zarządu
LGR, Artur Beniowski – wójt gminy Bestwina i skarbnik LGR,
Stanisław Gawlik - zastępca burmistrza Wilamowic i członek
Zarządu LGR, Maciej Kołoczek - zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic i członek Zarządu LGR, zastępca wójta gminy
Jaworze Radosław Ostałkiewicz, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Bartłomiej Fajfer, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek, radni i sołtysi
poszczególnych miejscowości. Biuro LGR reprezentowały panie
Malwina Kleszcz i Barbara Strońska.
Zawody sprawnościowe przeprowadzili wolontariusze ze
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni” działającego w Kaniowie. Konkurs obejmował wykonywanie ćwiczeń na przyrządach: orbiterku, piechurze, wioślarzu, jeźdźcu, drabince, podciągu nóg i podwójnym
pajacyku. Liczył się czas i poprawność wykonania zadania,
dodatkowo można było odjąć sobie sekundy w zależności od
ilości pociągnięć na drążku. Wolontariusze zaproponowali także dodatkowe konkurencje – strzelanie z dmuchawki, slalom,
rzucanie strzałkami do tarczy.
W erze pracy siedzącej, częstego korzystania z komputera,
konsol, tabletów, o aktywności fizycznej powinniśmy pamiętać
szczególnie. Urządzenia położone w atrakcyjnych miejscach
– w przypadku gminy Bestwina nad wodą – mogą pomóc
w zrobieniu pierwszego kroku na drodze do świetnej sylwetki
i doskonałej kondycji.
Sławomir Lewczak

Pierwsze ćwiczenia na nowej siłowni

Osoby niepełnosprawne znowu w akcji

gorące emocje.
Piknik rozpoczął się od występów artystycznych. Dla podopiecznych „Razem” zatańczyli Klaudia Rąba i Michał Szlachtowski – tancerze trenujący na co dzień w klubie „Nowy Styl”
i występujący na ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego. Artyści wykonali rumbę i jive’a wzbudzając duży aplauz
publiczności.

Śmiech i dobry humor to jedni z najlepszych lekarzy. Kolejnym
jest aktywność fizyczna, mówiąc prościej – sport. W stowarzyszeniu „Razem” nie brakuje jednego i drugiego, o czym mogą
świadczyć imprezy takie jak integracyjny piknik sportowy pod
hasłem „Osoby niepełnosprawne w akcji”. 7 czerwca piknik
odbył się już po raz czwarty i oprócz gorącego słońca nad
ośrodkiem rehabilitacyjno – szkoleniowym unosiły się równie
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Aktualności
a w śpiewanie piosenek włączyła się cała społeczność podopiecznych i przyjaciół stowarzyszenia „Razem”.
Część sportową poprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Dutka wraz z wolontariuszami. Chętni, duzi
i mali, mogli sprawdzić się w konkurencjach sprawnościowych
– przechodzeniu przez tunel, rzucaniu piłeczkami, rzucaniu piłką
do kosza, pokonywaniu sznurkowego labiryntu i innych. Część
zadań umiejscowiono na przyrządach wchodzących w skład
siłowni plenerowej – z tejże siłowni mogą nieodpłatnie skorzystać
w godzinach pracy Ośrodka wszyscy mieszkańcy.
Z zaproszenia na piknik skorzystał wójt gminy Bestwina Artur

W nieco odmiennym stylu zaprezentowali się uczniowie z zespołu wokalno – tanecznego działającego przy Gimnazjum im.
Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach oraz Gminnym
Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Zespół ten skupia w swoich
szeregach około czterdziestu osób – na pikniku uczniowie ubrani
w ludowe stroje krakowskie zatańczyli krakowiaka, kujawiaka,
oberka, zaś ich młodsi koledzy – polkę. Prezes stowarzyszenia
„Razem”, Maria Sysak – Łyp otrzymała od zespołu kwiaty i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz niepełnosprawnych.
Od wielu lat ze stowarzyszeniem „Razem” zaprzyjaźnieni są
wolontariusze z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie,
a konkretnie z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zdolności aktorskie
chłopców i dziewcząt podziwialiśmy w przedstawieniu „Królewna
Śnieżka” zrealizowanym pod kierunkiem Magdaleny Wodniak
– Foksińskiej, której pomagała pani Ewa Sierant. Brawurowo
i z humorem zagrane postacie krasnoludków, Śnieżki, księcia,
macochy i innych bohaterów bardzo spodobały się widzom,

Przedstawienie w wykonaniu gimnazjalistów

Beniowski, radny Andrzej Wojtyła i inni goście. Wolontariusze
ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni” zaoferowali możliwość pomalowania buzi
w atrakcyjne wzory. Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
Sławomir Lewczak

Występ zespołu z Dankowic

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach
Programu „PZU z kulturą” w okresie od 2 VI 2014 r. do 31 X 2014
r. będzie realizowało projekt „Rozwijamy się kulturalnie z PZU”.
Głównym celem projektu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży
szkolnej (zdrowej i niepełnosprawnej) z Gminy Bestwina dostępu do
szeroko pojętej kultury poprzez organizację wyjazdów połączonych
z wizytami w instytucjach kultury.

po mieście
- wyjazd do Krakowa - zwiedzanie Muzeum Historycznego
(Podziemia Rynku), udział w koncercie w Filharmonii Krakowskiej
- wyjazd do Górek Wielkich i Cieszyna - zwiedzanie Muzeum
i Dworu Zofii Kossak-Szatkowskiej, Muzeum 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Projekt skierowany jest do:
- osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży szkolnej)
- młodzieży z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Bestwinie
(obecnych uczniów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej, która ukończyła tę szkołę) zaangażowanej społecznie poprzez wolontariat
w naszym Stowarzyszeniu
Z Gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice,
Kaniów) włączyło się w projekt 30 osób + 3 opiekunów. Udział w projekcie dla młodzieży z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Bestwinie
jest nagrodą za pomoc i poświęcony czas naszym podopiecznym.

Więcej informacji udziela:
Ewa Oczadły
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„RAZEM”
Tel. 33 822 73 29

