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Gdy nad grobem stały,
Rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
Zmartwychwstał Pan i żyje.
Alleluja
Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy życzymy radosnych Świąt Wielkiej Nocy
Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego
Smacznego „Święconego” i wielu miłych spotkań przy wspólnym stole
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek samorządowych
Radni Gminy Bestwina wraz z Przewodniczącym Jerzym Stanclikiem
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”
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Z prac Urzędu Gminy
modernizacji budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Bestwince.
• W ramach prac melioracyjnych wykonana została konserwacja
kanału ulgi w Kaniowie, wykonany rów wraz z przepustem
przy ul. Miodowej w Janowicach, odtworzony rów przy ul.
Floriana w Bestwince. Trwają prace odwodnieniowe na ul.
Łanowej w Janowicach.
• Powstanie kanał ulgi w rejonie cegielni w Bestwinie. Zapytanie
cenowe na te prace wygrała spółka wodna – melioracyjna
w Bestwinie.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę
złożyć dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Zmartwychwstałego, samych dobrych dni i spełnienia
najskrytszych marzeń.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Poniżej przybliżę najważniejsze działania Urzędu Gminy
podejmowane w ostatnim czasie:
Został rozstrzygnięty przetarg
na remonty cząstkowe gminnych
dróg tzw. „łatanie dziur”. Firma,
która złożyła najniższą ofertę
to miejscowe przedsiębiorstwo
Rezbud.
•
Również wybrany jest wykonawca naprawy dróg gruntowych – PK Kombest.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
•
Wykonywane są projekty
budowy parkingu przy ul. Podzamcze oraz odbudowy ul. Pisarzowickiej w Janowicach, na której modernizację pozyskane
zostały środki z Urzędu Wojewódzkiego.
• Podpisana została umowa z wykonawcą projektu termo-

IV Sesja Rady Gminy Bestwina
Zasłużona dla obronności

w Bielsku-Białej.
2. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
3. Nabycia nieruchomości.
4. Nabycia nieruchomości.
5. Zbycia nieruchomości.
6. Uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
adiacenckich,
7. Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych, dla których zarządcą jest Gmina Bestwina.
9. Przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina
na lata 2014 -2020”.
10. Wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego

•Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

W warunkach niestabilnej sytuacji politycznej i konfliktu zbrojnego toczącego się niedaleko od polskich granic potrzebna jest silna
i nowoczesna armia. Ze strony ekspertów słychać coraz więcej
głosów o potrzebie zwiększenia stanu osobowego naszego wojska czy też stworzenia licznej rezerwy. Każdy dobrze wyszkolony
żołnierz jest zatem niemal na wagę złota. Ale nie byłoby żołnierzy
gdyby nie ich rodziny i dlatego też Minister Obrony Narodowej
nagradza medalem tych rodziców, których co najmniej trójka
dzieci ubrała mundur.
Na sesji Rady Gminy Bestwina, która miała miejsce w dniu 19
lutego, szef wydziału rekrutacji WKU w Bielsku – Białej mjr Janusz Świerczek wręczył w imieniu ministra Tomasza Siemoniaka
srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” pani Annie
Kabot. Oficer odczytał specjalny list gratulacyjny, zaś życzenia
pani Annie złożył także wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.

Rada Gminy podejmowała
Uchwały w sprawie:

1. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

Wręczenie medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

przez Pana J.W.
11. Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Bestwina.
12. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

Na sesji przedstawiono plany pracy komisji stałych Rady Gminy
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i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Bestwina.
13. Rezygnacji Gminy Bestwina z członkostwa w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” w Bielsku-Białej,
14. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do
współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Województwa Śląskiego i zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a Miastem
Bielsko-Biała, pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego.

15. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2015 rok.
Przedstawione zostały również plany pracy komisji stałych
Rady Gminy Bestwina jak również całej Rady Gminy. Więcej
szczegółów znajduje się w protokole z sesji dostępnym
w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej.
Opracowanie:
Barbara Małysz-Zbijowska
Sławomir Lewczak

Aby godnie mieszkać i żyć...
Anna Komorowska w Bestwinie
Ten dom powstał z przerażenia i zatroskania o los naszych
dzieci! - takimi słowami powitał Pierwszą Damę RP Annę Komorowską Tadeusz Sowiński, członek zarządu Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”. Pani
prezydentowa w dniu 17 marca przybyła do Bestwiny, aby
obejrzeć Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny im. św. abpa
Józefa Bilczewskiego znajdujący się przy ul. gen. Sikorskiego.
Nad budową tegoż ośrodka objęła honorowy patronat i jak się
okazało, otworzyło to wiele drzwi u sponsorów – przedsiębiorstw
czy osób prywatnych.
Małżonka Bronisława Komorowskiego wyznała na spotkaniu
z członkami stowarzyszenia i mieszkańcami domu, że swojego
patronatu udziela tylko wybranym inicjatywom. Widząc piękny,
dobrze zaopatrzony budynek wyraziła radość, że niemal kar-

Anna Komorowska zwiedza ośrodek mieszkalno-rehabilitacyjny

Pamiątkowe zdjęcie z Pierwszą Damą

Walne zebrania sprawozdawcze
w gminnych jednostkach OSP
OSP Kaniów: Jeszcze
skuteczniejsi na wodzie

• Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

kołomne przedsięwzięcie, na jakie stowarzyszenie się zdecydowało, powiodło się i osoby z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną znajdą bezpieczną przystań.
Prezes stowarzyszenia „Razem” Maria Sysak – Łyp oprowadziła Annę Komorowską po całym ośrodku i krótko przedstawiła
jego historię. W imieniu podopiecznych przekazała ręcznie
wykonane prezenty będące podziękowaniem za wsparcie. Nie
zabrakło reprezentacji władz samorządowych – wójta gminy
Bestwina Artura Beniowskiego, wojewody śląskiego Piotra Litwy,
prezydenta Bielska – Białej Jacka Krywulta. Pani prezydentowa
w rozmowach z lokalnymi władzami poznała bieżące potrzeby
mieszkańców regionu, w tym gminy Bestwina.
Sławomir Lewczak
Zdjęcia: Ewa Oczadły/Stowarzyszenie „Razem”

jało się w przemówieniach zaproszonych gości. W Kaniowie, sołectwie najbardziej narażonym na powodzie do priorytetów należy
walka z żywiołem wody. Planowana jest zatem budowa magazynu
przeciwpowodziowego służącego wszystkim jednostkom. Dzięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej został zakupiony zestaw pływający – łódź
hybrydowa wyposażona w sonar i nawigację satelitarną. Posłuży
przede wszystkim Sekcji Ratownictwa Wodnego na przykład
podczas działań na akwenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. Dzięki niej będzie można także osiągać lepsze wyniki na
zawodach ratowniczych.

