
W kolejny rok naszego życia wkracza-
my z nowymi planami  i nadziejami. Co 
przyniosą najbliższe miesiące? Styczeń 
w gminie Bestwina wypełniony był kon-
certami,  jasełkami  i  innymi  ciekawymi 
wydarzeniami, w których licznie uczest-
niczyli mieszkańcy. To wszystko może-
my sobie przypomnieć oglądając okładko-

we zdjęcia. W Bestwinie, Bestwince, Janowi-
cach  i Kaniowie zakończyły się ponadto zebra-

nia wiejskie mające na  celu wybór  sołtysów oraz 
rad sołeckich.

Na szczęście, na zdrowie,
 na ten Nowy Rok!
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Na pytania redakcji „Maga-
zynu Gminnego” odpowiedział 
wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski. Jak widać nie są to py-
tania łatwe, wiele z nich zada-
ją sami mieszkańcy podczas 
zebrań i spotkań. Wywiad ma 
na celu zebranie w całość naj-
ważniejszych kwestii oraz pod-
sumowanie pierwszych mie-
sięcy działalności nowej Rady 
Gminy.

Panie Wójcie, w wyniku 
wyborów samorządowych 

do Rady Gminy dostali się przedstawiciele tylko jednego 
komitetu – Wspólnota i Postęp. Z pewnością jest to duży 
sukces Pana i całej „drużyny”, ale kredyt zaufania udzie-
lony przez mieszkańców wiąże się także z wielką odpo-
wiedzialnością. Czego możemy się spodziewać po no-
wych Radnych?

Jeśli chodzi o sam fakt, że cała ta piętnastka jest z jednego 
komitetu to rzeczywiście mogę się cieszyć, ale z drugiej stro-
ny – jak zresztą jest już zasugerowane w pytaniu – poprzecz-
kę zawieszono bardzo wysoko. Mieszkańcy zaufali nam i nie 
możemy zmarnować takiego kapitału. Na chwilę obecną cięż-
ko powiedzieć, czego dokładnie można się spodziewać – mi-
nęły dopiero dwa miesiące funkcjonowania Rady, a meryto-
rycznej  pracy  nie  sprzyjał  także  okres  świąteczno  –  nowo-
rocznej  przerwy. Niemniej  pierwsze  ścieżki  zostały  przetar-
te, rozpoczęły się posiedzenia komisji stałych, radni interwe-
niują w różnych sprawach u mnie albo w referatach Urzędu 
Gminy. Uważam, że radni obecnej kadencji to osoby aktywne 
społecznie, ambitne, znane w swoich okręgach. Wiedzą, cze-
go chcą i nie będą podczas sesji pełnić roli  tzw. „maszynek 
do głosowania”. Sesja jest jedynie zwieńczeniem procesu de-
cyzyjnego i nawet, jeżeli przebiega spokojnie, częstokroć po-
przedza ją gorąca dyskusja na posiedzeniu komisji.
Radni rzecz jasna najczęściej będą kontaktować się z wy-

borcami  ze  swoich  okręgów,  lecz  mam  także  nadzieję,  że 
sprawy  istotne  dla  całej  gminy  takie  jak  gospodarka  wod-
no – ściekowa, drogownictwo, edukacja, obejmujące więcej 
niż jeden jednomandatowy okrąg, będą załatwiane na drodze 
wspólnego konsensusu.

Do historii przeszła VI kadencja Rady Gminy. Jakie 
działania Radnych z lat 2010 – 2014 uważa Pan za naj-
ważniejsze?

Za  najważniejsze  osiągnięcie  minionej  kadencji  uważam 
nie  poszczególne  inwestycje,  których  notabene  było  sporo 
i wszystkie przedstawialiśmy w mediach i na zebraniach wiej-
skich – ale przede wszystkim udaną współpracę z Radą Gmi-
ny. Radni reprezentowali różne komitety, lecz nie byli podzie-
leni i skłóceni. Wspólnie z moim zastępcą i pracownikami mo-

gliśmy więc zając się najpilniejszymi sprawami. Wymienię tu 
infrastrukturę  drogową,  rozbudowę  sieci  kanalizacyjnej,  po-
prawę estetyki gminy... to było możliwe tylko i wyłącznie dzię-
ki zgodzie która buduje. Na podobną, owocną współpracę li-
czę w nowej kadencji.

Skład personalny Rady Gminy ulegnie sporym zmia-
nom. Niektórzy zasłużeni Radni pełniący swoją funkcję 
przez długie lata nie znajdą się w nowym samorządzie 
w wyniku wyborów lub własnej rezygnacji. Komu szcze-
gólnie chciałby Pan podziękować?

Nie chciałbym operować personaliami i wyróżniać jednego 
radnego bardziej a innego mniej. Dziękuję całej Radzie – jak 
wiemy w nowym składzie mamy tylko sześcioro radnych z po-
przedniej kadencji, zatem mam nadzieję, że posłużą oni swo-
im doświadczeniem osobom nowo wybranym, rozpoczynają-
cym „przygodę” z samorządem.

Wybory odbywały się równolegle z realizowanymi in-
westycjami. Najbardziej widoczną jest przebudowa ul. 
Krakowskiej wraz z budową ronda i chodników. Kontro-
wersje wzbudziły jednak trudności związane z organiza-
cją ruchu podczas robót drogowych. Czy zmodernizowa-
na droga wynagrodzi je kierowcom i pieszym?

Sądzę, że jest to wynagradzane już w tej chwili. Inwestycja 
została zrealizowana, natomiast na wiosnę czekają nas jesz-
cze poprawki – już nie w ciągu drogowym, lecz w okolicach 
chodników i przy zagospodarowaniu skarp. Pogoda w okre-
sie  jesienno – zimowym nie pozwoliła na dokończenie  tych 
prac wcześniej. Wracając do właściwego pytania myślę,  że 
każdy z nas poruszając się po drodze i po rondzie zdążył już 
zapomnieć o utrudnieniach w ruchu, chociaż oczywiście nie 
udajemy, że ich nie było. Na chwilę obecną ruch odbywa się 
znacznie sprawniej, niż było to przed rozpoczęciem przebu-
dowy. Nie bez znaczenia jest ponadto kwestia poprawy este-
tyki centrum Bestwiny gdyż był to problem dyskutowany już 
od dawna.

Jak przebiega współpraca z firmą „Rezbud”, która od 
1 stycznia odbiera od mieszkańców odpady komunalne?

Właściwie  ciężko  w  tym  momencie  mówić  o  efektach 
współpracy, minęło  po prostu  zbyt mało  czasu  żeby wycią-
gnąć  wnioski  i  dokonać  oceny.  Nie mamy  na  razie  sygna-
łów o jakichś znaczących zaniedbaniach ze strony firmy. Na 
korzyść przedsiębiorstwa świadczy  fakt,  że przed wejściem 
w życie ustawy, gdy jeszcze nie było obowiązku podpisywa-
nia umowy na wywóz odpadów i miało ją podpisaną ok. 70% 
mieszkańców  gminy, większość  z  nich  obsługiwała właśnie 
firma „Rezbud”. Jej pracownicy znają rynek usług i topografię 
gminy, jej realia i myślę, że dzięki temu nie będzie problemu 
w wykonywaniu zadań. Przypominam, że przetarg obejmuje 
rok 2015 i połowę roku 2016.

Aktualności

Radość i zobowiązanie – noworoczny 
komentarz Wójta Artura Beniowskiego

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski
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Aktualności

Na grudniowej sesji Rady Gminy został przyjęty budżet 
na rok 2015. Jak już informowaliśmy, zapisano w nim 
znacznie mniejsze kwoty na inwestycje niż w latach ubie-
głych. Małą burzę medialną wywołały również inne spra-
wy, choćby zmiana sposobu dofinansowania klubów 
sportowych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Pojawiły się hasła takie jak „oszczędności kosztem dzie-
ci”. Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie.
Budżet gminy – jak już informowały media po jego uchwa-

leniu – wykazuje nadwyżkę. Jest ona związana z tym, że pra-
gniemy  znów  sięgnąć  po możliwość  aplikowania  po  środki 
zewnętrzne, stanie się to początkiem 2016 r. Aby zaciągnąć 
korzystne  kredyty  i  pożyczki  gmina  musi  dysponować  tzw. 
wkładami własnymi. W roku 2015 rozliczamy się z poprzed-
nich zobowiązań, spłacamy zaległości  tak, aby bezpiecznie 
z „czystym kontem” wejść w nowy okres aplikowania, sięga-
nia po pieniądze na potrzebne inwestycje.
Dochody  budżetu  gminy  planowane  są  na  kwotę  ok. 

33 900 000 zł., wydatki to ok. 28 500 000 zł. Pomimo że, jak 
zapowiadaliśmy, inwestycji w roku 2015 nie będzie aż tak wie-
le jak w latach ubiegłych to rok ten nie będzie czasem stagna-
cji, w którym nie będzie się nic działo. Mamy zamiar poprawić 
naszą  sytuację  w  zakresie  gospodarki  wodnej  i  ściekowej, 
mówię m.in.  o  rowach melioracyjnych,  odwodnieniach  tere-
nu – nawałnice niestety nawiedzają naszą gminę praktycznie 
co roku i obnażają pewne „słabe punkty” w każdym sołectwie. 
Priorytetem  na  następną  kadencję  jest  ponadto  dokończe-
nie wymiany sieci wodociągowej na obszarze gminy. Przede 
wszystkim musimy wymienić rury azbestowe, a w drugiej ko-
lejności stalowe. Kanalizacja, drogi, współdziałanie w tym za-
kresie z Powiatem Bielskim to tematy uniwersalne, pojawiają-
ce się przy okazji zebrań wiejskich i innych spotkań z miesz-
kańcami. Tego nie można zaniedbać. Poza tym cały czas bę-
dziemy prowadzić prace zmierzające do poprawy szeroko ro-
zumianej estetyki.
„Zamieszanie” dotyczące finansowania sportu z całą pew-

nością  jest większe w mediach niż w rzeczywistości. Każdy 
klub i każda organizacja pożytku publicznego może bez pro-

blemu  złożyć wniosek  o  dotowanie  swoich  działań.  Jestem 
po spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych, są  to 
nie tylko kluby piłkarskie, ale i reprezentujące inne dyscypliny. 
Spotykałem się indywidualnie z prezesami czy członkami za-
rządów tych klubów. Wspólnie przepracowaliśmy wiele trud-
nych  kwestii  i  chciałbym  jak  najszybciej  zapomnieć  o  owej 
„burzy” a pewnie i samym sportowcom zależy na tym by mo-
gli w spokoju  rozwijać swoje  talenty, pracować z młodzieżą 
i nie tracić energii na spory i kłótnie. Nikomu w gminie nie za-
leży by dzieci były pozbawione dostępu do sportu gdyż sami 
mamy swoje rodziny i chcemy dla dzieci i młodzieży jak naj-
lepiej. Kwestie finansowe są od tego roku rzeczywiście zre-
organizowane, ale przy obopólnym zrozumieniu nie ma rze-
czy niemożliwych.

Czego w Nowym Roku i w nowej kadencji wójt życzy 
najbardziej sobie i mieszkańcom gminy?

Zarówno mieszkańcom jak i sobie – bo przecież także je-
stem mieszkańcem – życzę aby każdy kolejny dzień nowego 
roku i nowej czteroletniej kadencji był dniem pełnym spokoju 
i nadziei. Niech patrzenie w przyszłość nie będzie myśleniem 
życzeniowym i nie ograniczało się do marzeń nie do spełnie-
nia. Po marzenia warto wyciągnąć rękę i je realizować. Okre-
ślić sobie jasno plany i cele. Przyziemnie mówiąc potrzebne 
są do tego finanse, zatem niech to, co do gminy trafić powin-
no –  z ministerstwa,  z podatków,  z  funduszy  zewnętrznych 
– niech do nas trafia bez opóźnień, a dzięki temu dokonamy 
wszystkiego, co możliwe, by każdą złotówkę wydać w sposób 
przemyślany i by dzięki inwestycjom poprawił się nasz kom-
fort. Aby nasza gmina była po prostu miejscem przyjaznym do 
życia, żeby można było chcieć do niej powracać i na jej tere-
nie się osiedlać.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Rok 2014 radni gminy Bestwina zamknęli na uroczystej III 
sesji odbywającej się w dniu 29 grudnia w sali widowiskowej 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Na sesji tej 
nie zabrakło spraw bieżących, ale również wielu serdecznych, 
noworocznych życzeń. Złożył je wójt Artur Beniowski, przewod-
niczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, a za nim – ła-
miąc się opłatkiem – radni gminni, powiatowi oraz obecni w 
tym dniu na sesji goście. Rok 2015 nie będzie łatwy z powo-
du większych niż dotychczas oszczędności w budżecie, jed-
nakże radni wyrazili nadzieję, że dotychczasowe inwestycje 
będą kontynuowane i nie będzie można narzekać na zastój w 
naszych sołectwach. Dyskutowano ponadto nad usprawnie-
niem funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpa-
dami oraz wysunięto propozycję spotkania radnych i miesz-
kańców z przedstawicielami firmy „Nicromet” – w odpowiedzi 
na pismo z przedsiębiorstwa.