•

Zaplanowane działania w projekcie:
- wyjazd do teatru w Bielsku-Białej - udział w spektaklu, spacer
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skiego – dzieciaki poprzez unikalne tańce, przyśpiewki i stroje
przybliżyły gościom – zwłaszcza tym z dalszych okolic – kulturę
Lachów Zachodnich.
Oficjalnego rozpoczęcia Święta Gminy dokonał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wspólnie ze starostą bielskim Andrzejem
Płonką. Życząc dobrej zabawy przywitali posłów i samorządowców,
spośród których, pomijając już wyżej wymienionych, przybyli:
Posłowie na Sejm RP: Małgorzata Pępek, Sławomir Kowalski, Stanisław Szwed. Samorządowcy: Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, Przewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Roman Migdał, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, Wicestarosta Bielski
Grzegorz Szetyński, Członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Renata Franasik i Stanisław Pięta, Sekretarz Powiatu Halina Kopeć,
radni powiatu bielskiego: Sławomir Masny, Grzegorz Boboń, Józef
Maziarz, Jacek Staszek, Helena Byrdy - Przybyła, Grzegorz Gabor,
Zdzisław Badowski, Cezary Czapiga, Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Wiceburmistrz
Miasta Czechowice - Dziedzice Maciej Kołoczek, Sekretarz Gminy
Wilkowice Jacek Lipowiecki.
Bardzo widowiskowym punktem programu były Powiatowe
Zawody Sikawek Ręcznych i Konnych odbywające się na boisku
treningowym. Zobaczyliśmy sprzęt, który służył nierzadko jeszcze
w czasach austriackich, a dziś, odrestaurowany, stał się dumą
poszczególnych jednostek. Malowniczo prezentowali się również
sami druhowie ubrani w mundury
z epoki. W zawodach udział
wzięły jednostki z Bielska-Białej, Bystrej, Rudzicy, Zabrzega,
Szczyrku i Wilkowic. Nagrody za
udział wręczał prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Bielsku – Białej Jan Cholewa.
Towarzyszył mu wiceprezes tegoż Zarządu, druh Jan Ozimina
- zarazem przedstawiciel OSP
Bestwina.
Po zawodach na estradzie
dokonano wręczenia Złotej Odznaki Honorowej „Za Zasługi
Dla Województwa Śląskiego”. To prestiżowe odznaczenie z rąk
wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Kamińskiego oraz wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego
otrzymała honorowa obywatelka gminy Bestwina Waleria Owczarz.
Nie zawiodły zespoły muzyczne. „Na ludową nutę” zaśpiewał
Zespół Regionalny „Echo” z Hecznarowic, a w bardziej liryczne
klimaty wprowadziły publiczność artystki z Czechowickiego Teatru
Muzycznego „Movimento”. Harmonię dźwięków połączoną z ekspresją myśli, słów i marzeń zaserwowała z kolei „Retrospekcja”
– sześcioosobowa grupa z Bielska – Białej. Muzycy, inspirujący się
takimi gatunkami jak pop, rock, reggae, swing skutecznie przygo-

Uginające się od przysmaków stoły, mażoretki, zabytkowe
sikawki strażackie, znakomita muzyka i kultowi „Trubadurzy” – to
wszystko i nawet jeszcze więcej mogli zobaczyć goście jedynej
w swoim rodzaju imprezy pod nazwą „Smaki i Smaczki Powiatu
Bielskiego – Święto Gminy Bestwina”. 14 czerwca na tereny rekreacyjne za CKSiR przybyły tłumy miłośników regionalnej kuchni oraz
wrażeń artystycznych. Czy było warto? Sądząc po roztańczonych
i rozśpiewanych uczestnikach odpowiedź jest oczywista.
W powiatowym przeglądzie kulinarnym udział wzięło aż 37
uczestników – przy czym nie były to tylko i wyłącznie Koła Gospodyń
Wiejskich, ale też różnorakie grupy i stowarzyszenia. Gościnnie
swoją reprezentację wystawił powiat zawierciański – zaszczyt ten
przypadł Kołu Gospodyń Wiejskich z Niegowonic. Wraz z paniami
przyjechali do Bestwiny Wicestarosta Zawierciański Rafał Porc
i Skarbnik Powiatu Zawierciańskiego Halina Mackiewicz. Komisja
sponsorska po spróbowaniu wystawionych produktów – co było
trudnym zadaniem dla żołądka – przyznała szereg nagród i wyróżnień ufundowanych przez rozmaite podmioty: wojewódzkie,
powiatowe, stowarzyszenia i firmy. Nie będziemy tutaj szczegółowo
wypisywać wszystkich, ale należy wspomnieć, że Koła Gospodyń
Wiejskich z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa (występujące poza konkursem) otrzymały z rąk wójta Artura Beniowskiego
specjalną nagrodę za całokształt prezentacji. Z kolei pochodzący
z naszej gminy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław
Stolarczyk – właściciel firmy „Teleradiosat” przyznał nagrodę dla
Koła Gospodyń Wiejskich z Pisarzowic – za tradycyjny kapuśniak.
Słowa uznania trzeba skierować
w stronę gminy Kozy – puchar za
dobry smak potraw, tradycyjne
stroje oraz animację kulturalną,
wręczyli kozianom Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Roman
Migdał. Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Marszałkowskiego
Urzędu Województwa Śląskiego
Monika Drożdż uhonorowała
Towarzystwo Przyjaciół Ligoty Roztańczeni goście Święta Gminy
za żeberka w kiszonej kapuście
z grzybami, natomiast pierwsza nagroda Wydziału Gospodarki,
Promocji i Współpracy Międzynarodowej powędrowała do Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Szczyrku za „żeberko Zbója
Szczyrka”. Ogółem wręczono 13 nagród.
Występy artystyczne rozpoczęły się od pokazu mażoretek
w wykonaniu Akademii „Gracja” ze Starej Wsi. Dziewczęta z zespołów „Gracjanki” i „Gracjolki” zaprezentowały ewolucje na bardzo
wysokim poziomie, potwierdzając tym samym, że tytuły zdobyte
na arenie krajowej i międzynarodowej nie są dziełem przypadku.
Zaraz po mażoretkach na estradę wybiegli członkowie Dziecięcego
Zespołu Regionalnego „Bestwina” prowadzeni przez Jana Kędzier-

•
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i śpiewają dla kolejnego już pokolenia i nadal cieszą się sporą
popularnością. Sławomir Kowalewski, Marian Lichtman, Piotr
Kuźniak i Jacek Malanowski wykonali w Bestwinie swoje największe przeboje, w tym szlagier „Znamy się tylko z widzenia”. Artyści
chętnie bisowali, zaś po występie rozdawali autografy i pozowali
do pamiątkowych zdjęć.
Reszta nocy, aż do „białego rana” upłynęła przy muzyce zespołu
„Albatros”. Miejsce pod sceną szybko zapełniło się tańczącymi
parami. Na całe szczęście nocnym tańcom sprzyjała pogoda, gdyż
w ciągu dnia słońce i deszcz rywalizowały ze sobą o panowanie
nad bestwińskim niebem.
Głównymi sponsorami imprezy była firma Gaz – System S.A,
spółka strategiczna dla polskiej gospodarki, odpowiedzialna za
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce, a także Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice
– Bestwina. Organizatorzy dziękują także wszystkim innym osobom
i instytucjom, które wsparły całe przedsięwzięcie.
Sławomir Lewczak