Podsumowanie całorocznej działalności, nakreślenie planów
na przyszłość i wyróżnienie zasłużonych druhów – oto główne
punkty programu walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaniowie w dniu 31 stycznia. Było to pierwsze z cyklu czterech
dorocznych strażackich zebrań sprawozdawczych.
Jeżdżenie do pożarów nie jest dziś głównym elementem strażackiej służby. Znacznie częstsze są dziś wypadki komunikacyjne
i inne miejscowe zagrożenia – takie właśnie spostrzeżenie przewi-
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kwiaty, życzenia i zapewnienia o dalszej współpracy dla dobra
społeczności całego sołectwa. Jak powiedział jubilat, największą
jego radością są najmłodsi - członkowie MDP, którzy w przyszłości
zastąpią starszych kolegów. Bez ludzi nie ma straży pożarnej
i dlatego należy zadbać o przyciągnięcie i wyszkolenie pożarniczego „narybku”. Stara się o to członek zarządu powiatowego
ZOSP RP w Bielsku – Białej a zarazem wiceprezes i naczelnik
OSP Bestwinka Grzegorz Gawęda – odpowiedzialny właśnie za
drużyny młodzieżowe.
Józef Distel złożył podczas zebrania obszerne, merytoryczne
sprawozdanie. Wynika z niego, że OSP Bestwinka liczy obecnie
77 członków czynnych, 3 honorowych, 25 wspierających. Do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Harcerskiej Drużyny Pożarniczej należy w sumie 25 młodych druhów i druhen. Wszyscy
systematycznie odbywają szkolenia w różnych specjalizacjach,
a także biorą udział w zawodach. Duży sukces zanotowała sekcja
„A” stając na najwyższym stopniu podium Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych w Bestwinie.
OSP Bestwinka brała udział w 20 akcjach ratowniczo – gaśniczych, przy czym największą z nich był szereg wyjazdów podczas
powodzi, jaka nawiedziła gminę w miesiącach letnich. Poza tym
druhowie włączali się w różnego typu ćwiczenia i inicjatywy o charakterze edukacyjno – prewencyjnym oraz sportowym. Można
wymienić udział w uroczystościach, akademiach, turniej wiedzy
pożarniczej, wycieczki, kulig, mikołajki, turnieje gier zespołowych,

Kaniów - przemawia komendant gminny Grzegorz Owczarz
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Grzegorz Owczarz, komendant gminny oraz prezes OSP Kaniów podzielił się informacjami o dokonaniach Straży w 2014 r.
Wymienił uczestnictwo druhów w świętach strażackich i państwowych, zabezpieczanie masowych imprez, organizowanie turniejów
sportowych i turnieju wiedzy pożarniczej, reprezentowanie OSP
na zawodach o randze regionalnej i ogólnopolskiej. Jednostka
z Kaniowa uzyskała trzecie miejsce w plebiscycie na najlepszą
Straż w powiecie bielskim, wywalczyła „srebro” na Mistrzostwach
Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (wspólnie z OSP
Bestwina). Bardzo wysoko zaszedł członek MDP Kacper Głąb
– uplasował się na piątym miejscu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Wynik Kacpra skomentował st.bryg. Krzysztof
Grygiel, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku – Białej:
Nawet ja, wyrwany do odpowiedzi nie potrafiłbym odpowiedzieć
na pytania, które pojawiły się w tym turnieju. Gratuluję Kacprowi,
ale również bardzo prężnie działającej Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej – jej opiekun, druh Jarek wykonuje naprawdę dobrą
robotę.
Wspomniana drużyna młodzieżowa liczy już 33 członków,
zaś wszystkich druhów jest w Kaniowie 90. 55 z nich posiada
uprawnienia do udziału w akcjach bojowych – w roku 2014 było
ich 42. Przy interwencjach strażacy przepracowali 538,5 godziny
a na rzecz jednostki aż 3009 h. i to nieodpłatnie!
Za trud i wysiłek, podejmowany częstokroć z narażeniem życia
dziękował także pierwszy wicewojewoda śląski Mirosław Szemla,
który jeszcze jako wiceprezes WFOŚiGW zabiegał o dofinansowanie do łodzi ratowniczej. Słowa uznania skierowali w stronę
zebranych przedstawiciele władz pożarniczych z terenu gminy
i powiatu: Jan Ozimina, Herbert Szeliga oraz honorowy członek
Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda. Nie zabrakło przemówień sołtysa Marka Pękali, księdza proboszcza Janusza Tomaszka, prezesa Orkiestry Dętej Stanisława Hamerlaka oraz wójta
gminy Bestwina Artura Beniowskiego. Wójt odniósł się m.in. do
sprawy zakupu średniego samochodu bojowego: Dziękuję Wam
za współpracę, za dbanie o naszą młodzież i za cierpliwość. Jak
wiecie zakup Waszego wymarzonego samochodu nieco się opóźni, ale wstrzymujemy się z tym do czasu pojawienia się środków
unijnych z rozdania 2014 – 2020. Będziemy aplikować w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Z dobrze napisanym
wnioskiem konkursowym mamy szansę na 85% dofinansowania.
Odznaczenia za wysługę lat z rąk Prezesa Zarządu Gminnego
Herberta Szeligi i Wieprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Jana Oziminy otrzymali: 30 lat – Maciej Strach, 5 lat – Dawid
Kuglarz, Kamil Owczarz, Paweł Święs.

Bestwinka - strażacy i zaproszeni goście

tenisa stołowego itd.
Społecznie strażacy przepracowali tysiące godzin – ich wartość
szacuje się na ok. 9600 zł. Remontowali swoją strażnicę, konserwowali samochody i sprzęt, wycinali drzewa czy też wykonywali
regały do magazynu. Często kosztem własnego czasu wolnego.
Za to wszystko wyrazili swoje uznanie goście: wicewojewoda
śląski Mirosław Szemla, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś, prezes zarządu gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, mł. bryg. Czesław Miodoński
z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej, honorowy członek
Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda oraz komendant gminny
Grzegorz Owczarz.
Na wniosek zarządu OSP Bestwinka przyznano odznaczenia
stażowe następującym druhom: 60 lat – Tadeusz Kędzior; 40
lat – Stanisław Kóska; 35 lat – Wiesław Englart, Paweł Ryś; 30
lat – Józef Wilczek; 25 lat – Wiesław Sitarski, Dariusz Lubański;
15 lat – Barbara Żądło, Tomasz Wojcieszyk, Dominik Czernecki,
Grzegorz Gawęda; 10 lat – Barbara Ślosarczyk, Michał Kóska.

OSP Janowice: W odnowionej
siedzibie

OSP Bestwinka: jubileusz druha
prezesa

Ubiegły rok był dla całej jednostki czasem zmian i wytężonej
pracy – mówił na zebraniu w dniu 8 lutego prezes OSP Janowice
Zygmunt Łukoś – Został wyremontowany samochód „Star”, wy-

Minęło już 20 lat odkąd prezesem OSP Bestwinka jest Józef
Distel. Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 7 lutego były więc
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Janowice - spraawozdanie prezesa Zygmunta Łukosia