Sławomir Lewczak

Noworoczne życzenia na forum Rady Gminy
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Janowice
W dniu  11  stycznia mieszkańcy  sołectwa  Janowice  spotka-
li się na zwołanym przez wójta gminy Bestwina zebraniu wiej-
skim. Miało ono na celu wybór sołtysa  i Rady Sołeckiej. Do-
tychczasowy, wieloletni sołtys Jan Stanclik został wybrany rad-
nym powiatu bielskiego i zdecydował, że nie będzie ubiegał się 
już o funkcję gospodarza Janowic. Zgodnie ze statutem sołec-

twa przeprowadzone zostały wybory – w ich następstwie sołty-
sem został Stanisław Nycz – 54-letni emerytowany górnik, za-
razem radny gminy Bestwina, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny i członek OSP Janowice. – Nie chcę składać wielkich obiet-
nic – mówi Nycz – chciałbym jednak zabiegać o dalszy rozwój 
Janowic, w perspektywie mamy dokończenie ul. Janowickiej 
aż do piekarni, wykonanie projektu na salę sportową i jej budo-
wę...zadań jest wiele i mam nadzieję że będę skutecznie wal-
czył o dobro mieszkańców na forum Rady Gminy Bestwina czy 
też w powiecie bielskim.
Zebranie wyłoniło również Radę Sołecką. W jej skład weszli: 

Grzegorz Gajda, Grzegorz Ciszczoń, Krystyna Norymberczyk, 
Marek Pyka, Jarosław Zolich. Ustępujący sołtys Jan Stanclik od-
czytał obszerne podsumowanie swojej działalności, z kolei wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski odpowiadał na pytania zada-
wane przez mieszkańców.

Bestwinka
Po wyborczym zebraniu wiejskim w  Janowicach przyszedł 

czas na wyłonienie organów samorządowych sołectwa Bestwin-
ka – sołtysa i pomagającej mu Rady Sołeckiej. Zebranie miało 
miejsce w dniu 18 stycznia w budynku Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego i cieszyło się dosyć sporą frekwencją. Wzbudziło rów-
nież zainteresowanie radnych gminy Bestwina i powiatu bielskie-
go, jak zwykle nie zabrakło także przedstawicieli Urzędu Gmi-
ny – wójta Artura Beniowskiego, jego zastępcy Marcina Kanika 
oraz sekretarza Stanisława Wojtczaka.
Z uwagi na obowiązki radnego powiatowego, dotychczasowy 

sołtys Grzegorz Gawęda nie kandydował w tegorocznych wybo-
rach. Doczekał się jednak słów uznania ze strony wójta gminy: 

Pan Grzegorz jako sołtys był bardzo aktywny w sprawach Be-
stwinki, często odwiedzał Urząd Gminy i zawsze interweniował, 
kiedy tylko proszony był o załatwienie jakiejś sprawy.
Obowiązki sołtysa, w wyniku tajnego głosowania przejęła pani 

Teresa Paruch – Ryś. P. Teresa posiada wykształcenie średnie, 
jest technikiem – chemikiem pracującym w spółce „Lotos Ter-
minale” w Czechowicach – Dziedzicach na stanowisku opera-
tora urządzeń. W wolnym czasie uprawia sport, zwłaszcza nar-
ciarstwo. Aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Be-
stwince  jako długoletni sekretarz Zarządu. Zapytana o swoje 
priorytety jako sołtysa, mówi: Mieszkańcom bardzo leży na ser-
cu poprawa czystości wody pitnej w naszym sołectwie. Będzie-
my razem z Radą Sołecką interesować się postępem kanaliza-
cji wsi, naprawą dróg... to jest zawsze temat powiedziałabym 
„na topie”. Liczę na bardzo owocną współpracę z Radą Gminy 
Bestwina i Starostwem Powiatowym.
Do Rady Sołeckiej, również w tajnym głosowaniu zostali wy-

brani: Józef Distel, Krzysztof Zelek, Wirgiliusz Tomaszczyk, Da-
niel Wróbel oraz Michał Wójtowicz.
Chociaż zebranie wyborcze formalnie nie przewiduje dysku-

sji i wolnych wniosków, to jednak w Bestwince dyskusja w za-
sadzie zdominowała całe spotkanie – wójt odpowiadał na pyta-
nia, które zadawali przedstawiciele Klubu Sportowego „Bestwin-
ka” (zagadnienie finansowania klubów sportowych), jak również 
na pytania poszczególnych mieszkańców, związane np. z pla-
nowanym przebiegiem drogi S1 (ma ominąć sołectwo Bestwin-
ka), naprawą dróg, kwestią parkingu przy szkole, termomoder-
nizacją ZSP i innymi bieżącymi problemami.

Bestwina
W największym sołectwie naszej gminy mieszkańcy zebrani 

w dniu 25 stycznia w strażnicy OSP nie mieli specjalnych dyle-
matów i postawili na osobę już sprawdzoną. Na stanowisku sołty-
sa pozostanie bowiem przez kolejne cztery lata Maria Maroszek. 
Pani Maria pełni funkcję radnej, zaś jako sołtys czynnie uczest-
niczy w życiu społeczności poprzez pomaganie w załatwianiu 
indywidualnych spraw mieszkańców. Jak sama mówi: Współ-
pracowałam z Izbą Rolniczą, z Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-

Aktualności

Wybory sołtysów i rad sołeckich
w gminie Bestwina

Mieszkańcy sołectwa Janowice

Zebranie wyborcze w Bestwince
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go, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku 
– Białej i Częstochowie, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Lokalną Gru-
pą Rybacką „Bielska Kraina” – wylicza pani sołtys – uczestni-
czyłam w licznych szkoleniach i współpraca ta była bardzo po-
mocna przy wypełnianiu dla mieszkańców sołectwa wniosków 
o dopłaty obszarowe, dopłaty do materiału siewnego, o dofinan-
sowanie w ramach środka 2.2 „Działania wodno – środowisko-
we”. Dla potrzeb naszego rybactwa został ustanowiony obręb 
hodowlany na kompleksie stawów Bestwina – Podkępie. Wraz 
z przedstawicielami Urzędu Gminy brałam udział w sprawdza-
niu stanu naszych dróg. Reprezentowałam sołectwo na zjaz-
dach sołtysów, spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim oraz 
innych instytucjach. Współorganizowałam Dożynki Gminne, któ-
re w roku 2014 odbywały się w Bestwinie. W nowej kadencji na 
pewno nie zabraknie mi pracy, ale liczę na ludzką życzliwość 
i wsparcie – serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzono 
mnie po raz kolejny.
Rada Sołecka w  latach 2015 – 2019  liczyć będzie siedmiu 

członków - początkowo w głosowaniu zdecydowano, że będą 
to: Kazimierz Jonkisz, Bolesław Sabuda, Krzysztof Piątek, Aga-
ta Markiel, Izabela Maroszek, Jerzy Kijas, Piotr Wodniak i Mar-
celi Kraus. Jednakże po rezygnacji p. Izabeli Maroszek, osta-
tecznie skład będzie siedmioosobowy.
Podobnie jak na wcześniejszych zebraniach, tak i w Bestwi-

nie czas, w którym komisja skrutacyjna przeliczała głosy wyko-
rzystano na dyskusję. Dotyczyła ona m.in. stanu dróg, wywo-
zu odpadów komunalnych czy też poprawy estetyki gminy, ale 
najwięcej wątpliwości wzbudzała  jakość wody pitnej. W okre-
sach wzmożonego poboru pozostawia ona w niektórych miej-
scach wiele do życzenia. Wójt Artur Beniowski wraz z prezesem 
Kombestu Wacławem Waliczkiem poinformowali, że za proble-
my te odpowiada infrastruktura wodociągowa – nie wszystkie 
rury są jeszcze wymienione a jak wiadomo w gminie Bestwina 
mamy do czynienia  także z  rurami azbestowymi  i stalowymi. 
Przy pierścieniowej budowie wodociągu wpływa to niestety na 
jakość wody. Przeprowadzane jest płukanie sieci i sukcesyw-
na wymiana przestarzałych elementów systemu. Wszyscy ży-
czylibyśmy sobie czystej wody, bo każdy z nas z wody korzy-
sta. Dokończenie wymiany sieci to jeden z naszych priorytetów 
w rozpoczętej kadencji   - podsumował wójt.

Kaniów
Bardzo serdecznie dziękuję za wybór na kolejną kadencję. 

Od tego roku będę częściej do waszej dyspozycji, gdyż zakoń-
czyłem już karierę zawodową. Teraz w pełni poświęcę się obo-
wiązkom sołtysa – powiedział Marek Pękala podczas zebrania 
wyborczego w sołectwie Kaniów w dniu 1 lutego. Mieszkańcy 
zdecydowali  o  nieprzeprowadzaniu wyborów sołtysa –  statut 
sołectwa dopuszcza taką możliwość, gdy kandyduje tylko jed-
na osoba. Tym samym Marek Pękala na następne cztery lata 
stanie się gospodarzem Kaniowa. W sprawozdaniu z działalno-
ści sołtysa i Rady Sołeckiej spośród zrealizowanych zadań wy-
mienił m.in. współpracę z Urzędem Gminy i starostwem powia-
towym w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, współpra-
cę z organizacjami działającymi na terenie gminy, monitorowa-
nie stanu przepustów i rowów melioracyjnych, opiniowanie po-
zwoleń na sprzedaż alkoholu i przejazd transportu ciężkiego, 
czynienie starań o utworzenie funduszu sołeckiego, organiza-
cję różnorakich imprez i spotkań o charakterze edukacyjnym, 
uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach itd. Myślę, że za-
wsze chciałoby się zrobić jeszcze więcej i tym samym sprawić, 
by w Kaniowie żyło się wygodniej. Przed nami następna kaden-
cja, liczę więc na obustronne zrozumienie  – podsumował soł-
tys. Sekretarz Rady Sołeckiej Mirosław Kołodziejczyk dodał, że 
spośród prawie 90 wniosków, które Rada Sołecka przedłoży-
ła wójtowi i Urzędowi Gminy zostało zrealizowane ponad 50%, 
reszta zaś jest w trakcie realizacji lub czeka na rozpatrzenie.
Kaniowianie podczas wyborów wykazali się największą w gmi-

nie frekwencją: członków Rady Sołeckiej wybierało aż 71 miesz-
kańców. Ustalono w drodze przyjęcia uchwały, że rada ta liczyć 
będzie 6 osób. Oto jej członkowie wybrani w tajnym głosowa-
niu: Eugeniusz Furczyk, Mirosław Kołodziejczyk, Adam Mikołaj-
czyk, Paweł Pasierbek, Grzegorz Wieczorek i Antoni Wojsław.
W dyskusji zajmowano się głównie gospodarką wodno – ście-

kową. Jak zapowiedział wójt Artur Beniowski, przygotowywa-
ny jest przetarg na budowę kanału ulgi w Bestwinie oraz plan 
modernizacji istniejącego kanału w Kaniowie. Kanały te są ko-
nieczne w  sytuacjach  kryzysowych – odprowadzają  nadmiar 
wody w czasie powodzi. Podobnie jak w Bestwinie mieszkań-
cy Kaniowa wyrażali niepokój z powodu pogarszającej się jako-
ści wody pitnej. Z sali padła propozycja rozbudowy ujęcia wody, 
a także modernizacji filtrów gdyż sama wymiana rur nie gwaran-
tuje jeszcze czystości wody w naszych kranach. Według słów 
prezesa Kombestu koncepcja wzmiankowanych prac na ujęciu 
jest zlecona do opracowania – natomiast samą realizację gmi-
na uzależnia od napływu środków unijnych z nowego rozdania 
lub wygospodarowania środków własnych. 

Kaniów - przemawia wójt Artur Beniowski

Maria Maroszek - sołtys Bestwiny
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Biblioteka przyszłości posłuży wszystkim
Otwarcie wyremontowanej filii GBP w Janowicach
Biblioteki, zwłaszcza te w mniejszych miejscowościach, pełnią 

nie tylko funkcję wypożyczalni książek. Są prawdziwymi miej-
scami spotkań, ośrodkami kulturalno – edukacyjnymi. Oddana 
do użytku po remoncie filia biblioteczna w Janowicach wpisuje 
się w ten trend, a dzięki wyposażeniu jej w najnowsze zdoby-
cze techniki będzie na pewno często odwiedzana przez miesz-
kańców sołectwa i całej gminy. W przyjaznym, nowoczesnym 
wnętrzu utrzymanym w pastelowej kolorystyce każdy znajdzie 
coś, co pozwoli mu rozwijać własne zainteresowania.