Uroczyste wręczenie odznaczenia

towali grunt pod występ wieczoru.
„Trubadurzy”, mający za sobą ponad 50 – letnią historię, grają

z dużym zaciekawieniem odwiedzali poszczególne sale muzeum
i zapoznawali się z historią ukrytą w kolejnych eksponatach.     
Gościem specjalnym wieczoru był pan Tomasz Jędrzejko, autor
wystawy „Jędrzejko w muzeum”, którą można było podziwiać do
końca maja. Tomasz Jędrzejko to malarz i grafik zamieszkały
w Janowicach. W latach 2000 - 2005 studiował w ASP w Łodzi,
którą ukończył z wyróżnieniem. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy
doktora sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie
jest nauczycielem akademickim w Instytucie Sztuki Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach. Laureat kilku nagród i wyróżnień
w polskich i międzynarodowych konkursach. W swej twórczości
koncentruje się na rozwijaniu zagadnień związanych z op-artem,
minimal-artem i abstrakcją geometryczną. Ponadto pan Tomasz
to znany maratończyk, triatlonista. Uczestnik Zawodów Ironman.
Reprezentuje Stowarzyszenie Triatlonowe IM 2010 Polska. Pan
Tomasz przybliżył genezy powstania poszczególnych plakatów,
odpowiedział także na pytania gości wernisażu.
Noc Muzeów w Bestwinie cieszyła się dużym zainteresowaniem,
wśród licznie przybyłych gości znaleźli się także wójt Artur Beniowski oraz dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji dr Grzegorz
Boboń. Z całą pewnością nocne spotkania w bestwińskim muzeum
będą kontynuowane w kolejnych latach, a organizatorom nie zabraknie pomysłów na ciekawe spotkania czy wernisaże.
Andrzej Wojtyła

17 maja w całej Polsce miała miejsce Noc Muzeów - jest to
impreza kulturalna, podczas której w godzinach nocnych udostępniane są muzea czy galerie. Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce
w Berlinie w 1997. Cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego też
zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach. W Polsce
pierwszą taką noc zorganizowano w 2003 w poznańskim Muzeum
Narodowym.
W tym roku do tej imprezy przyłączyło się także Muzeum Regionalne w Bestwinie. O godzinie 20.00 rozpoczęto zwiedzanie
ekspozycji stałej. Mimo późnej pory wśród zwiedzających nie
zabrakło także najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy

Wystawa prac Tomasza Jędrzejko - spotkanie z artystą

Czytamy dzieciom... po naszemu!
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie kontynuowała te
obchody oraz w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” - u nas realizowanej pod hasłem – „Cała Bestwina czyta
dzieciom”, postanowiła przybliżyć dzieciom temat sztuki ludowej
i legend polskich.
Do zrealizowania tego zamierzenia zaprosiliśmy wspaniałych
Gości, także z sąsiednich gmin. Na nasze zaproszenie przybyli:
z Gminy Wilamowice - Pani Justyna Majerska ze Stowarzyszenia
„Wilamowianie”; z Gminy Wilkowice - Pan Mateusz Gębala , rzeź-

•

Rok 2014 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony
„Rokiem Oskara Kolberga”- kompozytora i folklorysty, który zebrał
i opublikował 33 tomy monografii regionalnych, przedstawiających
kulturę i polską sztukę ludową. Organizowaliśmy już wystawę poświęconą tej wybitnej postaci, a przybyli do biblioteki członkowie
i sympatycy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej mieli
okazję wysłuchać ciekawego wykładu Sławomira Ślósarczyka
na temat języka i obszaru występowania oraz stroju laskiego jaki
noszono w naszej Gminie Bestwina.
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biarz, miłośnik folkloru oraz z Gminy Bestwina członkowie Zespołu
Regionalnego „Bestwina”- Pani Zofia Gaździak i Pan Sławomir
Ślósarczyk. Wszyscy lektorzy czytali dzieciom bajki w pięknych
strojach ludowych, po czym odpowiadali na pytania dzieci o ich
ubiór. Dzieci były bardzo zainteresowane, miały wiele pytań i z niekłamaną ciekawością przychodziły do biblioteki na kolejne czytanie
bajek. W ciągu całego tygodnia zdążyliśmy zaprezentować strój
wilamowski żeński, góralski męski i laski żeński i męski.
Pięknie dziękujemy dzieciom z Przedszkola w Bestwinie, które
tłumnie się gromadziły w naszej czytelni i czynnie uczestniczyły
w spotkaniach i słuchały bajek i opowieści, kłaniamy się nisko
Paniom Wychowawczyniom i Kierownictwu za przychylność
i współpracę!				
Teresa Lewczak

Spotkanie ze Sławomirem Ślósarczykiem

„Czym się różni zbójnik od zbója i rozbójnika? – Zbójnik mówi
„daj”, ale i sam daje, zbój tylko mówi „daj”, natomiast rozbójnik nie
mówi nic...” – To oczywiście żart, lecz w jakiś sposób określa on
zjawisko zbójnictwa, które zaczęło się szerzyć w Karpatach od XVI
wieku i trwało aż do połowy wieku XIX. Postać zbójnika przybliżyli
mieszkańcom Bestwiny członkowie Stowarzyszenia Zbójników
„Beskidnicy”, którzy w dniu 6 czerwca zawitali do Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmuta Bubaka.
Skąd wzięło się zbójnictwo? Mówiąc najprościej – z powodów
ekonomicznych. Wysokie podatki stawały się dla gospodarzy
ciężarem nie do uniesienia i młodzież nie zgadzająca się z takim
stanem rzeczy szła zbójować. Innym motywem była ucieczka
przed służbą wojskową która mogła trwać nawet do piętnastu lat.
Kusiła „śleboda”, życie w kompanii, autorytet zbójnickiego hetmana (na Podhalu zwanego harnasiem) – ale taki wybór miał też
swoje mroczne strony – średnia długość „kariery” zbójnika trwała
mniej więcej dwa lata i kończyło się ją zazwyczaj na szafocie po
wyszukanych torturach.
„Beskidnicy” działający na co dzień w Mesznej w gminie Wilkowice opowiedzieli o tych i innych aspektach bycia zbójnikiem.
Nawiązali przy tym do dzieł literackich, filmów i śladów zbójnictwa
w krajobrazie współczesnym – wiele kapliczek przydrożnych, krzyży
a nawet kościołów powstało przecież z fundacji zbójników. Wspomniano również o pomagającym zbójnikom kobietach zwanych
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Zbójnicka legenda wciąż żywa
„frajerkami”, przy czym słowo to wcale nie miało pejoratywnego
wydźwięku.
Uczestnicy spotkania usłyszeli tradycyjne góralskie pieśni, grę na
instrumentach, obejrzeli film zatytułowany „Sen o zbójnikach” oraz
wystawę malarstwa i rysunku: „Zbójnik – legenda naszych gór”.
Przed rozpoczęciem zbójnickiego wieczoru pracownicy CKSiR
Andrzej Wojtyła i Karolina Żurowska wręczyli nagrody za konkurs

Członkowie stowarzyszenia „Beskidnicy”

„Dawno temu w grodzisku Bestwina – skarby archeologiczne mojej
Małej Ojczyzny”. Jury w składzie: Ilona Smajek - przewodnicząca
(archeolog), Grzegorz Mądrzycki - członek (archeolog), Alicja
Smoczyńska - członek (malarka) - postanowiło nagrodzić następujące osoby:
I kategoria wiekowa: I - Konrad Kraus, kl. II ZSP Bestwina; I Dawid Adamaszek, kl. II ZSP Bestwina; II - Martyna Antosz, kl. II
ZSP Bestwina; III - Konrad Musur, kl. I ZSP Bestwinka.
II kategoria wiekowa: I – Szymon Korczyk, kl. III ZSP Bestwina;
II – Dominika Gaździak, kl. IV ZSP Bestwinka; II – Łukasz Baścik,
kl. III ZSP Bestwina; III – Gabriel Nycz, kl. III ZSP Bestwina.
III kategoria wiekowa: I – Nadia Dolniak, kl. V ZSP Kaniów;
II – Emilia Czylok, kl. V ZSP Kaniów; III – Dominika Sojka, kl. V
ZSP Kaniów.
Sławomir Lewczak