mieniliśmy okna i drzwi na sali zebrań i w bibliotece, założyliśmy
nowe rynny, z przodu budynku wykonano oświetlenie, zamontowano napis, odbył się remont całej wieży i dokonano wielu innych
napraw, łącznie na sumę ok. 85 000 zł.! Nie byłoby to możliwe bez
wielkiego zaangażowania strażaków i ich rodzin oraz członków
wspierających, w Janowicach bardzo licznych. Pomoc przyszła
również ze strony Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej,
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i Urzędu Gminy
Bestwina. Wiele godzin – aż 3450 przepracowano w różny sposób w czynie społecznym, nie pobierając za nie wynagrodzenia.
Wystąpienie Zygmunta Łukosia było jego „debiutem” na dorocznym zebraniu sprawozdawczym, gdyż we wrześniu nastąpiła
zmiana na stanowisku prezesa. Druh Zygmunt zastąpił Jerzego
Kudłę, który jednakże w dalszym ciągu pozostaje członkiem
zarządu OSP Janowice.
Podobnie jak w Kaniowie i w Bestwince zostały podane do
wiadomości różnorakie fakty dotyczące działalności jednostki.
Liczy ona 38 druhów czynnych, 108 wspierających, 8 honorowych
i 8 członków MDP. W 2014 r. do akcji ratowniczych i gaśniczych
wyjeżdżano 19 razy, co przekłada się na 271 godzin. Janowiccy
strażacy zabezpieczali trasę Rodzinnego Rajdu Rowerowego, brali udział w zawodach, szkoleniach specjalistycznych,
uroczystościach państwowych i kościelnych, zaopatrywali się
w potrzebne wyposażenie. Planują zakupić nowy średni samochód bojowy – pod koniec r. 2014 poprzez zarząd powiatowy
i wojewódzki został złożony wniosek do zarządu głównego ZOSP
RP na ten właśnie cel. Przy okazji konieczna stanie się wymiana
drzwi garażowych.
W przemówieniach zaproszeni goście podkreślili, jak ważna jest
współpraca Straży ze społecznością lokalną - z Radą Sołecką,
parafią, szkołą, Kołem Gospodyń Wiejskich, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Głos zabrali: wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski, prezes zarządu gminnego ZOSP RP Herbert
Szeliga, mł. bryg. Ryszard Somerlik z Komendy Miejskiej PSP
w Bielsku – Białej, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP
RP Józef Kłoda, komendant gminny Grzegorz Owczarz, dyrektor
ZSP Urszula Kal, prezes KGW Krystyna Norymberczyk.
Miłym akcentem zebrania stało się nadanie tytułu honorowego
prezesa OSP Janowice druhowi Jerzemu Kudle. Odznaczenia
stażowe otrzymali: 65 lat – Franciszek Olek, Alojzy Pokładnik; 45
lat – Bronisław Jonkisz; 35 lat – Józef Kozieł, Bogusław Gleindek;
25 lat – Zbigniew Maga, Zbigniew Wojciech; 5 lat – Małgorzata
Kubik, Robert Miarka, Dominik Dadak, Dawid Norymberczyk.

Bestwina - przyczepa z pakowarką piasku
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stwińskiej OSP będzie się działo zatem wiele, zresztą dzieje się
cały czas. Dowodem są wysokie miejsca druhów w zawodach,
aktywność społeczna (6915 przepracowanych nieodpłatnie godzin!) czy też zaopatrzenie w sprzęt: ciekawie prezentuje się na
przykład przyczepa z pakowarką piasku, pomocna podczas akcji
przeciwpowodziowych.
Urodziny świętuje nie tylko jednostka, lecz również jeden
z jej najbardziej zasłużonych druhów. Mowa o 95 – letnim honorowym członku zarządu głównego ZOSP RP Józefie Kłodzie,
bardzo zasłużonym nie tylko dla straży, lecz i dla całej gminnej
społeczności. Między innymi walnie przyczynił się do budowy
Domu Strażaka oraz pozyskania samochodu bojowego Star. Był
wieloletnim członkiem zarządu wojewódzkiego ZOSP RP i członkiem prezydium zarządu OSP w Katowicach. Pan Józef za swoją
działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe i pożarnicze,
zaś podczas walnego zebrania podziękowania i nagrodę odebrał
z rąk wójta Artura Beniowskiego. Gratulacje złożyli także m.in.
wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, zastępca komendanta
miejskiego PSP w Bielsku – Białej st. bryg. Zdzisław Stypuła,
członek zarządu powiatowego ZOSP RP Grzegorz Gawęda,
prezes zarządu gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga i pozostali
zgromadzeni goście.
W dniu walnego zebrania OSP Bestwina liczyła 86 członków
zwyczajnych, 10 honorowych i 35 wspierających. W akcjach ratowniczo – gaśniczych brało udział 34 druhów i druhen – łącznie
przepracowali przy akcjach 770 godzin. Do tego należy dodać
kursy i szkolenia: I stopnia, KPP, naczelników, kierowców – konserwatorów, opiekunów kolonii. Drużyny MDP i OSP uczestniczyły
w różnego rodzaju zawodach, często zajmując bardzo wysokie
lokaty: 1 miejsce w V Manewrach Maltańsko - Strażackich, 2
miejsce w I Otwartych Mistrzostwach Śląska w KPP Strażaków
Ochotników, 9 miejsce w X Zimowych Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. Jak już wielokrotnie

pisaliśmy, jednostka wygrała internetowy plebiscyt na najlepszą
Straż w powiecie bielskim.
Podobnie jak inne jednostki, OSP Bestwina angażowała się
w życie społeczno – kulturalne gminy, organizowała konkursy,
pokazy (np. podczas dożynek gminnych), wyjazdy w ciekawe
miejsca (targi pożarnicze), druhowie rywalizowali w rozgrywkach
sportowych. Bardzo wielu strażaków oddaje krew w ramach
Gminnego Klubu Honorowych Krwiodawców.
Odznaczenia stażowe przyznane podczas walnego zebrania:
50 lat – Stanisław Kubik; 45 lat – Zdzisław Adamus; 40 lat –
Franciszek Lindert, Jerzy Zborek; 35 lat – Helena Wala; 30 lat
– Kazimierz Adamski, Władysław Ślosarczyk; 20 lat - Sylwester
Ślosarczyk; 15 lat – Wojciech Furtek, Michał Marcinek, Tomasz
Ochman, Jadwiga Ozimina, Wiesław Stelmach, Robert Wójtowicz,
Andrzej Zdeb; 10 lat – Michał Błotko, Arkadiusz Kłoda, Jakub
Kraus, Tomasz Łuszczak; 5 lat – Michał Kraus, Tomasz Ozimina,
Anna Radwańska, Ilona Łuszczak, Adrian Wala, Mateusz Waluś,
Adrian Zdrowak.
Sławomir Lewczak

OSP Bestwina: przygotowania
do 125 – lecia
W czerwcu będziemy obchodzili jubileusz 125 – lecia naszej
jednostki – poinformował na zebraniu sprawozdawczym w dniu
15 lutego prezes OSP Bestwina Marceli Kraus. Dodał, że z tej
okazji planowany jest zakup nowego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem, zestawu medycznego oraz
odpowiednie przygotowanie strażnicy i jej otoczenia. W be-
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Ratunek na lodzie – strażackie szkolenie
w Kaniowie
Pokrywa lodowa zbiorników wodnych bywa najbardziej zdradliwa podczas zimowych odwilży i wczesną wiosną. Dość często
ofiarą załamania się lodu padają wędkarze, dzieci i te osoby, które
lekkomyślnie zapuściły się zbyt daleko na taflę. Nieprofesjonalnie
udzielona pomoc może skutkować kolejnymi ofiarami, dlatego też
Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna regularnie przeprowadzają szkolenia z zakresu ratownictwa lodowego. W dniu 21 lutego
po raz kolejny tego typu akcja odbyła się w Kaniowie, na terenie
Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych.
Szkolenie zorganizowała działająca przy OSP Kaniów Sekcja
Ratownictwa Wodnego we współpracy z beskidzkim WOPR.
Udział wzięło łącznie 55 osób z następujących jednostek: Państwowa Straż Pożarna z Bielska - Białej oraz Ochotnicze Straże
Pożarne z Kaniowa, Bestwiny, Bestwinki, Janowic, Zabrzega,
Grojca (Małopolska), Goczałkowic i członkowie Beskidzkiego
WOPR i Grupy Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice. Osobą
odpowiedzialną za całość pod kątem organizacyjnym i merytorycznym był wiceprezes OSP Kaniów Jacek Gruszka, natomiast
instruktorzy prowadzący to ratownicy WOPR i Strażacy OSP
z Kaniowa - Adam Ubych, Tomasz Indeka, Dorota Ubych, Jarosław
Bieroński, Łukasz Hoczek. Zabezpieczenie nurkowe zapewnił
Adam Konopka.
Uczestnicy podczas ćwiczeń wykorzystywali sanie lodowe,