We wnętrzu  zmieniło  się  prawie wszystko. Dzięki  pomocy 
OSP  Janowice  i Urzędu Gminy Bestwina wymieniono  okna 
i drzwi, natomiast malowanie wykonano z funduszy pozyska-
nych ze sprzedaży starego wyposażenia. Z kolei za pieniądze 
ze środków zewnętrznych (Program Wieloletni Kultura + Priory-
tet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Zadanie: Zakup wyposa-
żenia dla GBP w Bestwinie Filia w Janowicach) zakupiono po-
nad 120 sztuk wyposażenia – w tym 47 regałów, biurka, stoliki, 
szafy, krzesła i fotele, sieć komputerową na Wi-Fi, trzy zestawy 
komputerowe dla czytelników i jeden dla bibliotekarza, oprogra-
mowanie i oprzyrządowanie, laptop i inne urządzenia biurowe.
Tak radykalna odmiana umożliwi większy komfort korzystania 

z książnicy, mowa tu także o przeprowadzaniu ciekawych spo-
tkań czy warsztatów z udziałem np. przedszkolaków, uczniów 
albo Koła Gospodyń Wiejskich. W ostatnich dniach odbywały się 

w bibliotece warsztaty z papieroplastyki pod kierunkiem Kata-
rzyny Jordanek i spotkanie z wizażystką Ewą Paczyńską. Moż-
na o tym przeczytać na oficjalnym blogu janowickiej filii:  http://
bibliotekawjanowicach.blogspot.com.
Inauguracyjne spotkanie w dniu 17 grudnia zgromadziło wie-

lu gości przybyłych nie tylko z naszej gminy. Na samym począt-
ku poświęcenia dokonał proboszcz Janowickiej parafii ks. Jó-
zef Walusiak. Po modlitwie dyrektor GBP Teresa Lewczak przy-
witała m.in. wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, prze-
wodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika, rad-
nego powiatu bielskiego i sołtysa Janowic Jana Stanclika, dy-
rektora Książnicy Beskidzkiej Bogdana Kocurka wraz ze współ-
pracownikami, przedstawicielki Biblioteki Śląskiej Marię Gutow-
ską i Magdalenę Madejską, dyrektorów i pracowników bibliotek 
gminnych z terenu powiatu, redaktorów prasy samorządowej, 
przewodniczącą KGW Janowice Krystynę Norymberczyk, prze-
wodniczącego Gminnego Koła Pszczelarzy Kazimierza Wojty-
łę, a także wieloletnią dyrektor GBP w Bestwinie Annę Puczkę.
Przemawiając, goście wyrazili nadzieję, że biblioteka w Jano-

wicach będzie tętniącą życiem wzorcową placówką, która wnie-
sie w życie sołectwa bogatą ofertę kulturalną. Na koniec wszy-
scy obejrzeli występ choreografa Regionalnego Zespołu Pie-
śni i Tańca „Bestwina”, Sławomira Ślósarczyka. Zaprezentował 
on nowo zrekonstruowany element stroju regionalnego – czap-
kę magierkę, a także tradycyjne instrumenty – fujarki, skrzypce 
i dudy żywieckie.               Sławomir Lewczak

Wnętrze biblioteki w Janowicach

W dniu 20 I 2015 r. zmarł Zygmunt Rezik, wieloletni członek Koła Łowieckiego „Ba-
żant” w Bestwinie,  pełniący w Kole  także  funkcje  skarbnika  (1985-1988)  i  łowczego 
(1998–2000). Pan Zygmunt urodzony w 1935 r. zasłynął przede wszystkim jako niestru-
dzony popularyzator łowiectwa rozumianego jako gospodarka zasobami przyrody, pro-
wadził lekcje w szkołach i przedszkolach, spotkania w bibliotekach, pogadanki łowieckie, 
organizował wystawy edukacyjne. Był autorem artykułów zamieszczanych w „Magazynie 
Gminnym” oraz innych mediach. Zygmunt Rezik zostanie na zawsze w pamięci człon-
ków Koła Łowieckiego i mieszkańców Bestwiny jako dobry przyjaciel, ciepły i serdeczny 
człowiek chętnie dzielący się ogromną wiedzą i pasją. Przez całe życie był czcicielem 
świętego Huberta i ufamy, że teraz podążył do swojego patrona na „wieczne polowanie”. 

Nie żyje Zygmunt Rezik

śp. Zygmunt Rezik (1935 - 2015)

Samorządowcy i inni goście obecni na otwarciu
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Członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zor-
ganizowali w dniu 8 stycznia w Centrum Kultury, Sportu i rekre-
acji swoje spotkanie opłatkowe. Jak powiedziała przewodniczą-
ca Gminnego Koła PSL Danuta Kubik, celem zjazdu było nie tyl-
ko złożenie sobie życzeń, ale również spotkanie z władzami sa-
morządowymi wyłonionymi w ostatnich wyborach. Przybył m.in. 
wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanc-
lik wraz z radnymi, radny powiatu bielskiego Grzegorz Gawę-
da, przedstawiciele ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń 
Wiejskich i innych organizacji. Wspólnie kolędowano i życzono 
sobie owocnej pracy w nowym, 2015 roku. 

Sławomir Lewczak

Ludowcy spotkali się na opłatku

Życzenia składa Danuta Kubik

Gminny system gospodarki odpadami
Zmiany – sukcesy – problemy

Zmiany:
Od 1 stycznia 2015r., skutkiem uchwał podjętych w ubiegłym 

roku przez Radę Gminy Bestwina VI kadencji, obowiązują na-
stępujące zmiany:
– drogą przetargu wybrano wykonawcę tylko na odbiór odpa-

dów i obsługę PSZOK,
– zagospodarowanie odebranych odpadów w całości prowa-

dzi ZGO Bielsko-Biała,
– odpady komunalne odbierane są ze wszystkich nierucho-

mości (zamieszkałych i niezamieszkałych) przez jednego wy-
konawcę,
–  zmieniono  częstotliwość  oraz  sposób odbierania  niektó-

rych frakcji odpadów.
Przetarg rozpisano na kolejne 1,5 roku, tak więc do 30 czerw-

ca 2016 r. odpady odbiera lokalna firma REZBUD. Zakres usług, 
opisanych w przetargu jest wypadkową zgłaszanych oczekiwań 
mieszkańców, analiz skuteczności dotychczasowych rozwiązań 
oraz stawek opłat które muszą zbilansować całość systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi.
Zmiana przedsiębiorcy to wynik przetargu, który jest wyma-

gany ustawami.
Sposób segregacji pozostaje bez zmian.
Terminy odbioru odpadów wg harmonogramów dostępnych 

w Urzędzie, w firmie REZBUD – Bestwina ul. Plebańska 19 oraz 
na stronach internetowych urzędu i firmy.

Sukcesy:
Bilans 1,5 roku działania systemu (1 lipiec 2013 – 31 grudzień 

2014r), przypisać należy Państwu – mieszkańcom gminy, cier-
pliwym Paniom –urzędującym pod nr 1 oraz firmie „Operatus” 
– przecierającej szlak zmian. Wszyscy razem musieli wypraco-
wać konsensus pomiędzy starymi przyzwyczajeniami a nowy-
mi przepisami prawa i ….. udało się.
Dziękujemy Państwu za skuteczne stosowanie zasad wynika-

jących z Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wynikiem 
zdeklarowanych i czynnie segregujących mieszkańców, Gmina 
Bestwina za ubiegły rok osiągnęła wymagane ustawą poziomy 
odzysku i ograniczenia składowania odpadów.
Dane liczbowe za 2014 rok:
Ogólna liczba zdeklarowanych mieszkańców: 10561

w tym deklarujących segregowanie: 10219 (96,8%)

Całkowita masa odpadów komunalnych 2362 Mg (100%)
w tym np: wysegregowanego papieru: 87 Mg (4%)
wysegregowanego szkła: Mg (7%) 
wysegregowanego popiołu: 708 Mg (30%)
Skutek segregacji to nie tylko ustawowe poziomy, to ekono-

mia przekładająca się na portfele mieszkańców. Za tonę (Mg) 
odpadów dostarczonych na ZGO Bielsko-Biała Gmina płaci pie-
niędzmi wpływającymi z opłat:
1 złotówkę czysta frakcja wysegregowanych (szkło, papier),

60 złotych czysta frakcja popiołu (do stycznia 2015r. było 10 zł),
160 złotych pozostałe „SUCHE” oraz „MOKRE”,
250 złotych zmieszane odpady (brak segregacji).
W przypadku  zanieczyszczenia  odpadów odpadami  niebez-
piecznymi  (może  zdarzyć  się  przypadek  tzw.  zainfekowania 
odpadów bez winy firmy odbierającej, zobowiązanej do wizual-
nej oceny, czy prawidłowo dokonano segregacji) całość odpa-
dów zostaje przekodowana, na gorszy rodzaj odpadów, nieste-
ty droższy: od 300 złotych wzwyż w zależności od rodzaju tej 
„infekcji” (to nie żart). Koszty transportu i zagospodarowania od-
padów musi zabezpieczyć opłata ponoszona przez właścicieli 
nieruchomości. Aby utrzymać wysokość stawki opłaty koniecz-
ne jest „panowanie” nad ilością i jakością odpadów zbieranych 
u źródła, czyli na nieruchomości, gdzie powstają. Ilość i jakość 
zależy tylko od mieszkańców. Koszty transportu podraża oczy-
wiście częstotliwość odbioru oraz czasochłonność (w tym na-
kład pracy przy odbieraniu).
Teraz, samemu warto wyciągnąć wniosek, dlaczego odpady 

„MOKRE”, zmieszane i popiół odbierane są tylko z pojemników. 
W skrócie można ująć to tak:
Porządek  (worki  często  są  rozerwane a nawet  rozsypane, 

sprawca nieznany),
Czas  i  technologia  (sprawdzanie  zawartości  każdego wor-

ka i podnoszenie ręczne do śmieciarki, podczas gdy pojemniki 
szybko podczepia się do urządzenia hydraulicznego i wysypu-
je w sposób kontrolowany),
Buchalteria (wykonawca oprócz odbioru sporządza też raport 

ilościowy z każdej posesji, pojemniki posiadają normatywną po-
jemność worki są bez opisu, raport w urzędzie zostaje skonfron-
towany z deklaracją i statystyczną ilością odpadów/1M).
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Podobnie jak w ubiegłych latach, Urząd Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotował dla naszych Czytelników statystyczne pod-
sumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania się z tymi interesującymi danymi demograficznymi i dziękujemy kierow-
nictwu oraz pracownikom USC za ich udostępnienie.

Stan ludności na koniec roku:
2008 – 10605, 2009 – 10753, 2010 – 10851, 2011 – 10943, 2012 – 11074, 2013 – 11188, 2014 – 11332

Rok 2014 w liczbach – raport USC

Problemy:
To ostatnio obserwowany, nasilający się proceder podrzucania 

śmieci w różnych siatkach, a nawet workach do i wokół koszy 
ulicznych oraz inne miejsca dostępne, głównie pobocza dróg. 
Podrzucane są w każdym czasie, niedziele i święta również.

Apel do NIEZNAJOMYCH:
Prosimy nie podrzucać odpadów komunalnych do koszy 

ulicznych. Będziemy temu zapobiegać egzekwując zapisy 
zawarte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bestwina”. Nie wykluczamy posłużenia się 
ukrytą kamerą. Mamy nadzieję, że nie zaistnieje koniecz-
ność wystawiania mandatów w wysokości 500 zł.

Zamienianie  ulic w wysypisko  śmieci,  niszczy  skutecznie 
wszystkie wysiłki czynione na rzecz utrzymania czystości w gmi-
nie. Worki, zwłaszcza z odpadami kuchennymi są rozrywane 
przez psy i koty, potem rozrzucane. Nie trzeba wielkiej wyobraź-
ni aby zobaczyć ten obraz w temperaturach dodatnich, kiedy po-
jawią się muchy i inne „żyjątka”. Dodatkowo nastąpi uwolnienie 
odpadów do środowiska przez zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi oraz szkodliwe działanie na zdrowie ludzi.

Przenoszenie zbieranych odpadów, w świetle ich odbioru 
z nieruchomości i obowiązkowej opłaty bez względu czy są 

wystawione czy nie, jest irracjonalne.
Problemy czy uwagi do systemu bywają dość indywidualne, 

prosimy o ich zgłaszanie:
osobiste w pokoju nr 1 (pierwsze drzwi na lewo po wejściu do UG)
telefoniczne pod nr telefonu 32 2157704 lub 691 958 620
mailowo na adres odpady@bestwina.pl
Szczegółowe rozpoznanie sytuacji często usuwa problem, zaś 

uwagi są zbierane i będą rozważane przy opisywaniu zakresu 
usługi do następnego przetargu. Czyli już za rok.
Pamiętajmy: SAMI RZĄDZIMY opłatą. Racjonalnie, w grani-

cach ustawy, ale rządzimy. To dzięki zgłoszeniom teraz częściej 
odbierane są SUCHE, częściej i przez cały rok popiół, pomimo 
podniesienia ceny zagospodarowania na ZGO!
Dlatego  tym bardziej powinniśmy wpływać na  „NIEZNAJO-

MYCH” często znajomych. Bycie zainteresowanym otoczeniem 
na zasadzie zapobiegania, a nie jedynie stwierdzania zaistniałe-
go faktu przeniesie korzyści. Koszty ulotek, fotopułapek, zbiera-
nia dowodów, zbierania rozrzuconych śmieci, można wspólnym 
działaniem zamienić na sfinansowanie zaplanowanej usługi.