Laureaci konkursu
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Kultura

Familijnie i aktywnie – Rodzinny Dzień Radości
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – powiedział
kiedyś Janusz Korczak. Udane dzieciństwo jest podstawą szczęśliwej dorosłości, więc spełnianie marzeń najmłodszych należy do
najpiękniejszych dobrych uczynków. Rozumieją to wolontariusze
i przyjaciele Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” oraz Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”,
którzy organizują w Kaniowie coroczną imprezę z okazji Dnia Dziecka
pod hasłem „Rodzinny Dzień Radości”.
Spędzenie dnia „pod chmurką”, nie na kanapie przed telewizorem,
zawsze procentuje zdrowiem i nowymi przyjaźniami, a dodając
do tego ciekawe konkurencje i zabawy, mamy już stuprocentową
gwarancję zapomnienia o wszystkich problemach. A w co bawiono
się 31 maja na terenach rekreacyjnych? „Menu” w stosunku do lat
ubiegłych znacznie się poszerzyło i na uczestników czekały następujące atrakcje: łowienie styropianowych rybek, dmuchany zamek,
strzelanie z łuku, „narty indiańskie”, minikoparka, gra w unihokeja,
wyścigi w workach, chodzenie na szczudłach, malowanie kolorową
kredą, malowanie gipsowych serduszek i twarzy. Strażacy pomogli
w przeprowadzeniu konkurencji z hydronetką, a do nowości należało
przechodzenie po linie rozpiętej między drzewami oraz ustawianie
wieży z transporterów. Ta ostatnia zabawa wymagała użycia spe-

To był wspaniały dzień!

cjalnej uprzęży i asekuracji, toteż można było przez chwilę poczuć
się jak prawdziwy alpinista.
Nutki zdrowej rywalizacji dodały zawody rodzinne. Dzielni tatusiowie i mamusie ze swoimi pociechami wzięli udział w „skokach kangura”, wspomnianych „nartach indiańskich”, chodzeniu w bardzo dużych
spodniach, „balonowym berku”, rzutu jajem i „dojeniu” symbolicznej
krowy. Ostatecznie miejsce na najwyższym stopniu podium zajęła
rodzina Małyszów, drugie przypadło rodzinie Postków, a trzecie –
rodzinie Buczków. Wspaniałe wyniki osiągnęły także rodziny Górów,
Broszów, Portasińskich, Gawlików i Rodzina Strażaków.
Iwona Sojka, prezes Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni” podkreśla, że imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych: „Wszyscy bawili
się tak dobrze, że szybko zgłodnieli i w mgnieniu oka ustawiła się
kolejka po coś na ząb – dzieci otrzymały darmowe batony i soki, ale
były też w ofercie hot – dogi, frytki, domowe ciasta, kawa, herbata,
słodycze. Zeszło wszystko i jeszcze musieliśmy dokupywać! A losy
na loterię z ciekawymi nagrodami rozeszły się jak świeże bułeczki.”
Lista ofiarodawców i ludzi dobrej woli pomagających w organizacji Dnia Radości jest długa i fakt ten wymownie świadczy o tym,
że w naszej gminie dzieci mają do kogo się uśmiechnąć. A są to:
Urząd Gminy Bestwina, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Bestwinie, OSP Kaniów, Jacek
Gruszka, Mirosława Maślanka – „Pub Centrum”, Dorota i Stanisław
Jonkiszowie, Łukasz Pękala, Pizzeria „Prowansja”, Barbara i Janusz
Hałas, Piotr Postka, Anna i Marek Nawalany. Pyszne ciasta upiekły
panie: Agata Mika, Aleksandra Czulak, Barbara Duda, Anna Świgoń,
Anna Grzywa i Magdalena Buczek. Natomiast w sprzedaż wypieków i przeprowadzenie konkurencji czy loterii aktywnie włączyła
się młodzież: Justyna Radwan, Kinga Adamska, Julia Sachmerda
i Adrian Skrudlik.
Stowarzyszenie ma zawsze otwarte drzwi dla nowych osób
pragnących dać potrzebującym coś od siebie, coś innego niż symboliczna ofiara z okazji dorocznych akcji charytatywnych. Liczy się
każda para rąk i nawet skromna pomoc w miarę sił i wolnego czasu.
Wolontariat może być również świetnym sposobem na walkę z nudą
i samotnością, zatem serdecznie zapraszamy!
Sławomir Lewczak, Fot. Jerzy Zużałek

„Allegro” to zespół wokalny prowadzony
przez Magdalenę Wodniak- Foksińską,
działający przy Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Bestwinie. Powstał 12 lat
temu. Myślą przewodnią przyświecającą
jego założeniu było zachęcenie dzieci
i młodzieży do czerpania radości ze wspólnego śpiewu. Na początku zespół skupiał
około 50 dzieci z Bestwiny, Bestwinki
i Janowic. Uczestnicy zajęć mieli wtedy po
7 lub 8 lat. Ich działalność trwa do dzisiaj.
Obecny skład tworzą już dorośli ludzie,
których łączy 12 lat wspólnej pracy.
„Allegro” bierze udział w wielu uroczystościach na szczeblu gminnym, parafialnym,

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zespół uczestniczył w wielu konkursach. Dziesięciokrotnie, od roku 2002 był
laureatem I miejsca w ramach Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej im.
Małgorzaty Papiurek. Dwukrotnie zdobył
I miejsce w Międzynarodowym Konkursie
„Psallite Deo” - w roku 2009 oraz 2011.
Był laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu
Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Zdobył
wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie
Chórów i zespołów wokalnych w Pawłowicach. Trzykrotnie otrzymał nagrodę
Rady Gminy Bestwina za promocję gminy
- w latach 2009, 2010, 2011.
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„Allegro” ma już dwanaście lat
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Część IV – „Allegro” – Zespół wokalny
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Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Edukacja
Brał udział w latach 2010 i 2011 w Międzynarodowych Warsztatach Muzyki Gospel w Osieku. Wyjazdy zaowocowały wieloma koncertami tej muzyki. W październiku 2013 r. zespół został zaproszony
na Festiwal „Cantate Domino” do Cieszyna, gdzie zdobył wielkie
uznanie organizatorów. Angażuje się w wiele koncertów z okazji
uroczystości religijnych, imprez charytatywnych, wzbogaca także
swym śpiewem uroczystości ślubne. Współpracuje z grupą Odnowy w Duchu Świętym – „Emaus” z Bestwiny prowadząc wspólne

wieczory i koncerty uwielbieniowe. Z okazji 10-lecia istnienia grupa
nagrała płytę pt. „Na skrzydłach anioła”.
Zapraszamy chętne, kochające śpiew i żywiołową grę na instrumentach osoby do uczestnictwa w zajęciach od wrześniu 2014 roku,
termin prób zostanie udostępniony przez CKSiR.
Opracowanie:
Magdalena Wodniak - Foksińska

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 1 kwietnia 2014
roku o godzinie 9:00 po raz trzynasty przeprowadzono sprawdzian
dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Sprawdzian jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. Wszyscy uczniowie klas
szóstych w Polsce rozwiązują jednakowe zestawy egzaminacyjne.
Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w poszczególnych powiatach województwa śląskiego wykazują zróżnicowanie od 23,25
(Świętochłowice) do 27,00 punktów – Bielsko-Biała (średnia dla
województwa – 25,44 punktu, a dla powiatu bielskiego - 25,66).