Ćwiczenia w ratownictwie lodowym

drabiny, liny ratownicze, kolce – dowiadywali się, jak oceniać bezpieczeństwo i reagować na zagrożenie, oraz jak udzielać pomocy
z wykorzystaniem przypadkowego i profesjonalnego sprzętu.
Wszystkie zadania wykonywali bardzo odważnie, nie bojąc się
zimnej wody w trakcie odgrywania roli ofiar tonących w przerębli.
Adam Ubych przypomina, iż było to już 4 szkolenie zorganizowane na tym akwenie przez Straż z Kaniowa i wpisuje się ono
w coroczny plan szkoleń jednostek ratowniczych gminy Bestwina.
Warto przypomnieć, że OSP Kaniów wraz z PSP Bielsko-Biała
3 lutego br. prowadziły już działania ratownicze na lodzie.
Sławomir Lewczak

Pracowite i kreatywne
Zebrania w Kołach Gospodyń Wiejskich
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Chociaż jest ich coraz mniej, nie poddają się – zaznaczają w poszczególnych Kołach pełnią Jadwiga Ozimina (Bestwina),
swoją obecność podczas gminnych uroczystości, organizują Halina Lasota (Bestwinka), Krystyna Norymberczyk (Janowice).
ciekawe pokazy kulinarne, wycieczki, kursy... w Kołach Gospodyń W Kaniowie na stanowisku prezesa zaszła zmiana – po wieloletWiejskich praca wre, a ubiegły, bardzo intensywny
niej pracy z funkcji
rok został podsumowany na walnych zebraniach.
zrezygnowała HeW Bestwinie, Bestwince i Janowicach panie
lena Sowa, a na
spotkały się na zebraniach sprawozdawczych, zaś
jej miejsce wybraw Kaniowie – na zebraniu sprawozdawczo – wyborno Mieczysławę
czym. W obecności wójta Artura Beniowskiego, jego
Głąbek. Oficjalnie
zastępcy Marcina Kanika, radnych, sołtysów, prezeprzywitano nowe
sów i naczelników OSP, księży, dyrektorów jednostek
członkinie, a minuoświatowych i kulturalnych zostały odczytane spratą ciszy pożegnano
wozdania z całorocznej działalności Kół. Największe
te, które odeszły na
zeszłoroczne imprezy, w trakcie których gospodynie
wieczny spoczywykazały się różnorakimi talentami to powiatowy
nek.
pokaz „Kulinarne Dziedzictwo” a także II Dożynki
Gospodynie z KGW Kaniów
Gminne w Bestwinie.
Najbardziej uroPoza tym można było
czystą oprawę miazobaczyć je w strojach
ło zebranie KGW w Janowicach, gdyż odbywało się
regionalnych przy okazji
w przededniu Dnia Kobiet. Z tej okazji przewodniobchodów świąt pańcząca i członkinie usłyszały od gości wiele miłych
stwowych i kościelnych,
życzeń, otrzymały również kwiaty i upominki. Wójt
uczyły się decoupage,
i jego zastępca na każdym zebraniu zapewnili
bibułkarstwa, poznawały
o stałym wsparciu ze strony Urzędu Gminy i pointeresujące zakątki namocy w przygotowywaniu kolejnych przedsięwzięć
szego kraju... a przy tym
– będzie do nich należało m.in. zorganizowanie
służyły radą i pomocą
Dożynek Gminnych w Kaniowie oraz obchodów
swoim córkom, wnuczjubileuszu 85 – lecia KGW w Bestwinie.
kom czy synowym.
Sławomir Lewczak
F u n k c j ę p r e z e s a Dzień Kobiet w KGW Janowice
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Ulga dla gminy
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
- Tutaj zaczniemy – mówi Marian Firganek, kierownik robót bestwińskiej cegielni i uregulowanie tego kanału pozwoli na zaw Gminnej Spółce Wodnej Melioracyjnej zatrzymując się nad bezpieczenie ok. 130 ha stawów hodowlanych, 380 ha gruntów
Młynówką – Tu będzie zastawka, a wodę skierujemy do kanału rolnych, trakcji i stacji kolejowej w Kaniowie oraz kilkuset budyn„Bartki” i dalej, do starorzecza Białej. Długo myślałem nad projek- ków usytuowanych w sąsiedztwie Młynówki. Realizacja operacji
tem, sam go opracowywałem i sądzę, że jego realizacja pomoże ma zakończyć się już w czerwcu, czyli jest szansa na to, by swój
nam rozwiązać jeden z naszych odwiecznych problemów.
„chrzest bojowy” kanał przeszedł już tego lata. Planowane prace
O co właściwie chodzi? O bezpieczeństwo mieszkańców. obejmą ok. 580 metrów bieżących i w ich ramach odbędzie się
Jak wiadomo, gmina Bestwina położona jest w szczególnym wykaszanie i oczyszczanie terenu, pogłębianie rowu, wykonanie
miejscu. Rzeki Wisła i Biała, mniejsze cieki wodne, wiosenne przepustu z rur żelbetowych, montaż zastawek i zasuw, umacroztopy czy letnie nawałnice to kumulacja czynników wyjątkowo nianie skarp kiszką faszynową. Dodatkowo dzięki staraniu Spółki
sprzyjających powodziom. Dodajmy do tego zwiększającą się Wodnej zwiększy się przepustowość starego kanału ulgi.
z roku na rok liczbę powierzchni utwardzonych zwiększających
Wójt Artur Beniowski, dzieląc się informacjami o kanale na zespływ powierzchniowych i to pobraniach wiejskich zaznaczył, że
woduje, że od kilku lat regularnie
większość środków na inwestywystępują podtopienia domów
cję (85% do kosztów kwalifikoi pól uprawnych.
walnych) zostało pozyskanych
Wspomniana na początku Młydzięki Lokalnej Grupie Rybackiej
nówka komorowicko – bestwińska
„Bielska Kraina” z Europejskiego
należy do cieków sprawiających
Funduszu Rybackiego – Pronajwięcej problemów. Gdy wygram Operacyjny „Ryby”. Reszta
lewa, zagrożone są domostwa
to wkład własny.
położone w trzech sołectwach –
Kanał oczywiście nie gwaBestwinie, Bestwince i Kaniowie.
rantuje całkowitego braku podCo prawda istnieje już kanał ulgi
topień – trudno o to w wypadku
odprowadzający nadmiar wody
wielkich opadów pokrywających
Kanał „Bartki’” - planowany nowy kanał ulgi
do rzeki Białej ale okazuje się on
równomiernie cały teren – ale
niewystarczający. Często bywa niedrożny, a w wypadku sabotażu mieszkańcy Podkępia i okolic przyjmą zapewne kanał ulgi... z ulgą
(otwarcie śluzy w kierunku Kaniowa) nie spełnia swojej funkcji i nadzieją, że dorobek ich życia nie będzie niszczony przez wodę
w ogóle. Potrzebne jest zatem nowe rozwiązanie.
praktycznie co roku.
Skierowanie wody do kanału „Bartki” położonego w okolicach
Sławomir Lewczak