Alicja Grygierzec, UG Bestwina

Aktualności

W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:

Bestwina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stan ludności 4432 4477 4539 4558 4618 4652 4722

Urodzenia 48 44 48 49 52 53 53

Małżeństwa 45 58 51 47 51 38 37

Zgony 35 33 40 42 40 35 41
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Aktualności

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

2 1 1 - - 3 3 3 6 7 7 26 20 24 19 26 45 53 53 54 67 46

Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogody 
ducha oraz  długich  lat  życia w dobrym zdrowiu  i  serdecznej 
opieki osób najbliższych.
W  dniu  13  grudnia  2014  roku  w  budynku  Centrum  Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowano uroczystość, na 
której udekorowano Jubilatów „Medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej.
ZŁOTE GODY  –  50-cio  lecie  zawarcia  związku małżeńskie-
go świętowało 26 par z 75, które zawierały związek małżeń-
ski w 1964 roku.
DIAMENTOWE GODY – 60–cio  lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego obchodziło 7 par małżeńskich, z 69 zawierających 
związek małżeński w 1954 roku.
Najstarszymi stażem małżeński parami w Naszej Gminie są: 

Chmielniak Stanisław i Franciszka z Janowic – związek 
małżeński zawierali 23 XI 1949 r.

Kędzior Józef i Władysława z Bestwinki – związek mał-
żeński zawierali 2 XII 1949 r.
Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy ju-

bilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania 
w zdrowiu i szczęściu kolejnych rocznic.
W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód 

osobisty: w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 
156 osób, w 2011 – 134 osoby, w 2012 – 157 osób, w 2013 
– 126 osób, w 2014 – 130 osób.
Rozpoczęło edukację w klasie „zerowej”: w 2008 roku – 112 

dzieci, w 2009 – 111 dzieci, w 2010 – 107 dzieci, w 2011 – 
101 dzieci, w 2012 – 121 dzieci, w 2013 – 122 dzieci, 2014 
– 128 dzieci.

Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w minionym roku, są: Laura, Arianna, Sara, Nadia, Pola, Roksana, 
Klara oraz Fabian, Oliver, Jacob, Erik, Tymoteusz, Leo.

Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Janowice – Famułka Aniela urodzona w 1916 roku
Z sołectwa Bestwina – Fejdych Anna, Ślosarczyk Zofia urodzone w 1914 roku
Z sołectwa Kaniów – Żaczek Stanisław urodzony w 1919 roku
Z sołectwa Bestwinka – Kubik Jan urodzony w 1915 roku.

W tabeli przedstawiamy liczbę mieszkańców z roczników od 1914 do 1932 z gminy Bestwina:

Bestwinka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stan ludności 1554 1577 1576 1587 1600 1607 1630

Urodzenia 11 20 17 16 13 11 14

Małżeństwa 9 14 17 13 23 9 12

Zgony 14 20 12 15 10 7 12

Janowice 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stan ludności 1601 1633 1638 1652 1667 1708 1749

Urodzenia 13 20 21 27 18 16 36

Małżeństwa 20 22 21 15 20 23 21

Zgony 11 11 18 25 15 8 14

Kaniów 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stan ludności 3018 3065 3098 3146 3189 3221 3231

Urodzenia 35 37 37 38 23 44 27

Małżeństwa 22 38 29 32 31 24 31

Zgony 24 21 27 24 24 27 29
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Kultura

Kolęda niosąca nadzieję
Noworoczny koncert dla Marcelka

Od trzech lat w gminie Bestwina wszyscy ludzie dobrej woli 
gromadzą się na świąteczno – noworocznym koncercie chary-
tatywnym. Jest to koncert odbywający się rotacyjnie – co roku 
w innym sołectwie – a tym razem zorganizowano go w kościele 
pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach w dniu 25 stycznia. 
Motywacja do udziału w kolędowym spotkaniu jest podwój-

na – przeżycie  jeszcze  raz  radości Bożego Narodzenia oraz 
pragnienie  pomocy  potrzebującym. W  Janowicach  dochód 
przeznaczony został na  leczenie  i  rehabilitację chorego Mar-
celka – mieszkańca sołectwa. Chłopczyk urodził się z niedo-
rozwojem lewej komory serca, zwężeniem pni płucnych i łuku 
aortalnego oraz odwróceniem trzewi. Walkę o swoje zdrowie 
toczy od pierwszego dnia życia – choć ma zaledwie pół roku, 
to już przeszedł dwie bardzo poważne operacje serca. Obecnie 
przechodzi  rekonwalescencję  po ostatnim  zabiegu,  a  będzie 
ich jeszcze więcej.
Jak wiadomo,  polska  tradycja  dopuszcza  śpiewanie  kolęd 

i pastorałek aż do 2  lutego. Repertuar występujących zespo-
łów był więc typowo świąteczny, ale oczywiście sięgnięto tak-
że po utwory z zakresu muzyki popularnej, klasycznej czy go-
spel. Dla Marcelka wystąpili kolejno: Orkiestra Dęta Gminy Be-
stwina z Siedzibą w Kaniowie, połączone chóry „Allegro” i „An-
dante”, chór „Ave Maria” działający przy parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Be-
stwina”. Na ręce prezesów i dyrygentów podziękowania za wy-

stępy złożył wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. 
Zespół Regionalny nie tylko śpiewał,  lecz również wystawił 

krótką inscenizację opartą na tradycyjnym kolędowaniu z Hero-
dem i gwiazdą, zakorzenioną w kulturze laskiej typowej dla zie-
mi bestwińskiej. Utalentowani artyści rozśmieszyli publiczność 
iskrzącymi się od humoru tekstami króla Heroda, Żyda, Śmier-
ci, Diabłów, a także bestwińskich gospodarzy i ich rodziny zgro-
madzonej wokół stołu. Tak o występie powiedział proboszcz pa-
rafii w Janowicach ks. Józef Walusiak: Bardzo cieszymy się, 
że przypomnieliście nam dawne zwyczaje i obrzędy. Dawniej, 
gdy nie było internetu i telewizji, wspólny śpiew i zabawa sta-

nowiły dla mieszkańców wsi jedyną rozrywkę, nie było do niej 
wiele okazji w ciągu całego roku. Na kolędników czekali wszy-
scy. Dzisiaj rzadko spotyka się takie prawdziwe grupy kolędni-
cze i szkoda by było, gdyby tradycyjne zwyczaje znikły całko-
wicie. Dziękuję wszystkim wykonawcom i organizatorom, mam 
nadzieję, że ta inicjatywa bardzo pomoże małemu Marcelkowi.
Podczas koncertu zebrano w sumie 2766, 50 zł. za co organi-

zatorzy wraz z rodziną Marcelka wyrażają wdzięczność wszyst-
kim ofiarodawcom. Wsparcie okazali również przedstawiciele 
władz samorządowych, radni, sołtysi, prezesi i członkowie róż-
norakich organizacji – wielu z nich pojawiło się w Janowicach 
osobiście.               Sławomir Lewczak

Połączone chóry „Andante” i „Allegro”

Król Herod i jego sługa Serfin - występ Zespołu Regionalnego

Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Część VIII – Nauka gry na pianinie

Pianino to popularny klawiszowy instrument muzyczny wyka-
zujący spore podobieństwo do fortepianu jednak od niego mniej-
szy i dlatego chętnie wykorzystywany w szkołach i domach kul-
tury takich jak nasze bestwińskie CKSiR. Sekcja nauki gry na 
tym instrumencie należy do dosyć popularnych – kto nie chciał-
by przecież popisać się w gronie rodzinnym wykonaniem kolęd 
albo innych znanych melodii? A może w przyszłości komuś za-
marzy się bardziej profesjonalna kariera muzyczna?
Instruktorzy pianina mają pod swoją opieką 13 osób w wie-

ku od wczesnoszkolnego do licealnego. Jedna osoba, członek 
kapeli Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” zgłębia 

ponadto tajniki akordeonu.
Wysoki poziom nauki zapewniają instruktorzy – Mariusz Mika 

i Kamil Strojek. Pierwszy z nich to doskonale znany kierownik 
kapeli zespołu „Bestwina”. Jest absolwentem wychowania mu-
zycznego na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ukończył 
także wiele specjalistycznych kursów. Jako trębacz, kompozytor 
i aranżer współpracował z kilkudziesięcioma znanymi artystami. 
Sam gra w zespołach „Servoos” i „Tyrolia Band”. Z kolei pana 
Kamila mieszkańcy Bestwiny mogą spotkać w kościele parafial-
nym pw. Wniebowzięcia NMP gdyż pełni tam posługę organisty.

Sławomir Lewczak
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Otworzyli drzwi Dzieciątku
Kolędowy wieczór w Kaniowie

Kultura

Ewangeliczny przekaz mówi, że gdy Józef  i Maryja szuka-
li dla siebie miejsca na spoczynek, nie znaleźli go w całym Be-
tlejem – Jezus musiał narodzić się w ubogiej stajence czy też 
w grocie. Współcześnie owo „zamknięcie drzwi” interpretuje się 
jako nieczułość wobec potrzebujących, obojętność na ludzi do-
tkniętych przeciwnościami losu. W dniu 4 stycznia w Kaniowie 
wielu mieszkańców  i gości udowodniło  jednak,  iż świąteczna 
dobroć i hojność nie musi być pustym sloganem. Przybywając 
na wieczór kolędowo – jasełkowy w strażnicy OSP można było 
wspomóc podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”, co też zostało bar-
dzo hojnie uczynione.
Świąteczno – noworoczne spotkanie podzielono na dwie czę-

ści. W pierwszej uczniowie szkoły podstawowej i przedszkola-
ki wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym przeplatanym kolę-
dami i grą na instrumentach. Nad całością czuwali nauczyciele 
ZSP którzy przygotowali także bardzo dopracowane dekoracje. 
Po zakończonym spektaklu zgromadzeni przy stołach goście 

śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy wraz z akompaniamentem 

muzyków – Piotra Mireckiego i Łukasza Jonkisza. Z najwięk-
szym zapałem kolędowali oczywiście najmłodsi, ale tak napraw-
dę wszyscy chcieli jak najdłużej pozostać w świątecznym klima-
cie, takim, jaki każdy pamięta ze swojego własnego dzieciństwa.
Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” dziękuje za zaangażo-

wanie wszystkim osobom wymienionym wyżej, a także straża-
kom z OSP Kaniów za udostępnienie sali, panu Jackowi Grusz-
ce za nagłośnienie, KGW w Kaniowie za wypożyczenie sprzę-
tu kuchennego, a także osobom, które dostarczyły ciasta, są 

to: Barbara Wójtowicz, Marzena Kozak, Anna Grzywa, Magda-
lena Buczek, Elżbieta Czopek, Celina Jonkisz, Izabela Postka, 
Barbara Duda, Ewelina Kraus, Katarzyna i Mateusz Siewniak, 
Paulina Walaszczyk, Anna Pach, Anna Świgoń, Szymon Ada-
maszek, Maria Furczyk. Oczywiście wolontariusze  stowarzy-
szenia nie zapominają o swoich dobroczyńcach, którzy kolejny 
raz nie zawiedli i przybyli bardzo licznie.

Sławomir Lewczak

Śpiewają uczniowie z ZSP Kaniów

Grają i śpiewają Piotr Mirecki i Łukasz Jonkisz

Z przyjemnością informujemy, że dwie zasłużone dla kultury 
Panie – reprezentantki gminy Bestwina – zostały nagrodzone 
podczas Noworocznego Spo-
tkania z Twórcami  i Animato-
rami Kultury Powiatu Bielskie-
go w dniu 30 stycznia.
Osobami  tymi  są  pani Ja-

dwiga Ozimina – prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bestwi-
nie  oraz pani Urszula Szku-
cik – Jagiełka – dyrygent i dy-
rektor generalny Orkiestry Dę-
tej Gminy Bestwina z Siedzibą 
w Kaniowie.
Jadwiga Ozimina wykazała 

się szczególnym zaangażowa-
niem w organizacji Powiatowe-
go Przeglądu Kulinarne Dzie-

dzictwo „Smaki  i smaczki powiatu bielskiego”, który odbył się 
w ramach Święta Gminy Bestwina 14 czerwca 2014 r. na tere-

nach rekreacyjnych w Bestwi-
nie.  Z  kolei Urszula Szkucik 
– Jagiełka od wielu lat z sukce-
sami prowadzi Orkiestrę zdo-
bywającą nagrody i wyróżnie-
nia na  różnego  rodzaju  festi-
walach. Współpracuje ponadto 
z Powiatowym Ogniskiem Pra-
cy Pozaszkolnej „Art.” w Cze-
chowicach-Dziedzicach,  two-
rząc młodzieżową  orkiestrę 
Con Fuoco Band.