Dla tegorocznych szóstoklasistów standardowy zestaw zadań
egzaminacyjnych okazał się umiarkowanie trudny. 20 038 uczniów
(54,22% zdających) uzyskało wynik 26 i więcej punktów. Najwyższy
wynik (40 punktów) osiągnęło 260 (0,70%) uczniów, natomiast
najniższy – jedna osoba.
W gminie Bestwina do egzaminu przystąpiło 105 uczniów i osiągnięto średnią 26,75 pkt., co jest najlepszym wynikiem w powiecie
bielskim. Najlepszą średnią może poszczycić się Zespół Szkolno
- Przedszkolny w Janowicach - 32,22, szkoła w Bestwinie - 26,51,
w Kaniowie - 26,36 i w Bestwince - 26,19.
Opracował: Jerzy Zużałek

Zgodnie z biblijną opowieścią, budowa słynnej wieży Babel stała
się przyczyną pomieszania języków i rozproszenia ludzkości po
całej Ziemi. Językowa różnorodność nie musi wszakże oznaczać
tylko podziałów – może równie dobrze sprzyjać integracji. 18
czerwca udowodniła to społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince organizując Święto Muzyki czyli przegląd
wokalny w którym akcent został położony na piosenki obcojęzyczne.
Z racji tego, że koordynatorka imprezy, pani Anna Tomaszczyk
jest nauczycielką języka Francuskiego, dominowały rytmy znad
Sekwany i Loary. „Une langue pour une amitié” – czyż nie brzmi
to intrygująco?
Mgr Anna Tomaszczyk tak podsumowuje całe przedsięwzięcie:
Święto Muzyki stało się międzynarodowym wydarzeniem, obchodzonym w ponad 300 miastach, 100 krajach i na 5 kontynentach.
Jego premiera miała miejsce we Francji, nad Sekwaną 21 czerwca
1982 roku. Od tej pory instytucje muzyczne organizują w czerwcu
ogólnodostępne koncerty. Dzięki spontanicznym występom amatorów, jak i profesjonalistów publiczność zyskuje dostęp do muzyki
każdego rodzaju i stylu. „Fête de la Musique” jest grą słów, homofonem wyrażenia „Faites de la musique!”, czyli « Róbcie muzykę ».
Odpowiadając na to wezwanie, mury naszej szkoły rozbrzmiały
różnorodną muzyką, zarówno w j. angielskim, francuskim, hiszpańskim, jak i rosyjskim. Nasze święto ściśle łączy się z projektem
eTwinning: „Une langue pour une amitié” „Język dla przyjaźni”, który
realizujemy z włoską szkołą. Dlatego motto przewodnie tegorocznego spotkania to przyjaźń - „ L’amitié”.

W „Święcie Muzyki” wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja
z terenu gminy Bestwina i spoza jej granic: Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Bestwince, Szkoła Podstawowa w Kaniowie,
Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach – Dziedzicach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji
Królowej św. Jadwigi w Przyłękowie oraz Niepubliczne Gimnazjum
Fundacji Królowej św. Jadwigi w Koszarawie – Bystrej. Ogółem było
to 60 uczestników prezentujących 14 utworów. Zmagania uczniów
placówek obserwowali m.in. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz
Maj, dyrektorzy szkół: Danuta Tekieli – Herman, Agata Rak, Urszula
Kal, konsultant do spraw j. francuskiego z Regionalnego Ośrodka
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„Język dla przyjaźni” – Święto Muzyki
w ZSP Bestwinka
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Wręczenie festiwalowych nagród

Edukacja
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej p. mgr Beata
Honkisz.
W skład Jury konkursowego weszli: długoletnia dyrektor szkoły w Bestwince mgr Wiesława Ochman – Szeliga, mgr Izabela
Bernacka oraz Lucie Erroelen - lektorka Wallonie – Bruxelles
International. Po burzliwych obradach, nagroda Grand Prix Festiwalu „Fête de la musique 2014” w kategorii szkół podstawowych
przypadła Wiktorii Olek, uczennicy klasy VI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kaniowie. Dwie kolejne nagrody Grand Prix,
w kategorii gimnazja, otrzymały uczennice Gimnazjum Publicznego
nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach - Dziedzicach
oraz uczniowie Gimnazjum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi

w Koszarawie - Bystrej.
Ponadto wyróżnienia „ Złote Słowiki Fête de la musique 2014”
otrzymali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji
Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie, duet z Gimnazjum nr 2
w Czechowicach - Dziedzicach: Karolina Piątek i Lidia Le Thanh
oraz Kornelia Hermann, uczennica Gimnazjum w Bestwince.
Zebrani widzowie podzielili zdanie Jury i w głosowaniu przyznali
Nagrodę Publiczności Karolinie Piątek i Lidii Le Thanh z Czechowic-Dziedzic.
Punktem kulminacyjnym szkolnego festiwalu był koncert w wykonaniu Łukasza Jonkisza, (instrumenty klawiszowe, wokal),
Patryka Tomaszka (gitara) oraz Tomasza Przesóra (beat boxer)
wspomaganych przez uczniów grających na trąbkach. W całej sali
rozbrzmiała piękna muzyka, nogi same rwały się do tańca.
Przygotowanie całej imprezy spoczywało w rękach grupy uczniów
klas 2 i 3, którzy w ten sposób realizowali swój projekt edukacyjny
„Jak zorganizować Święto Muzyki?” Możemy śmiało im pogratulować, gdyż spisali się na medal.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za przyjęcie
zaproszenia wszystkim gościom, uczestnikom i osobom pomagającym przy przeprowadzeniu festiwalu. Wierząc, iż muzyka łączy,
a przede wszystkim łagodzi obyczaje, mamy nadzieję na kolejne
artystyczno – filologiczne spotkania.
Opracowanie: Anna Tomaszczyk, Sławomir Lewczak

Występy artystyczne

Na razie jeszcze nie oderwali się od ziemi, ale już poczynili
pierwsze przymiarki do lotu w przestworza... To oczywiście dzieci
z grupy „Bratki” w przedszkolu w Kaniowie, które od dłuższego
czasu poznają „na żywo” różne ciekawe zawody i spotykają się z ich
przedstawicielami. 10 czerwca przedszkolaki zawitały do Bielskiego
Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji
w Kaniowie, by „od środka” zgłębić tajniki profesji pilota samolotu.