Z działalności Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
Walne zebranie

zostały wykonane w terminie i odebrane przez zleceniodawców
bez zastrzeżeń.
W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że
dochody uzyskane w 2014 r. wynosiły (po wykonaniu) 245 097,
61 zł., w tym: składki – 150, 506, 70 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 18 000 zł, roboty zlecone – 75 013, 11 zł. Wydatki
wyniosły ogółem 237 670, 67 zł.
Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono
Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez Kierownika GSWM Mariana
Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację
rowów w poszczególnych sołectwach.
Średnio zł.
Bestwina
4 113 mb
28 711 zł
za mb – 6,98
Bestwinka
1 442 mb
11 610 zł
8,05
Janowice
1 450 mb
7 277 zł
5,02
Kaniów
3 717 mb
28 141 zł
7,57
Razem
10 772 mb
75 739 zł
7,03
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Czwartego lutego 2015 r. w sali widowiskowej CKSiR w Bestwinie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze delegatów
Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes Spółki Kazimierz
Firganek przywitał obecnych na tymże zebraniu wójta Artura Beniowskiego, radnych gminy Bestwina i powiatu bielskiego oraz
przedstawicielkę Starostwa – Wandę Dziubek.
W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes,
Kazimierz Firganek. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania
dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego
oraz ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc.
Kolejne raporty to odczytane przez Edwarda Kubika sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z wykonania
robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian Firganek),
sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolanta Kuder).
Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 14,2 km konserwacji
rowów o wartości 91 501, 13 zł, wykonano 240 napraw drenarskich za 34 263, 73 zł. Razem roboty statutowe pochłonęły
125 764, 86 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na
zebraniu delegaci. Przyjęto jedenaście uchwał oraz wnioski złożone przez delegatów. Podniesiono także składkę melioracyjną.
Szczegółowy zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się
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Odwiedzający zobaczyli jaz „Germania”, jaz „Kromparek”, kanały
ulgi w gminie Bestwina (istniejący i projektowany) oraz postęp
prac przy naprawie rowu melioracyjnego Bestwinka – Dankowice.
Marian Firganek poinformował, że chociaż Spółka zmaga się
z problemem ograniczonych zasobów ludzkich i kapitałowych,
to jednak zaplanowane roboty realizowane są systematycznie.
Rowy w miejscach newralgicznych czyszczone są nawet kilka razy
w roku. Inne muszą poczekać na swoją kolej nieco dłużej. Podczas
wyjazdu kierownik spotkał się również z kilkoma mieszkańcami
gminy, którzy zgłosili swoje wnioski dotyczące gospodarki wodnej.
Sławomir Lewczak
Zebranie Spółki Wodnej - stół prezydialny

w protokole z zebrania dostępnym w siedzibie GSWM.
Na zakończenie prezes Kazimierz Firganek podziękował
wszystkim osobom obecnym na zebraniu.

Wizja terenowa

W środę, 18 lutego kierownik robót Marian Firganek zorganizował wyjazd plenerowy w którym uczestniczył także wiceprezes
Spółki Wodnej Łukasz Greń, księgowa Jolanta Kuder oraz redaktor „Magazynu Gminnego”. Celem wyjazdu było zaznajomienie
uczestników ze stanem urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych zarządzanych przez Gminną Spółkę Wodną Melioracyjną.

Marian Firganek omawia problem rozdziału wód na Podkępiu

Oczy otwarte na potrzebujących
Podsumowanie roku w stowarzyszeniu
„Z Sercem na Dłoni”

W rok 2015 działające w Kaniowie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” wkracza
z entuzjazmem, ale i świadomością, że liczba osób potrzebujących pomocy nie maleje. W wielu rodzinach dochód nie
pozwala na pełne pokrycie leczenia dziecka, nie wszyscy mogą
udać się na wakacje albo kolonie, komuś przydałby się sprzęt
rehabilitacyjny. Stowarzyszenie powstało właśnie po to, by choć
w części starać się ulżyć tym, którym los nie oszczędza. Na ile
się to udaje?
20 lutego w świetlicy wiejskiej w Kaniowie podczas walnego
zebrania prezes Iwona Sojka złożyła dokładne sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia. O najważniejszych przedsięwzięciach informowaliśmy regularnie, ale przypomnijmy, że 24
– osobowa grupa wolontariuszy organizowała koncert kolędowy i charytatywny, Dzień Radości, współpracowała z Lokalną
Grupą Rybacką „Bielska Kraina”, PG „Silesia” czy też Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (zbiórka żywności). Podopieczni
„Z Sercem na Dłoni” otrzymywali fundusze na bieżącą rehabilitację i leczenie. Udało się dofinansować kolonie i obozy
młodzieżowe jak również zorganizować kurs wychowawców
kolonijnych. W roku 2014 po raz pierwszy został przyznany tytuł
„Super Ucznia” za wybitne osiągnięcia szkolne.
Iwona Sojka wskazuje także na jedno z największych osiągnięć organizacji: Była to zbiórka pieniędzy na zakup i montaż
specjalistycznej windy dla naszej podopiecznej Joanny Markiel.
Kwota, jaką udało się pozyskać pozwoliła na sfinansowanie
1/3 całości inwestycji. Dzięki tej pomocy Joasia może wyjść
z domu znacznie łatwiej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
tę inicjatywę!
24 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym na ręce pani
prezes została przekazana nagroda dla twórców i animatorów
kultury. Nagrodę tę laureatka traktuje jako wyróżnienie dla całej
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ekipy Stowarzyszenia, która zresztą stale się powiększa. Na
walnym zebraniu zostało przyjętych dwoje nowych członków –
jest więc szansa na to, by nowe przedsięwzięcia były jeszcze
skuteczniejsze i ciekawsze. W planach jest m.in. „Rolkowisko”
które nie mogło odbyć się w przewidywanym terminie ze względu
na złą pogodę.
Oto instytucje i osoby, którym Stowarzyszenie „Z Sercem na
Dłoni” serdecznie dziękuje za współpracę w roku sprawozdawczym: Urząd Gminy Bestwina, CKSiR, OSP w Kaniowie, ZSP
w Kaniowie, Parafia Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie
(Zespół Charytatywny), Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina,
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie, Biuro Usług Podatkowych Bożena Domasik,
Firma Maspex oraz firma Danone z Bierunia, Pizzeria Prowansja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Wędkarska
im. A. Gascha, panowie Jacek Gruszka, Piotr Mirecki, Łukasz
Jonkisz, liczne grono mam i babć, które wielokrotnie ofiarowały
przy różnych okazjach swoje wypieki.
Sławomir Lewczak

Sprawozdanie prezes Iwony Sojki
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TMZB: Zanurzyć się w historii