Sławomir Lewczak

Jadwiga Ozimina Urszula Szkucik - Jagiełka
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W Muzeum  Regionalnym 
w Bestwinie  odbył  się werni-
saż malarstwa autorstwa pani 
Alicji  Szymczak,  pszczyńskiej 
malarki,  która  swój  warsztat 
doskonaliła  pod  okiem wielu 
wybitnych artystów w krakow-
skim Studium Wiedzy o Sztu-
ce  pod  kierownictwem  arty-
stycznym  prof. Wiktora  Zina. 
Obecnie w  swojej  twórczości 
stosuje  różne  techniki malar-
skie – akwarelę, pastele, akryl 
oraz  olej.  Przygotowana wy-
stawa w Muzeum Regionalnym 
odwoływała się jednak przede wszystkim do malarstwa na szkle, 
w której dominowała tematyka postaci świętych oraz wydarzeń 

z okresu bożonarodzeniowego. 
Podczas bestwińskiego werni-

sażu, autorka opowiedziała przy-
byłym o tajnikach malarstwa na 
szkle, czasochłonności przy two-
rzeniu owych prac oraz źródłach 
inspiracji. Wskazała zaintereso-
wanym ścieżki  kształcenia  pro-
fesjonalnego i nieprofesjonalne-
go odwołując się ponadto do li-
teratury.  Jak  sama  podkreśla-
ła – dziś o kunszcie pracy w ka-
nonie tradycyjnego malarstwa na 
szkle decyduje nie tylko talent ale 
i wiedza m.in. o paletach kolory-

stycznych często  tożsamych  jedynie z konkretnym  regionem 
Polski.           Andrzej Wojtyła

Dlaczego w Janowicach fabuła dorocznego przedstawienia 
opiera się zazwyczaj na baśniach Andersena? Ponieważ to nie 
tylko baśnie, ale przede wszystkim opowieści z przesłaniem: 
uczą mądrości,  zaufania,  odpowiedzialności  i  kreatywności. 
Czytać je mogą dzieci i dorośli, a każda grupa wiekowa może 
znaleźć w nich coś dla siebie.
31 stycznia janowicka szkoła po raz kolejny zaprosiła licznych 

gości na wspaniały spektakl. Reżyserka i scenarzystka – pani 
Jolanta Kuczyńska wybrała tym razem baśń stosunkowo mało 
znaną: „Zupa z kołka od kiełbasy”. Jak sama wyjaśnia: W tym 
roku cztery myszy postanowiły wyruszyć w świat, by znaleźć 
przepis na zupę z kołka od kiełbasy (w polskiej tradycji Cyga-
nie potrafili ugotować zupę nawet z gwoździa), aby zostać żoną 
Mysiego Króla. Podróżując, spotykały postacie ciekawe (Driada, 
Fantazus), mądre (Stara Sowa), zabawne ale i niebezpieczne 
(Dozorca więzienia), śmieszne w swej głupocie i pyszne (Mrów-
ki). Jedna z bohaterek postanowiła nawet zjeść Królową Mró-
wek, by posiąść jej mądrość, jednak tylko rozbolał ją brzuch. 
Podczas wędrówki wiele się nauczyły. Udowodniły, że to, jaki 
jest świat, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszej 

fantazji, odwagi i mądrośći. Czasami zwykły kołek od kiełbasy 
może okazać się masztem kwiatowym, a ogon Mysiego Króla 
fantastyczą przyprawą do zupy. A Król nie musi mieć racji tylko 
dlatego, że jest królem!
Przygotowanie przedstawienia jest wielkim przedsięwzięciem 

logistycznym, wymaga dużej dyscypliny pracy, przygotowania 
strojów (część została zaadaptowana z lat ubiegłych), chore-
ografii, piosenek – tutaj należy pochwalić członków kółka tanecz-
nego, wokalnego, mażoretki.  Jolanta Kuczyńska pisząc  sce-
nariusz starała się nie wyróżniać nikogo, ale jednak zachęcała 
uczniów do rozbudowania swoich ról. Dało to ciekawe efekty: Ty-
moteusz Tomala wyszedł z pomysłem arii „Skrzypka na dachu”, 
zaś Karolina Klasa mogła sama opracować „taniec w klatce”.
Dyrektor szkoły Urszula Kal złożyła gorące podziękowania ak-

torom, nauczycielom i rodzicom. Każdy z nich włożył wiele ser-
ca w swoje zadanie – czy to na scenie czy na jej zapleczu. Peł-
na lista osób znajduje się na stronie szkoły. Dodatkową atrak-
cją była możliwość skosztowania prawdziwej „zupy z kołka od 
kiełbasy”, która okazała się przepyszna.

Sławomir Lewczak. Jolanta Kuczyńska

Kultura

Myszy uczą, bawią i wzruszają
Spektakl „Zupa z kołka od kiełbasy” w ZSP Janowice

Aria „Skrzypka na dachu”

„Taniec myszy’’

Alicja Szymczak - malarka z Pszczyny

Wystawa prac Alicji Szymczak
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Kultura

Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu 
„Razem”

17  stycznia  w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w 
Bestwinie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób  z Upośledzeniem 
Umysłowym RAZEM  zorganizowało  spotkanie  noworoczne 
z  upominkami  dla  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną 
i  ich  rodzin, połączone z zabawą karnawałową. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 100 osób w tym zaproszeni goście, wśród 
których znalazł się zastępca wójta Gminy Bestwina Marcin Kanik 
oraz dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie 
Agata Rak.
W części artystycznej wystąpili po raz kolejny gimnazjaliści Ze-

społu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie prezentując spek-
takl kolędowo - mikołajkowy wy-
reżyserowany przez Oliwię So-
bieską  z  oprawą muzyczną w 
opracowaniu Magdaleny Wod-
niak-  Foksińskiej. Była to weso-
ła i piękna opowieść, gdzie obok 
klasycznych  postaci  -  Józefa, 
Maryi,  aniołów  i  diabłów poja-
wili  się  przedstawiciele współ-
czesnych  zawodów: wójt,  poli-
cjant,  robotnik,  lekarz,  taksów-
karz  i nauczyciel. Występ, któ-
ry ubogacił program imprezy zo-
stał zaprezentowany z własnej 
inicjatywy młodzieży oraz opie-
kunów z Gimnazjum - za co serdecznie Stowarzyszenie RA-
ZEM gorąco dziękuje. 
Po części artystycznej przyszedł czas na ciepły posiłek i de-

ser przy kawie i herbacie, po którym wzmocnieni  i pełni energii 
uczestnicy spotkania kontynuowali zabawę. Rodzice osób nie-

pełnosprawnych  i  zebrani goście  toczyli  rozmowy na sali wi-
dowiskowo - teatralnej, a podopieczni bawili się na sali gimna-
stycznej pięknie udekorowanej przez panie Ewę i Magdę Sie-
rant. W tym roku po raz pierwszy w ramach spotkania nowo-
rocznego zorganizowana została również zabawa karnawałowa, 
którą poprowadziła Agnieszka Dutka - nauczyciel ZSP z wolon-
tariuszkami i wolontariuszami z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
z Bestwiny. Zabawa służyła głównie integracji młodzieży zdro-
wej z osobami niepełnosprawnymi, obejmowała różne zabawy 
taneczne i składała się z dwóch części z przerwą na łyk soku i 
poczęstunek. Bardzo zadowalający był fakt, że tak wiele osób 

aktywnie włączyło  się w zaba-
wę i zabrało ze sobą przebranie 
lub ciekawy dodatek. Wierzymy, 
że w przyszłym roku podopiecz-
ni stowarzyszenia będą się ba-
wić tak samo dobrze albo i jesz-
cze lepiej.
Punktem kulminacyjnym  im-

prezy  było wręczenie  paczek 
świątecznych  przygotowanych 
przez stowarzyszenie dla osób 
niepełnosprawnych, a ponieważ 
w grudniu był już u podopiecz-
nych stowarzyszenia jeden św. 
Mikołaj to paczki w trakcie spo-

tkania dla odmiany wręczała dobra czarownica.
Stowarzyszenie RAZEM dziękuje wszystkim, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania tak wspaniałego spotkania. Więcej 
o stowarzyszeniu można przeczytać na stronie www.stowarzy-
szenierazem.org.

Bal karnawałowy w siedzibie Stowarzyszenia „Razem”

Być może „Pan Tadeusz” nie wzbudza w młodych czytelni-
kach dużego entuzjazmu, za to powraca się do lektury tej epo-
pei już po latach, w wieku dojrzałym. Dopiero wtedy można do-

cenić w całej pełni piękno języka i przedstawionego świata, któ-
ry już nie wróci. Świata szlacheckich dworów, kontuszy, szabel, 
wystawnych uczt, sumiastych wąsów i wytwornych dam.
 Do Soplicowa  i  okolic mieli  okazję zawędrować w dniu 26 

stycznia mieszkańcy gminy Bestwina, a to dzięki aktorowi kra-
kowskich scen Andrzejowi Jurczyńskiemu. Jest to artysta zna-
ny szerzej ze „Spotkań z Balladą”, natomiast na scenie Cen-
trum Kultury, Sportu i rekreacji zaprezentował bardzo trudną for-
mę sztuki teatralnej czyli monodram. Tematem był jeden z wąt-
ków „Pana Tadeusza” – słynny spór o zamek pomiędzy roda-
mi Horeszków i Sopliców. Poprzez sugestywną narrację, gesty 
i mimikę Andrzej Jurczyński uchylił widzom drzwi do litewskie-
go zaścianka.
 Spektakl  obserwowali m.in.  zastępca wójta  gminy Bestwi-

na Marcin Kanik, radni gminy Bestwina wraz z mieszkańcami 
i uczniami naszych szkół. Po zakończeniu aktor chętnie pozo-
wał do pamiątkowych fotografii.            Sławomir Lewczak

Powrót do Mickiewicza
– „Spór o Zamek” w CKSiR

Krakowski aktor Andrzej Jurczyński
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Kalejdoskop historyczny naszego regionu

Z życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Rozpoczął się nowy rok 2015. Dni szybko przemijają. Często 

nie pamiętamy, co się wydarzyło, jak minął dany rok. Na spo-
tkaniu opłatkowym w dniu 20 stycznia, zatrzymaliśmy te pięk-
ne chwile. Były one wspaniałą okazją do wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek, posłuchania „opowieści z humorem”, doko-
nania refleksji nad tym, co było w 2014 roku. Jak również popa-
trzenia się w przyszłość, co możemy zrobić w 2015 roku. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas: pan wójt Gminy Bestwina – Ar-

tur Beniowski, przewodniczący rady gminy pan Jerzy Stanclik, 
przewodnicząca komisji d.s oświaty i kultury, pani Magdalena 
Wodniak – Foksińska, radny z Kaniowa pan Grzegorz Owczarz, 
delegatki Kół Gospodyń Wiejskich z Kaniowa, Bestwinki, Jano-
wic i Bestwiny. Oczywiście, nie zawiedli nas nasi członkowie, 
a zwłaszcza najstarszy, pan Leon Foksiński, który był uczest-
nikiem „marszu śmierci”. W tym roku mija 70 lat od tego wyda-
rzenia. Przybyli także młodzi członkowie. Są to uczniowie z gim-
nazjum w Bestwinie. Biorą udział w warsztatach historycznych 
prowadzonych przez TMZB. Efekty ich pracy można zobaczyć 
na stronach wideoblogów:
http://towarzystwoziemibestwinskiej.blogspot.com;
http://wkrecsiewhistorie.blogspot.com;
http://druhnadora.blogspot.com
oraz na facebook TMZB – Lachy.
Wspólne spędzone chwile przeniosły wszystkich uczestników 

w tajemnicę Bożego Narodzenia. Wspominaliśmy zwyczaje i ob-
rzędy naszych przodków. Myślę, że jest to dobry czas do po-
bycia z sobą, a szczególnie teraz, kiedy zamykamy się w na-
szych domach. Zapraszam na spotkania, które będą organizo-
wane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej w 2015 
roku. O nas można się więcej dowiedzieć na wyżej już wymie-
nionych stronach, a szczególnie na facebooku i na: http://towa-
rzystwoziemibestwinskiej.blogspot.com.

Dorota Surowiak – przewodnicząca TMZB

Kultura

70 lat temu – styczeń/luty 1945 rok: Sołectwa naszej gminy 
zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej - niestety przeszły 
pod inną, która trwała o wiele dłużej. 
28 stycznia zostały wyparte wojska niemieckie z Kaniowa. 