Pamiątkowa fotografia przy samolocie

Młodzi odkrywcy podpatrzyli proces montażu samolotów, zobaczyli stojące w hangarach awionetki, a do jednej, stojącej na pasie
startowym mogli nawet zajrzeć. Na wieży kontroli lotów podziwiali
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Ćwiczenia na symulatorze lotów

loty na symulatorze będące elementem procesu szkolenia lotnika.
Nie było końca pytaniom o przeznaczenie poszczególnych dźwigni
i przycisków w kokpicie.
Dzieciom towarzyszyli kierownik filii GBP w Kaniowie Marzena
Kozak, sołtys Kaniowa Marek Pękala, pani przedszkolanka i pracownicy parku lotniczego. Zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcia –
być może po latach z nostalgią spojrzy na nie dorosły absolwent
przedszkola w Kaniowie – pilot Boeinga lub uczeń Szkoły Orląt
w Dęblinie?
Sławomir Lewczak
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Czy leci z nami pilot?
- Kaniowskie przedszkolaki na lotnisku

Sport
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TKKF Dankowice
wygrywa
Ligę Orlika
Zakończyła się czwarta edycja Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina rozgrywana na Orliku w Bestwinie. Do ligi zgłosiło
się 11 drużyn, a ukończyło 9 (jedna musiała zrezygnować już na samym początku rozgrywek ze względów
kadrowych, natomiast drugi zespół – Elektropoli Galwanotechnika został usunięty z Ligi, zgodnie z regulaminem, po oddaniu dwóch meczów walkowerem.
Aby wyłonić mistrza, zespoły rozgrywały mecz i rewanż. Rozgrywki rozpoczęły się na jesień 2013 roku,
a zakończyły 21 czerwca br. Podobnie jak w latach
poprzednich, dopiero ostatnia kolejka wyłoniła najlepszą
ekipę, co dodawało smaczku rozgrywkom i mobilizowało
drużyny do samego końca. W tym roku okazała się
nią drużyna TKKF-u Dankowice, która za zwycięstwo
otrzymała komplet strojów sportowych oraz pamiątkowe
medale. Drugie miejsce na podium zajął zespół Mur
Beton, tracąc zaledwie trzy punkty do zwycięzcy. „Na
pocieszenie” każdy z zawodników tej drużyny otrzymał
dres treningowy oraz pamiątkowy medal. Jako trzecia
na podium stanęła ekipa Naprzodu Tyłowice. Zawodnicy
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci torb sportowych
oraz medale.
Obrońca tytułu mistrzowskiego z poprzedniego roku,
Dobre Chłopaki – Bomatur, nie zdołał powtórzyć tego
samego sukcesu i zajął dopiero piąte miejsce, które
dla piłkarzy z Czechowic-Dziedzic zapewne nie było
szczytem marzeń. Najlepszym strzelcem Ligi został,
podobnie, jak w ubiegłym roku Mariusz Siwik (TKKF
Dankowice) z dorobkiem 46 trafień i przewagą nad
kolejnym snajperem aż 21 bramek! Za ten wyczyn Pan
Mariusz otrzymał oryginalną piłkę do gry na sztucznej
nawierzchni z autografem Łukasza Piszczka oraz statuetkę upamiętniającą ten wyczyn. Organizator postanowił
również wyróżnić najlepszego bramkarza tej edycji.
Został nim zawodnik, który wielokrotnie w bardzo efektowny sposób ratował swoją drużynę przed utratą goli,
ale również i niejednokrotnie chroniąc przed porażką.
W swoich występach odnosił się z szacunkiem do rywali
oraz sędziego. Za taką postawę Łukasz Olejak (Młodzi
Wilcy) otrzymał statuetkę oraz rękawice bramkarskie.
Specjalną nagrodę i chyba najważniejszą ze względu
na charakter i cel tego typu rozgrywek otrzymał zespół
Hałcnów Team. Za postawę reprezentowaną na boisku
oraz godne zachowanie zarówno w czasie zwycięstwa
jak i porażki Nagroda Fair Play powędrowała w ręce
kapitana Wojciecha Bąbki. Hałcnów Team wykazał się
najlepszymi statystykami fair play, w oparciu o system
punktów Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.
Zapraszamy do udziału w V edycji. Przyjęcia zgłoszeń
zespołów odbędą się w sierpniu, a Liga rozpocznie się
najpóźniej na początku września.
Ze sportowym pozdrowieniem:
Tomasz i Jerzy Zużałek

Mundurowi grali
w Bestwince
Funkcjonariusze służby więziennej, policjanci, strażacy, żołnierze –
przedstawiciele tych mundurowych zawodów 31 maja założyli koszulki,
spodenki i korki, by wybiec na boisko KS Bestwinka. Rywalizowali bowiem
w X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej i Przewodniczącego Niezależnych Samorządnych Związków
Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Turniej był doskonałą okazją do spotkania w „branżowym” gronie na
nieco innym gruncie niż zawodowy. W zamyśle organizatorów leżała promocja zdrowego stylu życia oraz wzajemna integracja. Patronat nad całą
imprezą objęli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk
Mirosław Gawron oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW
w Katowicach Jarosław Migas.
Rozgrywki trwały już od godzin
przedpołudniowych, a toczyło je
trzynaście drużyn.
Reprezentacje
wystawił Areszty
Śledcze: w Bielsku-Białej (dwie
drużyny), Gliwi- Policjanci przy piłce
cach, Katowicach,
Sosnowcu, zakłady Karne: w Cieszynie, Herbach i Lublińcu. Przybyli
też przedstawiciele bielskiej Państwowej Straży Pożarnej, 18. Batalionu
Powietrznodesantowego, Specjalnego Pododdziału Prewencji Policji
w Bielsku-Białej oraz katowickiego Wydziału Konwojowego Komendy
Wojewódzkiej Policji.
W turnieju triumfowali bielscy komandosi, kolejne miejsca zajęła Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej i Zakład Karny w Herbach. Dyrektor
bielskiego aresztu śledczego ppłk Dariusz Cader wręczył także nagrody
dla najlepszego napastnika i bramkarza. Były także nagrody innego rodzaju, a mianowicie srebrne i złote odznaki za zasługi dla członków członków
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa.
Wielu gości przyciągnęła impreza towarzysząca, czyli piknik rodzinny
z różnymi atrakcjami – sponsorzy i organizatorzy zadbali o dmuchane zamki dla dzieci, trampoliny, gry i zabawy, konkursy sprawnościowe. Chętni
mogli zwiedzić wnętrze wozu strażackiego i obejrzeć pokaz interwencyjny
strażaków z PSP,
z kolei miłośnicy
muzyki bawili się
oglądając występ
kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”
oraz tańcząc przy
dźwiękach orkiestry.
Sławomir
Lewczak
Jak się bawić to tylko w Bestwince
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Kajakowi twardziele
IX Międzynarodowy Turniej kajak polo II edycja Pucharu Polski w kajak polo