Przewodnicząca Dorota Surowiak i młodzi pasjonaci historii

Droga krwi i łez

70 – rocznica „Marszu Śmierci” – Bestwina 2015
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organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych na tematy
związane z historią, spotkania z żywymi świadkami przeszłości
(Leon Foksiński, Maria Ślosarczyk), realizacja projektu „Wkręć się
w historię” i założenie wideobloga o tej samej nazwie we współpracy z młodzieżą szkolną, prowadzenie „żywych lekcji historii”,
zorganizowanie Gminnej Gry Terenowej o Puchar Wójta Gminy
Bestwina, akcja odbudowy pomnika nagrobnego śp. Romana
Kozika, okolicznościowe wystawy, jubileusze, udział w uroczystościach o charakterze religijnym i patriotycznym, reprezentowanie
gminy Bestwina na zewnątrz, współpraca z jednostkami oświaty
i kultury, harcerzami, parafiami, OSP i KGW.
Po złożeniu sprawozdań z działalności zarządu, finansowego
i komisji rewizyjnej przystąpiono do wyboru władz Towarzystwa na
kolejną kadencję. Wybory były krótkie, ponieważ praca dotychczasowego zarządu wzbudziła takie uznanie, że wszystkich członków
wybrano przez aklamację i skład nie zmienił się. Tak więc zarząd
TMZB przedstawia się następująco: Przewodnicząca: Dorota
Surowiak; zastępcy: Andrzej Żaczek, Grzegorz Boboń; sekretarz:
Anna Puczka; skarbnik: Stanisław Zieleźnik; członkowie zarządu:
Jadwiga Grygierzec, Zofia Gaździak. Do komisji rewizyjnej należą
Danuta Kubik, Jan Kędzierski i Maksymilian Kozik.
Z Towarzystwem aktywnie współpracuje młodzieżowa Grupa
Młodych Odkrywców „Zapomniane - Odkrywane” która podczas
zebrania zaznaczyła swoją obecność interesującą refleksją i podziękowaniami za pomoc okazaną ze strony dorosłych członków
TMZB.
Działania młodszych i starszych historycznych pasjonatów
można śledzić na stronach internetowych:
http://towarzystwoziemibestwinskiej.blogspot.com
http://wkrecsiewhistorie.blogspot.com
oraz na profilu facebookowym Towarzystwa.
Sławomir Lewczak

Znajomość własnej przeszłości bardzo się przydaje. Nie tylko poznajemy dawne dzieje, ale też wyciągamy z nich mądre
wnioski. Dlatego pomimo codziennego zabiegania warto wyciszyć
się, wziąć do ręki książkę i rozpocząć podróż przez stulecia – tak
wójt Artur Beniowski i przewodnicząca Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak zachęcali członków TMZB do
dalszej aktywności. Organizacja liczy ponad 50 osób działających
na rzecz zachowania pamięci o dziejach gminy Bestwina, unikalnych tradycjach, zasłużonych mieszkańcach – i zaprezentowania
tej wiedzy w atrakcyjnej formie.
W poniedziałek, 16 marca na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Dorota Surowiak złożyła sprawozdanie z działalności za cały
okres kadencji przewodniczącej (II 2013 – III 2015). Był to bardzo
intensywny czas i – jak powiedziała pani Dorota - całkowicie nowe
wyzwanie, z którym wiążą się nowe zadania i odpowiedzialność.
Spośród najbardziej interesujących działań można wymienić

Bestwinie odbywała się sesja historyczna poświęcona siedemdziesiątej rocznicy „Marszu Śmierci” i zakończenia II wojny
światowej. Ponieważ do biblioteki dotarli także goście spoza
naszej gminy, dyrektor GBP Teresa Lewczak przypomniała jak
wyglądał rok 1945 m.in. w Bestwinie i Kaniowie, opierając się
na zapiskach z kronik parafialnych. Sowieci, mimo że formalnie
nieśli wyzwolenie, okrucieństwem nie odbiegali od Niemców
dopuszczając się morderstw, zniszczeń i grabieży mienia.
Po słowie wstępnym głos zabrali prelegenci: Jerzy Klistała
– pasjonat historii, autor kilkunastu słowników biograficznych
– martyrologii; dr Paweł Szymkowicz – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, naczelnik Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu w Głuchołazach; a także sam Leon Foksiński, uczestnik „Marszu Śmierci”, więzień KL Auschwitz. Każdy
z przemawiających ukazał tragiczne wojenne wydarzenia od
innej strony – zarówno naukowej jak i bardzo osobistej. Dr
Szymkowicz zaprezentował na slajdach groby ofiar znajdujące
się w Głuchołazach i okolicach. Te pomniki historii poddawane
są w ostatnich latach systematycznej renowacji.
Zaproszenie na konferencję przyjął burmistrz miasta Głucho-

W pokoju synowie grzebią swoich ojców,
a na wojnie - ojcowie swoich synów
- Ryszard Kapuściński
Niewiele brakowało, a 96 – letni Leon Foksiński z Bestwiny
nie doczekałby nie tylko czasów współczesnych, ale nawet
końca wojny. Po pobycie w więzieniu w Bytomiu, pędzony w
długiej kolumnie więźniów ewakuowanych z niemieckiego obozu
Auschwitz-Birkenau i jego filii zmagał się z głodem, gniewem
SS-manów i trzaskającym mrozem. Wielu padło po drodze – on
szczęśliwie zbiegł i dał świadectwo o okropieństwach owego
styczniowego „Marszu Śmierci”.
Upłynęło 70 lat, ale nie zaginęła pamięć o ofiarach. Ich groby
rozsiane są po całej trasie marszu. Wiele z tych mogił znajduje
się na Śląsku Opolskim, w okolicach Głuchołaz. Właśnie stamtąd
Leon Foksiński rozpoczął drogę ku wolności, torując ją sobie
poprzez przegnite deski stodoły gdzie stłoczono więźniów na
nocleg. Obecnie nasz rodak posiada tytuł Honorowego Obywatela Głuchołaz.
W dniu 5 lutego w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w
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łazy - Edward Szupryczyński który zapewnił, że Leon Foksiński
zawsze będzie witany w jego mieście z otwartymi rękami.
Podziękował także wójtowi Arturowi Beniowskiemu – również
obecnemu na spotkaniu – za ciepłe przyjęcie w Bestwinie delegacji z Opolszczyzny. Natomiast Leon Foksiński przekazał pod
koniec spotkania na ręce dr. Szymkowicza swoje spisywane
przez wiele lat wojenne wspomnienia.
Wykładom przysłuchiwało się wielu mieszkańców gminy Bestwina, w tym radni – z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym
Stanclikiem, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, jak również wszyscy, którym historia naszego regionu jest
bliska.
Sławomir Lewczak

Leon Foksiński i goście z Głuchołaz

Ferie w CKSiR – Azjatyckie klimaty
i inne atrakcje

Warsztaty etnograficzne - przygotowywanie sajgonek

•Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

Podróże do krajów Azji stały się motywem przewodnim zimowych warsztatów etnograficznych w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji. Wspólnie ze sprawdzoną już ekipą spod znaku „Opo-

wiadamy o Świecie” dzieci z gminy Bestwina poznały podczas
ferii Chiny, Indie, Japonię, Wietnam... a nawet mogły skosztować
potraw pochodzących z tych egzotycznych zakątków, na przykład
pysznych sajgonek.
Warsztaty miały formę multimedialną – jest miejsce na film czy
opowieści prowadzących – czynnych podróżników – ale również
okazja do udziału w różnych zabawach i konkursach. Budowano
wieżę z makaronu albo odnajdywano litery japońskiego alfabetu,
można było nabrać wprawy w posługiwaniu się pałeczkami. Na
najbardziej uważnych i aktywnych uczestników czekały atrakcyjne
nagrody.
Centrum Kultury przygotowało także interesujące zajęcia
plastyczne prowadzone przez instruktorki Karolinę Żurowską
i Katarzynę Czanę. Dwa razy na scenie w sali widowiskowej wystąpili aktorzy z teatru „Duet” z Krakowa, zapraszając na spektakle
„Dziadek do orzechów” oraz „Podwodny świat”.
Sławomir Lewczak