Według kroniki parafialnej –  Wywiązała się walka, w której zgi-
nęło 16 Niemców – 15 żołnierzy i oficer. Zostali oni pochowa-
ni na polu kościelnym. Ponadto: Przeszło tydzień była artyle-
ria sowiecka w okolicy kościoła i szkoły. Szkody wielkie. (frag.), 
więcej w książce pana Sławomira Lewczaka.
30/31 styczeń – wyzwolenie Bestwinki – wg relacji pana Fran-

ciszka Kóski  (dokumenty w Muzeum Regionalnym w Bestwi-
nie) – „Wszystko zaczęło się 28 stycznia, w niedzielę, był mróz 
-28 C. (…) Dwór i okolice w Bestwince były ufortyfikowane (wy-
kopano tam rowy obronne w 1944 roku). Siedzieli w nich Niem-
cy. Mieli dobrą widoczność na całą okolicę. Posiadali maszyno-
we karabiny.(…) Dopiero, w środę popołudniu przyjechała arty-
leria: 1 katiusza, 2 armaty i czołg. W czwartek rano, o godz. 5, 
rozpoczęła się kanonada z katiuszy i armat. Katiusza prowadzi-
ła ostrzał z alei od borowego, jedna armata od jazu na Łękaw-
ce, a druga z Kłodowego stawu. Pociski były kierowane w stro-
nę dworskiego pagórka. Po ataku artylerii, ruszył czołg z rosyj-
ską piechotą. Niemcy zaczęli się cofać. 
30 styczeń – Janowice  - wg wspomnień pana Władysława 

Niemczyka, dowódcy oddziału partyzanckiego AK o kryptoni-
mie  „Lis” – 30 stycznia 1945 roku, około godziny 11, pojawi-
ły się pierwsze patrole sowieckie. Jeden z żołnierzy, który mó-
wił po polsku, ostrzegł mnie dyskretnie, na uboczu, abym cen-
niejsze rzeczy ukrył (był on z okolic Lwowa). Po 12-stej pojawił 
się sztab. (…)31 styczeń 1945 rok minął spokojnie. Wieczorem 
w domu moich rodziców (oddalonego 100 metrów od budynku 
szkolnego) ulokował się główny sztab. Dom był bardzo strzeżo-

ny. (…) Nad ranem następnego dnia sztab ten opuścił dom ro-
dziców. W ciągu dnia odeszły oddziały frontowe ścigając rozbi-
tych Niemców w kierunku Lipnika, Białej, Czechowic. Nieprze-
rwanie trwał ogień artyleryjski oraz ryk katiusz, aż do późnej noc 
(…).Przed wieczorem 1 lutego 1945 roku zjawił się u mnie ka-
pitan NKWD (…) Zabrał mnie, nawet nie wziąłem ze sobą nic 
cieplejszego z ubrania.(…) Zmrok już zapadał, popędził mnie 

do starego domku Józefa Gajdy i przekazał wartownikowi. (…) 
doprowadzili jeszcze innych. Było nas około 30 osób, a pośród 
nich zauważyłem mojego ojca, Upokarzający był to widok. Wszy-
scy wylęknieni i zdumieni, co to wszystko znaczy. (…) popędzi-
li nas do Kęt. Tam zostaliśmy obrabowani, byliśmy głodni. Po 
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„Anatomia karpia” - rzut oka na gospodarkę 
rybacką w gminie Bestwina

Tak długo, jak będę tym jeszcze zainteresowany, także 
i w przyszłości będę udostępniał szerszej publiczności wyniki 
moich eksperymentów w dziedzinie hodowli ryb i utrzymywa-
nia stawów. Będę bardzo rad z każdego sukcesu innych rolni-
ków i hodowców, a już z góry życzę im szczerze z całego ser-
ca szczęścia i powodzenia (Adolf Gasch)

Wigilia bez karpia? To chyba niemożliwe, przynajmniej w pol-
skiej tradycji. Co prawda na naszych stołach goszczą amury, 
tołpygi, dorsze, szczupaki czy karasie ale to jednak karp wciąż 
jest królem świątecznego półmiska. Cyprinus carpio dla miesz-
kańców gminy Bestwina jest jednakże czymś więcej niż jedze-
niem – jest symbolem i powodem do dumy, a często także środ-
kiem utrzymania – właściwie od czasów średniowiecza.

Od Myszkowskiego do Gascha
Według ks. Bubaka, autora monografii  o Bestwinie począ-

tek gospodarki rybackiej należy datować na koniec XV w. – za-
chował się dokument z 1487 r. zawierający umowę co do sta-
wu Mirowiec pomiędzy jego właścicielem Janem Myszkowskim 
a Janem Kropcem z Dankowic. Z czasem część stawów prze-
jęli kmiecie tworząc chłopskie gospodarstwa stawowe – swego 
rodzaju osobliwość charakterystyczną tylko dla naszego regio-
nu. W Bestwinie przybierało to formy spontanicznej spółdziel-
czości: we wspólnych zimochowach aż do wiosny trzymano ryby 
zrzeszonych hodowców. W jeszcze innym miejscu Bubak notu-
je wpływ rybactwa na pochodzenie nazwisk. Stawowy, Stawow-
czyk, Jazowy, Jazówek – dawne funkcje zamieniły się w nazwi-
ska noszone przez mieszkańców po dziś dzień.
Ryby z Bestwiny i okolic z czasem zdobyły wielką popular-

ność. Drogą wodną dostarczano je do Krakowa, Sandomierza, 
Warszawy i Płocka. Logiczne zatem, że poszukiwano jak naj-
wydajniejszych metod hodowli i najlepszych fachowców. Jeden 
z nich to właśnie Adolf Gasch który w 1873 r. osiedlił się w folwar-
ku w Kaniowie aby na zlecenie Habsburgów podjąć w nim dzia-
łalność związaną z rolnictwem i hodowlą ryb. Gasch pochodził 
z rodziny ewangelickich przedsiębiorców z Lipnika i odbył spe-
cjalistyczne studia rolnicze na akademii w Hohenheim. Admini-
strował m.in. dobrami Roków, Babica i częścią Witanowic koło 
Wadowic, aż wreszcie przybył do Kaniowa. Tutaj, pod wpływem 
teoretyków i praktyków rybactwa takich jak Tomasz Dubisch udo-
skonalał metodę przesadkowania, eksperymentował z żywie-
niem ryb i w końcu doprowadził do wykształcenia się cenionej 
rasy karpia polskiego nagrodzonej w 1880 r. złotym medalem 

na  wystawie  rybac-
kiej  w Berlinie.  Swo-
je  obserwacje Gasch 
zamieszczał  w  arty-
kułach  prasowych 
i  książkach  pisanych 
w  języku niemieckim, 
m.in. Beiträge zur Te-
ichwirtschaft.  Propa-
gował w nich najnow-
sze  zdobycze  nauk 
przyrodniczych, biolo-
gii  i  chemii,  rozpatry-
wał  gospodarkę  rol-
niczą  i  rybacką  jako 
część całego ekosys-
temu. Pisma te zdoby-
ły sobie szerokie uzna-
nie na całym świecie, 
tłumaczono  je  nawet 
w  Stanach  Zjedno-
czonych.
Karp Gascha  charakteryzuje  się  średnim wygrzbieceniem, 

w przekroju jest owalny i bocznie spłaszczony o typie ułuszcze-
nia lustrzeń. Ma małą głowę, ale za to dobrze umięśnione cia-
ło. Waży przeciętnie 1,2 – 3 kg. Posiada kolory od ciemnosza-
rego przez szarooliwkowy grzbiet do żółtobrunatnego brzucha. 
W dotyku jest mięsisty i jędrny, z zewnątrz zaś śliski. Gasch pi-
sał o nim tak: Nie spocząłem na laurach, lecz wziąłem sobie za 

Stawy hodowlane - typowy widok w gminie Bestwina

południu 3 lutego dalej, do Wadowic(…) ja ostatecznie znala-
złem się na Syberii, przeżyłem(…). Więcej informacji w „Naszym 
Głosie”, który znajduje się w Gminnej Bibliotece w Bestwinie.
2  luty  – Bestwina,  tutaj  przebiegała  linia  frontu,  niedaleko 

zamku Habsburgów – wg kroniki parafialnej w Bestwinie – Na-
deszły pierwsze patrole wojsk rosyjskich, rozpoczęły się wal-
ki i wzajemne ostrzeliwanie się z rowów strzeleckich. Nie moż-
na się było na pole ruszyć. (…), nie mogliśmy się do kościo-
ła udać. Nie odprawiono mszy świętej. Dopiero w święto Mat-
ki Bożej Gromnicznej, 2 lutego, trochę się uspokoiło i można 
było odprawić mszę św.Przybyło trochę parafian. Odśpiewali-
śmy Boże coś Polskę przez tak długie czasy - jednak nie było 

się na razie z czego cieszyć, nasi niby oswobodziciele dali się 
nam ciężko we znaki, traktowali nas wszystkich jak germanów, 
rabowali wszystko (…), na plebanii straszne spustoszenie (…). 
Aresztowali i wywozili dużo niewinnych parafian (…). Pomiędzy 
żołnierzami rosyjskimi byli także ludzie inteligentniejsi, interesu-
jący się sprawami religii i obyczajnością. W szkole i na pleba-
nii był szpital wojskowy, zmarło około 100 żołnierzy, pochowa-
no ich na cmentarzu, ale też przy domach i na polu. Powoli się 
uspakajało wojsko rosyjskie szło na Śląsk i na Żywiec. Ukon-
stytuował się zarząd gminy, który utrzymywał porządek, dbał 
o bezpieczeństwo, bo czasy były niepewne. 

Opracowanie – Dorota Surowiak

Tablica nagrobna Adolfa Gascha
 - cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej

Kultura
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Kultura

cel ulepszenie rasy karpia przez odpowiednią selekcję osobni-
ków, mając specjalny wzgląd na ich budowę i zdolność do szyb-
kiego wzrostu (nie może to dziwić, tak postępuje się z każdym 
gatunkiem). Dążyłem do uzyskania ryby, w której znajduje się 
więcej mięsa, mającej dobrze wykształcone ciało – nie tylko po-
przez zwiększanie wagi, lecz przede wszystkim proporcji mię-
dzy bardziej a mniej cennymi częściami karpia. Rozwijałem te, 
zwiększające jego wartość. Zwracam zatem uwagę na odpo-
wiednio małą głowę, łukowato wygięty, pełny grzbiet i zaokrą-
gloną sylwetkę. Innymi słowy dobry, rasowy karp jest między ry-
bami tym, czym szlachetne gatunki pośród bydła.

Z karpiem w XXI wiek
Jak  radzą  sobie  następcy Adolfa Gascha? Lokalna Grupa 

Rybacka „Bielska Kraina” w swojej publikacji podaje, że na te-
renie gminy Bestwina znajduje się 76 gospodarstw rybackich 
o łącznej powierzchni stawów 213 ha i 83 hodowców. Gospo-
darstwa oferują  takie gatunki  ryb  jak karp, amur,  lin,  tołpyga, 
szczupak, karaś.
Trudno oczywiście opisać wszystkie gospodarstwa, ogranicz-

my się więc do przykładowego, które wymienione jest również 
w publikacji LGR. Państwo Izabela i Łukasz Maroszek z Bestwi-
ny przejęli rodzinną tradycję trwającą od r. 1976. Od tego cza-
su dodawano kolejne stawy i grunty. Gospodarstwo prowadzi 
hodowlę przede wszystkim karpia, ale również amura i tołpygi, 
sprzedając ryby w okresie świątecznym. W części rolniczej p. 
Maroszek hodują kury nioski, zielononóżki, gęsi, kaczki, brojle-
ry, indyki i bydło – jest to chów ekologiczny, oparty na metodach 
tradycyjnych, zatem mięso cieszy się dużym zainteresowaniem.
Nie należy ponadto zapominać o Sekcji Wędkarskiej im. Adol-

fa Gascha, która od roku 2015 działać będzie jako Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha. Sek-
cja liczy około 300 osób czynnie działających na rzecz promocji 
rybactwa i wędkarstwa – m.in. współorganizuje Święto Karpia 
Polskiego, organizuje zawody wędkarskie dla dorosłych i dzie-
ci, dba o czystość akwenów, przeprowadza modernizację i re-
kultywację stawów, stale inwestuje w zaplecze sprzętowe. Węd-
karze własnymi rękami wykonali wiele prac ziemnych, okreso-
wo przeprowadzają akcje sprzątania.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Biel-

ska Kraina” daje jej beneficjentom – hodowcom wiele korzyści. 
Stowarzyszenie jest dysponentem środków pozyskanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rybackiego i w ramach ogłaszanych na-
borów wniosków wspiera rozwój obszarów zależnych od rybac-
twa. Pomaga podnosić jakość produktów, wzmacniać konkuren-
cyjność czy też chronić środowisko przyrodnicze. Beneficjen-
tami grupy stało się choćby Kółko Rolnicze w Bestwince (Uru-

chomienie mobilnego punktu do sprzedaży i smażenia ryb wraz 
ze specjalistycznym wyposażeniem) lub sama gmina Bestwina 
(dofinansowanie do zagospodarowania terenu wokół Ośrodka 
Zdrowia w Bestwinie). Dzięki staraniom LGR na terenie Ośrod-
ka Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie zbudowana zo-
stała siłownia plenerowa, na której starsi i młodsi mieszkańcy 
mogą poprawić swoją kondycję.