Pogoda nie dopisała, lecz zaangażowanie i wola walki wszystkich
uczestników od dzieci do seniorów zachwyciły wszystkich kibiców
– w tym rodziców i samorządowców Zawody obserwowali przedstawiciele podmiotów współfinansujących oraz Międzynarodowej
Federacji Kajakowej.
Udział w turnieju wzięły drużyny z Czech, Austrii, Litwy oraz czołowe kluby polskie. Ogółem startowało 27 drużyn w kategorii dzieci,
młodzików i seniorów - łącznie 221 zawodniczek i zawodników. Po
rozegraniu 98 meczów wyniki były następujące:
W kategorii dzieci - rocznik 2002 - 2006 (drużyny mieszane):
I miejsce zdobyła drużyna UKS SET Kaniów w składzie: Dominika
Sojka, Hanna Sojka, Wojciech Pilarz, Rafał Beniowski, Emanuel
Postka.
II miejsce: drużyna Powiśle Warszawa
III miejsce: UKS SET II Kaniów w składzie: Katarzyna Jonkisz,
Laura Litwińska, Marcel Wala, Paulina Gryz, Anna Beniowska,
Jan Adamaszek, Klara
Gęszka.
Królem strzelców
w tej grupie została
Dominka Sojka z UKS
SET Kaniów, która
zdobyła 19 bramek.
W kategorii młodzików - tzw. III Dywizji:
I miejsce zajęła drużyna MOSW Choszczno

W kategorii juniora - tzw. II Dywizji startowały drużyny kobiet seniorki oraz drużyny mieszane juniorów do lat 18. Była to najliczniej
obsadzona grupa, w której bardzo dobrze grały dziewczęta i jeden
junior z UKS SET Kaniów: Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz, Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Klaudia Gryz,
Gabriel Litwiński. Po zaciętym meczu finałowym – przegranym 4
: 5 z LUKS Wodniak Choszczno reprezentowanym przez samych
chłopców, nasza drużyna zajęła II miejsce. III miejsce natomiast
zajęła drużyna Trakai Wilno.
Królem strzelców została Klaudia Sachmerda z UKS SET Kaniów,
która uzyskała 16 bramek.
W najstarszej grupie seniorów – tj. w I Dywizji pierwsze miejsce zajęli od lat stanowiący czołówkę kraju w tej kategorii zawodnicy
z MOSW Choszczno.
II miejsce: LUKS Kwisa Leśna
III miejsce: UKS SET Kaniów w składzie: Borys Zubczewski,
Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Piotr Bajerski,
Paweł Michalec, Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba.
Królem strzelców został Arkadiusz Pilarz z UKS SET Kaniów,
który zdobył 17 bramek.
Medale i puchary wręczał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
wspólnie z wicestarostą bielskim Grzegorzem Szetyńskim. Słowa
podziękowania za pomoc w realizacji tego turnieju organizatorzy
składają wymienionym na wstępie sponsorom oraz działaczom i
rodzicom zawodników UKS SET Kaniów.
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Prezes UKS SET Kaniów Halina Błaszkiewicz,
Sławomir Lewczak

Puchar wędruje do MOSW Choszczno
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Jeden z wielu rozegranych meczy

II miejsce: drużyna Tanew Księżpol
III miejsce: UKS SET Kaniów w składzie: Karolina Jonkisz, Julia
Sachmerda, Paulina Nawalany, Jakub Witkowski, Konrad Kupczak,
Kamil Płaska, Jakub Silezin.
Królem strzelców został Rafał Gumiennik z Tanwi Księżpol zdobywając 10 bramek.

•

Ulewne deszcze nie zniechęciły dzielnych zawodników, którzy w dniach 14 - 15 VI 2014 r. uczestniczyli w Kaniowie w IX
Międzynarodowym Turnieju kajak polo będącym jednocześnie II
edycją Pucharu Polski. Organizatorem zawodów był Uczniowski
Klub Sportowy „SET” Kaniów, zaś współfinansowali je Starostwo
Powiatowe w Bielsku Białej, Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, Urząd Gminy Bestwina oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.

Sport

Łowienie z nagrodami
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
Na kaniowskim „Oczku” po raz kolejny odbyły się wędkarskie
zawody dla najmłodszych. Zorganizowała je 31 maja Sekcja Wędkarska im. Adolfa Gascha działająca przy LKS „Przełom” Kaniów,
natomiast patronat objął przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Jerzy Zużałek.
Zawody, oprócz dostarczenia niewątpliwej frajdy z łowienia, mają
swój wymiar edukacyjny. Dzieci poznają różne gatunki ryb, faunę
i florę stawów hodowlanych, sprzęt wędkarski, uczą się poprawnego
zanęcania. Taka lekcja przyrody wygląda inaczej i atrakcyjniej niż
w klasie, choć – przyznajmy – wymaga dużo cierpliwości i ciszy.
W ostatecznym rozrachunku ryby o największej wadze złowił
Daniel Witoszek (4,58 kg), kolejne miejsca zajęli Jakub Fizyk (2,38

kg), Dawid Motyka (2,23 kg), Mikołaj Kubiczek (1,79 kg), Katarzyna
Łątka (1,63 kg). Startowało 78 zawodników.

Uczestnicy i organizatorzy

Nagrody, ufundowane przez Sekcję Wędkarską, Urząd Gminy
Bestwina, Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” a także cukiernię „Asteria” wręczał przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek,
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz kierownik Sekcji Wędkarskiej Roman Sas. Cenny sprzęt wędkarski i sportowy sprawił,
że wielu uczestników zapowiedziało swój udział w zawodach
w następnym roku.
Łowienie ryb na akwenie „Oczko”

Sławomir Lewczak

Magiczna liczba trzystu uczestników przekroczona! Dokładnie
306 kolarzy – amatorów stanęło na starcie IX Janowickiego Rajdu
Rowerowego. Od ponad siedemdziesięciolatków do kilkuletnich
dzieci – bez względu na wiek rajdowcom dopisywały humory.
Sołectwo Janowice posiada doskonałe walory turystyczno – krajoznawcze, toteż przemierzając 15 – kilometrową trasę rowerzyści
podziwiali zieleń pól, ogrody, lasy, pasące się konie i wszystko to,
czym miejscowość może się pochwalić.
Głównym organizatorem imprezy był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowicach i Rada Rodziców szkoły. Zarówno dyrektor
ZSP Urszula Kal jak i pełniąca rolę konferansjera Jolanta Ku-

•
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Rajdowy rekord w Janowicach
czyńska wyraziły nadzieję, że wiatr rozgoni deszczowe chmury - i
rzeczywiście tak było. Z nieba nie spadła na jadących ani kropla.