Bawimy się jak dawniej
Ferie w Muzeum Regionalmym

Bez komputerów, tabletów i telefonów, za to z pędzelkiem lub
wiejaczką do zboża w dłoni – tak właśnie wyglądają zajęcia podczas ferii zimowych w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta

Tworzenie drewnianych zabawek

Bubaka. Poznając jak pracowali i bawili się dawni mieszkańcy
Bestwiny, dzieci usiłują przestawić swój tok myślenia na dziewiętnasto – czy osiemnastowieczny. Zastanawiają się, jak możliwa
była kąpiel bez wanny albo pranie bez pralki oraz jak domowym
sposobem zrobić masło – to czynności z pozoru proste, ale
fascynujące dla dzieciaków urodzonych już w XXI wieku,
Muzealne ferie trwały cztery dni – wszystkie zajęcia prowadził
Andrzej Wojtyła z pomocą Remigiusza Żurowskiego. W przeprowadzeniu warsztatów z zakresu ręcznego wyrobu świec pomogła
pani Bożena Salejda – sama ufundowała ufundowała wszystkie
potrzebne produkty - szklane pojemniki, ozdobne piaski, żwirki,
żel itp. za co Muzeum Regionalne składa jej serdeczne podziękowania.
Tematy kolejnych zajęć to: tworzenie drewnianych zabawek,
czerpanie papieru, wspomniany wyrób świec i pieczenie chleba.
Zrobione przez siebie rzeczy uczestnicy mogli zabrać do domów,
aby pochwalić się swoim rodzicom i rodzeństwu.
Sławomir Lewczak
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Malarstwo Ireny Zolich w Muzeum Regionalnym
jej inspiracją malarską, a namalowany obraz trafi ł do zbiorów
Muzeum Regionalnego.
Podczas spotkania nastąpiło również podsumowanie działalności placówki, którego dokonał Andrzej Wojtyła. Zwrócił uwagę,
iż muzeum to nie tylko miejsce spotkań z wyśmienitymi artystami
ale w głównej mierze skarbnica wiedzy o historii naszych przodków, którą odkrywają uczestnicy licznych wycieczek. Muzeum
to również miejsce warsztatów etnograficznych czy spotkań
grup zainteresowań. W dzisiejszych czasach, jest to niezwykle
ważne miejsce, dzięki któremu można na chwilę się zatrzymać,
sięgnąć do korzeni przodków czy nacieszyć oczy pięknem sztuki
lokalnych artystów.

Irena Zolich prezentuje swoje obrazy

„Maluchem” przez Afrykę
Arkady P. Fiedler w GBP Bestwina

• Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

3 lutego w Muzeum Regionalnym im. Ks. Z. Bubaka odbyło
się otwarcie wystawy malarstwa pani Ireny Zolich, jednej z najbardziej znanych i rozpoznawalnych malarek na Podbeskidziu.
Pani Irena jest członkinią grupy plastycznej „Włókniarz”, grupy
„Na Zamku” w Oświęcimiu, grupy Twórczej „Barwa” oraz Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”, laureatką wielu konkursów plastycznych, zdobywczynią licznych nagród i wyróżnień.
W swojej twórczości stosuje różnorodne techniki, maluje obrazy
olejne, akwarele oraz świetnie posługuje się pastelami oraz
węglem i piórkiem. Podczas wystawy w Muzeum Regionalnym
zaprezentowała obrazy poruszające takie tematy jak pejzaże,
architektura, kwiaty i martwa natura.
Spotkanie otwierające wystawę cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem. Wśród gości znaleźli się m.in.artyści,
Alicja Szymczak i Eustachy Matejko. Władze samorządową
reprezentował Marcin Kanik - zastępca wójta Gminy Bestwina.
Największym zainteresowaniem cieszyła się przedstawiona
historia członkostwa w Stowarzyszeniu „Ondraszek”, z którym
artystka jest najbardziej utożsamiana. Będąc jego członkinią
już ponad 30 lat, pani Irena zachęcała wszystkich chcących
rozpocząć przygodę z malarstwem do wstąpienia w jego szeregi.
Dzięki malarstwu, każdy może oderwać się od rzeczywistości, od problemów i zmartwień. Gdy bierze się pędzel do ręki
wszystko inne znika, a człowiek odpoczywa i nabiera sił. Szukanie inspiracji malarskich jest ponadto okazją do poznawania
świata czy najbliższej okolicy. Będąc w Bestwinie i prezentując
swoją twórczość na pierwszej wystawie pani Irena zachwyciła
się urokliwym bestwińskim kościołkiem, który wkrótce stał się

Słysząc nazwisko Fiedler automatycznie kojarzymy je z au- do znacznie poważniejszej eskapady – pokonania kontynentu
torem książek czytanych z wypiekami na twarzy: „Dywizjon afrykańskiego z północy na południe. To przedsięwzięcie zostało
303”, „Kanada pachnąca żywicą”, „Ryby śpiewają w Ukajali”, zrealizowane w r. 2014 r. i o nim Arkady P. Fiedler opowiedział
w dniu 18 marca na spotkaniu
„Madagaskar”. Podróżniczo
w Gminnej Bibliotece Publicznej
- etnograficzne tradycje kontyw Bestwinie.
nuuje cała rodzina Fiedlerów,
Podczas 3,5 miesięcznej poczego dowodem jest muzeum
dróży fiacik przemierzył 11 kraArkadego Fiedlera znajdujące
jów (ponad 16 tys. km) i spalił
się w Puszczykowie. To właśnie
850 l. benzyny. O dziwo obyło się
muzeum było placem zabaw dla
bez poważniejszych awarii, za to
wnuka słynnego podróżnika –
wszędzie samochód wzbudzał
Arkadego Pawła Fiedlera, który
ogromną sensację – miesznie miał chyba innego wyjścia
kańcy krajów afrykańskich brali
jak ruszyć śladami dziadka.
go nawet za ulepszoną wersję
Nie stało się to od razu – po
rykszy. Pełna przygód i humoru
ukończeniu studiów z zakreopowieść okraszona materiałem
su marketingu i zarządzania
zdjęciowym i filmowym bardzo
młody Arkady rzucił się w wir
podobała się gościom bibliokariery korporacyjnej. Jednakże Arkady P. Fiedler i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kaniowa
teki, zwłaszcza najmłodszym
siedząc na kolejnym nudnym
zebraniu i patrząc na wykresy postanowił... rzucić wszystko – członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kaniowa.
i rozpocząć w życiu nowy podróżniczy rozdział. Wybór padł Po zakończonym spotkaniu gość pozował do zdjęć, rozdawał
na podróże samochodowe – dość nietypowe, bo realizowane autografy i zachęcał do odkrywania świata – w samochodzie
za pomocą poczciwego Fiata 126p. Już w 2009 udał się „ma- lub na inne sposoby.
luchem” w podróż wzdłuż granic Polski i była to przymiarka
Sławomir Lewczak
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Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Część IX – zajęcia fitness
Zajęcia fitness w naszym Centrum Kultury to oferta dla wszystkich tych,
którzy pragną poprawić swoją kondycję, zadbać o stan zdrowia, czuć się
zawsze pełnymi sił witalnych. Odbywają się w poniedziałki i środy o godz.
18:00. Zajęcia prowadzone są przez kwalifikowaną instruktorkę fitness
i absolwentkę Wychowania Fizycznego - Annę Bugzel w różnych, ciekawych formach, między innymi: Aerobic Total Body Conditioning, Body
styling, BPU itp. To energiczne ćwiczenia wysmuklające i wzmacniające
wszystkie partie mięśniowe, przyczyniają się do rzeźbienia całej sylwetki,
a przede wszystkim dużego spalania kalorii w rytmach muzyki. Gwarantowana piękna, smukła sylwetka, a przede wszystkim mnóstwo pozytywnej
energii. Serdecznie zapraszamy!
Opracowała Anna Bugzel - instruktor Ćwiczenia bardzo podobają się uczestnikom

„Erasmus+” w Bestwince

•Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

Gimnazjum w Bestwince rozpoczęło realizację wielostronnego
projektu „J’ai ma place au collège” („Mam swoje miejsce w gimnazjum”) w ramach unijnego programu „Erasmus+” partnerstwa
strategiczne w latach 2014-2016. Projekt obejmuje współpracę
ze szkołami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Grecji
i Francji.
Główne cele projektu to poprawa osiągnięć uczniów, w szczególności tych, którzy narażeni są na wykluczenie szkolne, wspieranie integracji społecznej i dobrego samopoczucia młodzieży
w środowisku szkolnym.