Karp produktem tradycyjnym
– zamieszanie wokół nazwy

W roku 2013 Lokalna Grupa Rybacka złożyła do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o wpisanie karpia z gminy Be-
stwina na listę produktów tradycyjnych. Wpis uzyskano w czerw-
cu r. 2014 i  tak ryba znalazła się w wykazie  jako „Bestwiński 
Karp Królewski”. Nazwa ta wywołała jednak pewne kontrower-
sje. W mediach zarzucono wnioskodawcom, że nie pamiętali 
o kaniowskim pochodzeniu karpia, akcentując jedynie Bestwi-
nę. Czy oskarżenia te mają jakieś uzasadnienie a jeśli nawet to 
czy oparte na mocnych przesłankach? Wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski argumentuje, że nazwa „Bestwiński” odnosi się do 
całej gminy Bestwina a użyto jej po to, by korzyści z posiadania 
produktu tradycyjnego mogli czerpać gospodarze także z Be-
stwiny, Bestwinki i Janowic. Bestwina to zarazem nazwa i gmi-
ny i jednego z sołectw, zatem ta zbieżność rodzi nieporozumie-
nia. O Kaniowie – miejscu działania Gascha – nie zapomnia-
no ani w opisie produktu dołączonym do wniosku ani podczas 
prezentacji promocyjnej, która odbyła się w siedzibie LGR, gdy 
wniosek podpisywano. Dodatkowo za patrzeniem bardziej ca-
łościowym, szerszym niż ścisłe granice jednego sołectwa każą 
optować pewne argumenty historyczne – innowacje Gascha nie 
wzięły się z niczego, czerpał on z kilkusetletniego doświadcze-
nia okolicznych – także bestwińskich – hodowców, rozwijał to, co 
już tu zastał i co wypracował w swoich poprzednich miejscach 
zatrudnienia. Sam nie pochodził ani z Kaniowa ani z Bestwi-
ny – chociaż zarządzał on folwarkiem fizycznie znajdującym się 
w Kaniowie, czynił to de facto na zlecenie arcyksięcia Albrechta 
Habsburga. Niemniej jednak w Kaniowie pamięć o Gaschu jest 
żywa, przejawia się w nazwie Stowarzyszenia Wędkarskiego, 
w organizacji Święta Karpia i w pomniku hodowcy znajdującym 
się na terenach rekreacyjnych. W 2009 r. została wydana pu-
blikacja pt. „Adolf Gasch – hodowca z Kaniowa w świetle tek-
stów źródłowych”. Szkoda by więc było, aby nazwa użyta pod-
czas certyfikacji – zabieg czysto techniczny wynikający z prag-
matyzmu gospodarczego, nie wymierzony przeciw nikomu ani 
niczemu – wyrobił w mieszkańcach Kaniowa podsycane przez 
media przekonanie,  iż „Bestwina ukradła karpia”. Takiego za-
grożenia nie było i nie ma, ponieważ żaden gospodarz z Bestwi-
ny nie kwestionuje tego, że popularna rasa karpia wzięła swój 
początek od Gascha. Rewelacje o przywłaszczaniu sobie ryby 
świetnie się sprzedają, ponieważ grają na międzysąsiedzkich 
antagonizmach i tym lokalna prasa, zwłaszcza ta niższych lo-
tów lubi się żywić. Nie byłby z medialnych przepychanek zado-
wolony Adolf Gasch, który pisał: zachęcam wszystkich hodow-
ców, aby w swoich miejscowościach czynili dalsze obserwacje 
i eksperymenty. Mam nadzieję, że wyniki ich doświadczeń zo-
staną opublikowane i posłużą wspólnemu dobru. Piękno rolnic-
twa polega na tym, że nie zna ono zawodowej zazdrości i niech 
tak zostanie. Nawet, jeśli dzięki doświadczeniom jednego rolni-
ka wzbogaci się drugi, niech ten pierwszy nie czuje się zagro-
żony, dzięki większemu popytowi na rynkach na pewno wszyst-
ko mu się zwróci.            Sławomir Lewczak

Zawody wędkarskie dla najmłodszych



17

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

st
yc

ze
ń

-lu
ty

 1
-2

/2
01

5

Sezon kolędowo – jasełkowy rozpoczął się w gminie Bestwina 
już w piątek, 19 grudnia. Był to wielki dzień dla uczniów szkoły 
podstawowej im. św. Jana Kantego, ich rodziców i nauczycieli. 
Po wielu dniach prób, przygotowań, robienia dekoracji i szycia 
strojów zaprezentowano szerokiemu audytorium przedstawie-
nie pod tytułem „Bajkowa Kolęda”. Spektakl należy uznać za 
wielkie przedsięwzięcie, ponieważ brała w nim udział praktycz-
nie każda klasa. Wszyscy mieli okazję do zaprezentowania ak-
torskich lub muzycznych talentów.
Zamysłem twórców jasełek stało się zrealizowanie ich w kon-

wencji nieco innej niż ta tradycyjna. W scenariusz wpleciono mo-
tywy z popularnych baśni Andersena, braci Grimm, Carlo Col-
lodiego, Charlesa Perraulta i innych twórców. Dary Dzieciątku 
złożyli zatem Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Pinokio, Dziew-
czynka z zapałkami oraz wiele postaci znanych z lektur nasze-
go dzieciństwa. Pojawiły się jednak również nasze swojskie ak-

centy – dzieci ubrane w bestwiński strój regionalny zło-
żyły życzenia „po naszemu”. Kolędy i pastorałki wyko-
nał szkolny chór „Cantata” prowadzony przez Magda-
lenę Wodniak – Foksińską.
Wysoki  poziom gry  aktorskiej  i wspaniałe  dekora-

cje oczarowały rodziców i zaproszonych gości ale nad 
wszystkim tym czuwali nauczyciele i pracownicy szko-
ły, którym także należą się wielkie brawa. Efekty świetl-
ne były możliwe dzięki zastosowaniu nowo zakupionej 
instalacji oświetleniowej – o środki na  ten cel wysta-
rał się uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II Piotr Niem-
czyk wraz z przyjaciółmi – młodzi  społecznicy otrzy-
mali  po  przedstawieniu  podziękowania  od  dyrektor 
ZSP Agaty Rak.

Sławomir Lewczak

Edukacja

Jasełka w krainie bajek i baśni
Impreza środowiskowa w ZSP Bestwina

Postacie z różnych bajek

Uczniowie wystąpili również w strojach regionalnych

Dzień Babci i Dziadka w bestwińskim przedszkolu
Ile gwiazd w wieczornym mroku 
ponad naszym krajem lśni,
tyle przynieś drogim dziadkom, 
jasnych i szczęśliwych dni…

Styczeń to miesiąc, w którym swoje święto obchodzą Babcie 
i Dziadkowie. Z tej okazji przedszkolaki z Przedszkola Publicz-
nego w Bestwinie zaprosiły swoje babcie i dziadków na specjal-
nie dla nich przygotowany program artystyczny. Dzieci wysta-
wiły bożonarodzeniowe jasełka. Przedszkolaki w przepięknych 
strojach, wierszem, kolędą i tańcem zaprezentowały Narodzenie 
Pana Jezusa. Starania swoich wnucząt śledzili dziadkowie, któ-
rzy gromkimi brawami nagradzali występy dzieciaków. Wszyscy 
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku 
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i wdzięczność. Go-
ściom towarzyszyły radość, uśmiech oraz ogromne wzruszenie
…         K. Przewoźnik, K. Ubych

Bożonarodzeniowy spektakl dla babć i dziadków
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Edukacja

Uczniowie z ZSP Bestwina nagrodzeni na Gali Wolontariatu

W dniu 5 grudnia odbyła się 4 Gala Wolontariatu w Bielsku-Bia-
łej. Jej organizatorem było Bielskie Stowarzyszenie Artystycz-
ne  „Teatr Grodzki”.  Impreza podzielona była na dwie części: 
obchody 15 - lecia BSA Teatru Grodzkiego i 10 - lecia Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny”. Były podziękowania 

i wspomnienia. Uczestnicy Warsztatu zaprezentowali humory-
styczny spektakl pt. „Jesteś potrzebny”. W drugiej części usły-
szeliśmy utwór muzyczny w wykonaniu chłopców z Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapeutycznego nt. korzyści płynących z 
bycia wolontariuszami. 
Punktem kulminacyjnym było wręczenie podziękowań, wyróż-

nień i nagród dla wolontariuszy zgłoszonych do lokalnej edycji 
ogólnopolskiego  konkursu  „Barwy Wolontariatu”. Na  konkurs 
wpłynęło  23  kandydatury  osób  indywidualnych  i  grupowych 
(szkolne kluby wolontariatu). 
W kategorii GRUPOWY WOLONTARIAT wolontariusze z Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie zdobyli II miejsce, tym sa-
mym awansowaliśmy do etapu wojewódzkiego i 18 grudnia bę-
dziemy uczestniczyli w gali wolontariatu w Katowicach.
Jest to ogromny sukces naszych gimnazjalistów - wolontariu-

szy, za co serdecznie im dziękujemy i gratulujemy.
Agnieszka Dutka

Uczniowie z ZSP Bestwina wraz z nauczycielami

Biskup Piotr Greger z wizytą w ZSP Bestwinka

Ogłoszenie – zapraszamy do klubu „Pionek”

Z okazji wizytacji kanonicznej w Parafii 
pw. Św. Sebastiana w Bestwince dnia 20 
I 2015 r. gościł w naszej szkole Ksiądz Bi-
skup Piotr Greger. Wśród zaproszonych 
gości był także wójt Gminy Bestwina p. 
Artur Beniowski oraz proboszcz Parafii w 
Bestwince ks. Józef  Baran. Pani Dyrek-
tor Danuta Tekieli - Herman serdecznie 
przywitała przybyłych gości, a uczniowie 
wręczyli im kwiaty.
Ksiądz Biskup wysłuchał krótkiego pro-

gramu artystycznego, który nawiązywał 
do Bożego Narodzenia. Dzieci ze wszyst-
kich stron świata pokłoniły się Jezusowi i 
złożyły mu w ofierze to, co miały najcen-
niejszego - swoje serca. Przedstawienie przygotowała p. I. Sie-
racka wraz z uczniami z III klasy szkoły Podstawowej. Insceni-
zacja była przeplatana utworami muzycznymi, które zaśpiewa-

ły połączone chóry szkolne Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum, pod 
kierunkiem p. E. Ryś - Jarczok.
Zwracając się do zebranych ze 

Słowem Bożym ks. Biskup podkre-
ślił, jak ważne w dzisiejszych cza-
sach  jest wychowanie  i  uczenie 
młodego pokolenia wiary, tradycji 
oraz miłości do Ojczyzny i drugie-
go człowieka. Wyraził również ra-
dość z  zamiłowania uczniów na-
szej szkoły do śpiewu  i chęci do 
rozwijania talentów. Odpowiedział 
na pytania zadane Jego Ekscelen-
cji przez uczniów gimnazjum.

Ks. biskup P. Greger wpisał się do naszej kroniki. Spotkanie 
zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla 
całej społeczności szkolnej.       Iwona Pala - Legutko

Biskup Piotr Greger wpisuje się do księgi pamiątkowej

Klub sportu i rekreacji niewidomych i słabo widzących „Pionek” w Biel-
sku-Białej przyjmuje chętnych do sekcji strzeleckiej lub innych (szachy, 
warcaby, taniec) do treningu i na zawody. Wymagany jest umiarkowany 
lub znaczny stopień niepełnosprawności na wzrok. W Sekcji Strzelec-
kiej jest tylko 7 zawodników, a mimo to członkowie klubu Pionek zajmują 
czołowe miejsca w Polsce. W ubiegłym roku w strzelectwie laserowym 
drużynowo zdobyliśmy 3 złote medale na mistrzostwach Polski. Z bro-
ni pneumatycznej drużynowo zajęliśmy 1  i 2 miejsce w mistrzostwach 
Polski. Również z broni pneumatycznej indywidualnie na mistrzostwach 
Polski Jerzy Załomski z Bielska-Białej zajął 1 miejsce a Kawka Ryszard 
z Kaniowa drugie. Na mistrzostwach Europy Jerzy Załomski zdobył 2 zło-
te i jeden srebrny, Ryszard Kawka zajął 4 i 6 miejsce.
Informacje  w  tej  sprawie  udziela  Kawka Ryszard.  Nr  telefonu  – 

533331146

Zostań z nami
 strzeleckim mistrzem!
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Sport

Była Sekcja – Jest Stowarzyszenie
Po 35 latach istnienia, członkowie Sekcji Wędkarskiej im. A. 