Najliczniejsza ekipa - reprezentacja szkoły w Kaniowie

Na trasie rajdu

Punktualnie o godzinie 14.00 sygnał do startu dał wójt Artur Beniowski i peleton ruszył ulicami Janowic i okolic: Janowicką, Kubika,
Brzozową, Górską, Zagrody, Jowisza, Taterniczą, Czernichowską,
Jastrzębią, Społeczną, Graniczną, Famułki, Pszczelarską, Targanicką i na powrót Janowicką. Na czele stawki jechał nie kto inny
jak ksiądz proboszcz Józef Walusiak – jako wytrawny przewodnik
pielgrzymkowy bez trudu poradził sobie i z rajdowym wyzwaniem.
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Towarzyszyły mu panie nauczycielki ZSP – Monika Krężelok i
Ewelina Olejak.
Po dojechaniu do mety wszyscy pożywili się gorącą grochówką
lub innym posiłkiem, a organizatorzy przystąpili do rozdawania
nagród. Najstarszym uczestnikiem okazał się pan Antoni Góra z
Pisarzowic – urodzony w 1938 roku turystyką rowerową zainteresował się właściwie dopiero na emeryturze, ale „na koncie” ma
już wiele całkiem poważnych i wymagających tras. Najmłodszym
dzieckiem jadącym w koszyku był Bartosz Bernacki, zaś o własnych
siłach trasę pokonali mali kolarze Tomasz i Krzysztof Domeradzcy.
Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniejszą grupą okazała się
reprezentacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie –
uczniowie i nauczyciele przyjechali w 23 – osobowym składzie.
Tytuł najliczniejszej rodziny powędrował do państwa Markiel z
Pisarzowic – osiem osób.
Rajdowiczom oprócz wójta Artura Beniowskiego kibicowali inni
samorządowcy – członek zarządu Powiatu Bielskiego Renata
Franasik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław
Stolarczyk, sołtys Janowic i radny Jan Stanclik, radny Stanisław
Nycz. Peleton zamykał radny Jerzy Borutka wraz z panem Florianem Żołneczko.

Kolejna część imprezy to występy artystyczne i piknik rodzinny.
Na janowickiej estradzie zaprezentował się Dziecięcy Zespół
Regionalny „Bestwina”, po nim zaś przedszkolaki z placówki w
Janowicach. Wspaniały pokaz dały mażoretki oraz zespół taneczny
„Kleksy – Fleksy”. Ponadto wystąpił zespół „Ravage Campaign”,
zespół „Po-Tworek” i kółko taneczne z ZSP Janowice. Do tańca
przygrywał zespół „Camel – Band”.
Rajd nie odbyłby się bez sponsorów i dobroczyńców. Należą do
nich: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Urząd Gminy
Bestwina, OSP Janowice, „Carbo Asecura”, „Kolnet”, Przemysław
Chromik – „Chromet”, Marek Kóska – Szkółka Drzew i Krzewów
Ozdobnych, Adam Rezik i Małgorzata Gola – „Skład przy Białce”,
Mariusz Szostak – Hurtownia „Anna”, Katarzyna Stolarzewicz – Mazurek – Kwiaciarnia „Aster”, Jakub Grzybowski – „Euro – Stal”, Piotr
Wojtyła – „Wojtyła – Budownictwo”, Jolanta Raba – „Delikatesy Centrum”, Sławomir Rąba – „Piekarnia – Cukiernia”, Zofia i Bronisław
Jonkisz – „Tokarstwo Automatowe Precyzyjne”, Stanisław Kubik
i Stefan Płaszczyca – „Rotor”, Wiesława i Eugeniusz Niemczyk,
Jacek Sawkiewicz, Agata i Krzysztof Dziergas, Dorota Mynarska.
Zapraszamy już za rok na jubileuszowy, dziesiąty rajd!
Sławomir Lewczak

Szkolne rozgrywki futsalu

Medaliści halowych rozgrywek

– opiekun: Arkadiusz Czaja.
III miejsce – SP Kaniów: Ł. Szyma, P. Sipiora, J. Małysz. M.
Mynarski, Paulina Piesiur, B. Moś, J. Silezin, B. Aleksiejuk, P.
Berek – opiekun: Arkadiusz Czaja.
Najlepszym strzelcem w kategorii IV – VI został, po dogrywce,
Piotr Wydmański, a najlepszym bramkarzem Michał Bieroński. Obaj z SP Bestwinka.
Sędziami meczów byli: Łukasz Wojsław, Daniel Zużałek,
Wojciech Lisewski, Sławomir Sojka, obsługę tablicy zapewnił
Jakub Sikora. Nad całością czuwał Samorząd Uczniowski przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie wraz z opiekunkami: Panią Alicją Skrudlik i Panią Eweliną Furczyk, opiekę
medyczną sprawowała Pani Agata Góra.
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W meczu pomiędzy drużyną SP Kaniów i SP Bestwinka w kategorii klasy I – III zwyciężyła SP Kaniów zdobywając 6 bramek,
przy trzech golach SP Bestwinka. Dla Kaniowa bramki zdobyli:
Szymon Janeczko – 4, Bartek Muras i Miłosz Szafarczyk, dla
Bestwinki: Szymon Głąb, Bartek Bieroński i Przemek Prymula.
SP Kaniów – SP Bestwinka 6:3
SP Kaniów: Rafał Janeczko, Szymon Janeczko, Kacper
Czulak, Nikodem Mika, Bartek Muras, Patryk Wójtowicz, Miłosz
Szafarczyk, Mikołaj Kopeć, Rafał Beniowski, Kacper Betka –
opiekun drużyny: Andrzej Janeczko.
SP Bestwinka: Dominik Zontek, Borys Danielczyk, Przemysław Prymula, Mateusz Woźniak, Patryk Fluder, Bartosz
Bieroński, Szymon Głąb, Jakub Piątek – opiekunowie drużyny:
Małgorzata Węgrzyn Konarska i Tomasz Bieroński.
Najlepszemu strzelcowi, Szymonowi Janeczko, na szkolnym apelu została wręczona dedykacja z podpisem Łukasza
Piszczka – reprezentanta Polski i zawodnika Borusii Dortmund.
W kategorii klasy IV – VI padły następujące wyniki:
SP Kaniów – FC Pogromcy (klasa V SP Kaniów) 1:2
Bramki: Łukasz Szyma, P. Sipiora / Bartek Kowalczyk – 2,
Wojtek Gancarczyk
SP Kaniów – SP Bestwinka 1:2
Bramki: Ł. Szyma / Piotr Wydmański – 2
FC Pogromcy – SP Bestwinka 1:2
Bramki: Bartek Kowalczyk / Piotr Wydmański, A. Zelek
I miejsce – SP Bestwinka: Michał Bieroński, Bartosz Danielczyk, Krystian Jazowy, Kacper Kubator, Wojciech Radwan,
Dawid Waluszek, Piotr Wydmański, Artur Zelek – opiekun drużyny: Małgorzata Węgrzyn Konarska.

II miejsce – FC Pogromcy: Daniel Zużałek, Dawid Adamaszek, Jan Adamaszek, Szymon Adamaszek, Oktawian Tomski,
Michał Pawłuszkiewicz, Bartek Kowalczyk, Wojtek Gancarczyk

•

W sobotę, 24 maja, w hali sportowej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Kaniowie odbyły się rozgrywki w halową piłkę
nożną organizowane przez Samorząd Uczniowski działający
w tej szkole.
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Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Maj 2014
Czerwiec 2014
informuje
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Rekreacji
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Franciszek Owczarz

Ogłoszenia

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”

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

Kontakt:

tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług

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

23

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
19
w lipcu po raz ostatni
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4-5/2013
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••Magazyn

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

SPORTOWY FLESZ

reklama

Nie wiesz, co zrobić z wolnym czasem? Uprawiaj sport!
W gminie Bestwina nie brakuje możliwości. Więcej zdjęć
można zobaczyć na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.bestwina.pl

Masz dość
wielu rat?
Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placówki

reklama

CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Kolejowa 1, tel. (32) 214-94-54
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