Gascha działającej przy LKS „Przełom” Kaniów postanowili uczy-
nić kolejny krok naprzód. Sekcja zyskuje bowiem samodzielność 
i przeradza się w Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp 
Królewski” im. Adolfa Gascha.
Kierownik Sekcji Wędkarskiej Roman Sas tak wyjaśnia po-

wody decyzji wędkarzy: Utworzenie Stowarzyszenia nie jest w 
żadnej mierze podyktowane jakąś chęcią przeciwstawienia się 
Klubowi, a jedynie dobrem naszych członków. Usamodzielnienie 
się pozwoli uzyskać podmiotowość prawną działającą w opar-
ciu o Prawo o Stowarzyszeniach, a także skutecznie pozyski-
wać różnorakie środki finansowe, np. poprzez Lokalną Grupę 
Rybacką „Bielska Kraina”. Jesteśmy cały czas otwarci na współ-
pracę z LKS-em, może się to wyrażać poprzez wspólną organi-
zację obchodów Święta Karpa Polskiego.

Stowarzyszenie  jest  obecnie  na etapie  uzyskiwania wpisu 
do KRS, lecz kluczowe decyzje zapadły na zebraniu w dniu 11 
stycznia. Ściślej mówiąc odbyły się dwa zebrania: Najpierw spra-
wozdawczo – wyborcze zebranie Sekcji Wędkarskiej, a zaraz 
potem założycielskie zebranie nowego Stowarzyszenia. Powo-
łano na nim komitet założycielski, uchwalono statut i przyjęto 
uchwały zatwierdzające statut. Warto podkreślić, że licznie do-
pisali zrzeszeni w Sekcji wędkarze, zaś władze gminy Bestwina 
reprezentował m.in. wójt Artur Beniowski i jego zastępca Mar-
cin Kanik. Przyznano nagrody i wyróżnienia: Wędkarzem Roku 
został Ryszard Kotas, kolejne miejsca na podium zajęli Paweł 
Pasierbek i Damian Czopek. Tytuł Młodzieżowego Wędkarza 
Roku przypadł Arturowi Niemcowi.

Sławomir Lewczak

Przy mikrofonie kierownik Sekcji Roman Sas Wędkarze powołują nowe stowarzyszenie

Doceniono naszych sportowców
Szesnasta Gala Sportu, która w dniu 21 stycznia miała miejsce 

w budynku Starostwa Powiatowego zwieńczyła cały rok ciężkich 
treningów i zawodów sportowych, nierzadko zakończonych spo-
rymi sukcesami. Działacze, tre-
nerzy oraz sami zawodnicy spo-
tkali się z samorządowcami taki-
mi jak wicestarosta bielski Grze-
gorz  Szetyński,  wicewojewo-
da Mirosław Szemla, prezydent 
Bielska – Białej Jacek Krywult, 
wójtowie, burmistrzowie i radni.
Wyróżnionymi zawodnikami z 

gminy Bestwina zostali kajakpo-
liści – reprezentanci UKS „Set” 
Kaniów:  Klaudia  Sachmerda, 
Sandra Pilarz,  Katarzyna Ciu-
pak, Natalia Pacyga i Dawid Wi-
zner. Pod kierunkiem  trenerów 
Dariusza i Katarzyny Pilarz oraz 
prezes UKS „Set” Haliny Błaszkiewicz nasi sportowcy zdoby-
wali wysokie miejsca, puchary i medale na imprezach o randze 

Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, Pucharu Europy czy też 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
Z kolei w kategorii judo nagrodę odebrał Paweł Wawrzyczek, 

także mieszkaniec  gminy Be-
stwina, trenujący w Klubie Spor-
towym Judo Czechowice-Dzie-
dzice. Paweł  uplasował  się  na 
drugim miejscu w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Kielcach, zdo-
był brązowy Medal w Pucharze 
Europy Juniorów w rumuńskim 
Deva,  reprezentował  również 
kraj  na Młodzieżowych  Igrzy-
skach Olimpijskich w Nankinie 
(Chiny)  i  tam zajął  bardzo do-
bre siódme miejsce.

Sławomir Lewczak
Fot. M. Marzec/J. Jesionka 

– Powiat Bielski

Nagrodzeni sportowcy - wśród nich nasi reprezentanci
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Już 25 lat istnieje w Kaniowie Klub, który skupia miłośników 
piłki nożnej w naszym lokalnym wydaniu. Nie brakowało ich ni-
gdy, ale zorganizowane struktury zrodziły się w 1990 r. Dzię-
ki pomysłowości takich ludzi jak Ka-
zimierz Polak, Władysław Janeczko 
czy też Karol Ryszka powstało pręż-
nie działające stowarzyszenie, które-
mu zawdzięczamy na przykład wy-
budowanie na obiekcie LKS „Prze-
łom” krytej  trybuny  i spikerki – sie-
dziby Klubu Kibica.
 Dla  uczczenia  srebrnego  jubile-

uszu w hali  sportowej w Kaniowie 
odbył się turniej piłki nożnej, w któ-
rym uczestniczyło osiem zespołów. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna „Chłopaki z Sobika” w składzie: 
Przemysław Światłowski, Mirosław Danel, Szymon Światłowski, 
Łukasz Nycz, Robert Nycz, Marcin Paw, Zbigniew Wójcikiewicz. 

Drugie miejsce zajął „Inny Zespół”, zaś 
trzecie „Młodzi Wilcy”. Przyznano rów-
nież  szereg nagród  indywidualnych. 
Tytuł króla strzelców wywalczył Adrian 
Damaz a najlepszego bramkarza Zbi-
gniew Wójcikiewicz. Nagroda „Kroni-
ki Beskidzkiej” powędrowała do Grze-
gorza Marona. Nagrody i wyróżnienia 
wręczał m.in. wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski.

Sławomir Lewczak
fot. Artur Jarczok/Beskidzka24.pl

Sport

Turniej na ćwierćwiecze Klubu Kibica

Wielki sukces 
ratowników z OSP 

Bestwina

Kapitan zwycięskiej drużyny odbiera puchar z rąk wójta

Zakończyły się Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa 
w Ratownictwie Medycznym. Wśród 53 załóg zawodo-
wych ratownictwa medycznego (w tym 9 zagranicznych) 
wystąpiła również drużyna ochotników z Naszej jednost-
ki. Załogi miały do wykonania kilka zadań praktycznych 
i testy. Ratownicy medyczni byli wzywani m.in. do:
– wypadku z udziałem autobusu MZK
– rannych w wybuchu w czechowickiej kopalni
– katastrofy autobusów z górnikami na Wilczym Jarze
– rannych w Centrum Handlowym
Nasi reprezentanci w składzie Dariusz Orłowski, Ma-

teusz Nowak i Konrad Nycz, mogą się pochwalić bar-
dzo dobrym występem, ponieważ w końcowej kwalifika-
cji uplasowali się na 9 pozycji!
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na naszą stro-

nę internetową www.osp.bestwina.pl
Druhowie z OSP Bestwina
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Patronat honorowy: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wójt Gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski

Patronat medialny: Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beski-
dów”, „Gość Niedzielny”, „Magazyn Gminny”

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej. 
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach: 
I – dzieci do lat 13 
II – młodzież gimnazjalna i szkół średnich 
III – dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest: 
1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego: 
a) 1‒3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość 
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach 
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek) 
2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną 
tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące infor-
macje: nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, wiek, 
zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać 
krótką informację o autorze. 
Adres do korespondencji: 
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43‒512 Bestwina
tel. 32 214 14 09
3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci 
otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi 
i wyróżnionymi utworami 
4. Termin nadsyłania wierszy mija 15 lutego 2015 roku.
5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publiko-

wanych i nagradzanych. 
6. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez organizatorów 
w składzie: 
Aliny Świeży – Sobel – redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna 
powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator 
wartości chrześcijańskich; 
Alina Macher- redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, pracownik 
Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-Białej; 
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu ksią-
żek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólno-
polskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją 
twórczość literacką; 
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor Beskidzkiego Radia Ka-
tolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor „Gościa Niedzielnego”; 
7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się wła-
snością organizatora. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzo-
nych wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów. 
9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem na-
gród i wyróżnień nastąpi 7 kwietnia 2015 roku w czytelni Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Bestwinie – dokładny termin zosta-
nie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.pl 
11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla ce-
lów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział 
w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udo-
stępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych 
z konkursem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ogłasza
 XIII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Ogłoszenia
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Grudzień 2014
•  8 grudnia  o  godz.  15.00 w Kaniowie,  na ul. Batalionów 
Chłopskich policjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzyma-
li mieszkańca Kaniowa, który będąc w stanie nietrzeźwo-
ści – 0,36 mg/l., kierował samochodem marki Audi.

•  8 grudnia o godz. 17.00 w Bestwinie, na ul. Witosa poli-
cjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca Be-
stwiny, który będąc w stanie nietrzeźwości (0,45 mg/l.) kie-
rował rowerem.

•  8 grudnia  o  godz.  21.00 dwóch mieszkańców Bestwiny 
grożąc pobiciem zabrało mieszkańcowi Janowic pieniądze 
w kwocie 20 zł.

•  15 grudnia  w  Kaniowie,  na  ul.  Dankowickiej  policjan-
ci z SPPP Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Kanio-
wa na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Pszczynie, w celu osadzenia w areszcie śledczym.

•  16 grudnia o godz. 7.00 w Kaniowie, na ul. Krzywolaków 
policjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca 
Kaniowa, który będąc w stanie nietrzeźwości (0,89 mg/l.) 
kierował motorowerem.

•  17 grudnia w Kaniowie przy ul. Mirowskiej trzech nastolat-
ków z Kaniowa włamało się do budynku gospodarczego, 
skąd skradło różnego rodzaju rzeczy na szkodę mieszkań-
ca Kaniowa – straty wartości 600 zł.

•  25 grudnia o godz. 20.00 w Kaniowie, na ul. Batalionów 

Chłopskich policjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzyma-
li mieszkankę Kaniowa, która w stanie nietrzeźwości 1,09 
mg/l. kierowała samochodem. 

•  29 grudnia o godz. 8.00 policjanci z SPPP Bielsko – Biała 
zatrzymali mieszkańca Bestwiny na podstawie nakazu wy-
danego przez prokuraturę w Radomiu, celem wykonania 
czynności procesowych z jego udziałem.

Styczeń 2015
•  5 stycznia mieszkaniec Bestwiny został oszukany w trakcie 
zakupów telefonu na portalu internetowym. Straty ok. 700 zł.

•  12 stycznia w nocy w Kaniowie, przy ul. Kóski nieznany 
sprawca włamał się do automatu ze zniczami, skąd skradł 
pieniądze – straty: 2 tys. zł. na szkodę mieszkańca Żywca.

•  15 stycznia o godz. 16.00 w Bestwinie przy ul. Janowic-
kiej nieznany sprawca włamał się do budynku mieszkalne-
go, skąd skradł pieniądze i biżuterię. Straty – 2 tys. zł. na 
szkodę mieszkańca Żywca.

•  15 stycznia w nocy, w Kaniowie przy ul. Parkowej nieznany 
sprawca włamał się do lokalu, a następnie, po pokonaniu 
zabezpieczeń włamał się do maszyn zręcznościowych, skąd 
skradł znajdujące się tam pieniądze. Straty w toku ustalania.

•  17 stycznia w nocy, w Kaniowie przy ul. Parkowej niezna-
ny sprawca włamał się do lokalu gastronomicznego, skąd 
skradł alkohol i kasę fiskalną – straty 6 tys. zł. na szkodę 
mieszkańca Kaniowa.

•  23 stycznia w Kaniowie,  na ul. Czechowickiej  policjanci 
z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkankę Cze-
chowic – Dziedzic, która będąc w stanie nietrzeźwości (0,41 
mg/l.) kierowała skuterem.

•  24 stycznia w Bestwinie, na ul. Witosa o godz. 13.00 miesz-
kaniec Bestwiny kierował rowerem będąc w stanie nietrzeź-
wości – 1,42 mg/l.

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje

20

•M
ag

az
yn

 g
m

in
ny

 k
w

ie
ci

eń
-m

aj
 4

-5
/2

01
3

Ogłoszenia

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

23

• M
ag

az
yn

 g
m

in
ny

 k
w

ie
ci

eń
-m

aj
 4

-5
/2

01
3

Ogłoszenia

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

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

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe
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Ogłoszenia

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

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

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Ogłoszenia

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

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.

Ogłoszenia

8 zł – jednorazowe wejście,

140 zł – karnet na 3 miesiące,
  dwa razy w tygodniu,

80 zł – karnet na 3 miesiące, 
  1 raz w tygodniu

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Bestwinie

 zaprasza na aerobik.

Zajęcia odbywać się będą

 w poniedziałki i środy  

 o godz. 18 

Telefon do CKSiR: 32 214 13 65

Koszt:



Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Bestwina
Więcej zdjęć znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.bestwina.pl

Masz dość
wielu rat?

Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
KonsolidacyjnaKonsolidacyjna

Zapraszamy do placówki

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

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