Uczestnicy projektu

W dniach od 17 do 21 listopada 2014 r. miało miejsce pierwsze,
międzynarodowe spotkanie projektowe inaugurujące dwuletnią
współpracę wszystkich szkół. Koordynatorzy z krajów partnerskich spotkali się w Salviac, we Francji, w szkole głównego
koordynatora projektu. Konferencja miała na celu przypomnienie
procedur administracyjnych i finansowych, ustalenie harmonogramu spotkań, szczegółowych działań, zasad ewaluacji
i omówienie pierwszej mobilności uczniów biorących udział
w projekcie.
Pierwszego marca 2015 roku uczniowie Gimnazjum w Bestwince wraz z opiekunami wyruszyli do Alcamo, niedużej miejscowości na północy Sycylii. Głównym tematem tej mobilności
były zabawy kooperacyjne, w związku z czym wszystkie szkoły
przeprowadziły gry, angażując pozostałych partnerów. Program
obfitował w liczne atrakcje: zajęcia w szkole, koncert, spotkanie
z lokalnymi władzami oraz wycieczki turystyczne.
Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i gościnnością sycylijskich rodzin, nicwięc dziwnego, że pożegnanie było wzruszające,
a nawet nie zabrakło ukradkiem ocieranych łez. Wzbogaceni
o nowe przyjaźnie, doświadczenia, doznania zarówno kulturalne,
jak i kulinarne wróciliśmy do kraju.
Więcej na ten temat na stronie internetowej Urzędu Gminy –
www.bestwina.pl
Anna Tomaszczyk, koordynator projektu

Od koszykówki do biskupstwa
Bp Piotr Greger w ZSP Kaniów
W młodości byłem dobrze zapowiadającym się koszykarzem – wyznał na spotkaniu z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Kaniowie ks. bp. Piotr Greger. - Miałem praktycznie zagwarantowany indeks na uczelnię sportową, jednakże
przykład Jana Pawła II i wewnętrzne przekonanie skierowały mnie na inną drogę – do kapłaństwa, a w końcu biskupstwa.
Szkolna wizyta biskupa pomocniczego diecezji bielsko – żywieckiej była częścią wizytacji kanonicznej w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie. Podobne wizytacje odbywały się również w innych parafiach położonych na terenie gminy Bestwina.
Biskup wraz z przedstawicielami kurii przyglądają się życiu duchowemu wspólnoty parafialnej, sprawom gospodarczym, rozmawiają
z grupami przykościelnymi, przewidziane są wizyty u osób chorych i uroczyste msze święte.
10 marca w murach szkoły im. Tadeusza Kościuszki powitała księdza biskupa dyrektor placówki – Krystyna Bryksa wraz z gronem
pedagogicznym. Przybył także wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz proboszcz parafii w Kaniowie ks. kan. Janusz Tomaszek.
Dostojny gość wysłuchał wierszy i życzeń, koncertu zespołu „Promyki” oraz obejrzał przedstawienie pt. „Dom na skale”. Odpowiedział
także na kilka pytań zadanych przez społeczność szkolną. Podkreślił, że nauka była dla niego zawsze kwestią priorytetową i nie
zaniedbywał jej, chociaż momentami było ciężko pogodzić szkołę ze sportem. Do tej pory rozwija pasję naukową (jest doktorem
liturgiki, wieloletnim wykładowcą), a w wolnych chwilach uczęszcza na basen, grywa w tenisa ziemnego i stołowego.
Świętymi najbliższymi sercu biskupa Piotra są św. Łukasz i św. Jan Paweł II. W herbie biskupim Piotr Greger posiada motyw
z herbu papieskiego, zaś krzyż pektoralny który nosi, wykonany był właśnie dla Jana Pawła II.

12

Edukacja
Po błogosławieństwie
udzielonym uczniom
i nauczycielom miało miejsce spotkanie
z gronem pedagogicznym szkoły i przedszkola, także z tymi
pracownikami oświaty,
którzy przeszli już na
zasłużoną emeryturę.
Sławomir Lewczak

Biskup Piotr Greger z wójtem Arturem Beniowskim Przywitanie z dziećmi oraz dyrektor Krystyną Bryksą

„Słucham, czytam, opowiadam” – wójt
Artur Beniowski w przedszkolu
Spotkanie z wójtem było częścią projektu edukacyjnego
„Słucham, czytam, opowiadam”
koordynowanego przez panią
Anetę Godulę. W jego ramach
do przedszkola będą zapraszane
dzieci ze szkoły podstawowej oraz
osoby publiczne związane z naszą
lokalną społecznością zachęcające
dzieciaki do poznawania świata literatury. Kontakt z książką rozwija zasób słownictwa, rozbudza empatię
i wyobraźnię. Być może z naszych
przedszkolaków wyrosną kiedyś
przyszli samorządowcy?
Sławomir Lewczak
Wójt Artur Beniowski czyta przedszkolakom

Wokalne laury dla uczniów naszych szkół
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Chociaż na co dzień spotyka się z mieszkańcami omawiając
poważne, dorosłe sprawy, 25
lutego wójt Artur Beniowski
wystąpił w nietypowej dla siebie
roli. W kaniowskim przedszkolu czytał bajki i wiersze dzieciom z grup „Liski”, „Zajączki”
i „Niedźwiadki”. Gospodarz
gminy otrzymał od pań przedszkolanek zadanie przeczytania
fragmentów książeczki „Dzieci
z Kuriańskiej Łączki”, „Lokomotywy” Juliana Tuwima oraz baśni
o Szewczyku Dratewce.

Radosne wieści napłynęły w połowie marca do Bestwiny z Hałcnowa. Tam, w miejscowym Domu Kultury w dniach 13 – 14 III miały
miejsce przesłuchania finałowe XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek. Reprezentanci gminy Bestwina okazali
się świetnie przygotowani od strony wokalno – instrumentalnej
i zajęli podczas Przeglądu wiele wysokich miejsc.
Największy sukces osiągnął chór szkolny „Cantata” (ZSP
Bestwina) który w kategorii klasy IV – VI uplasował się na naj-

wyższym stopniu podium. Gimnazjalny chór „Andante” zajął
miejsce II, podobnie jak solistka, Antonina Foksińska śpiewająca
w kategorii klasy I – III. Wszyscy wykonawcy są podopiecznymi
pani Magdaleny Wodniak – Foksińskiej której składamy serdeczne gratulacje za całoroczną pracę owocującą nagrodami
i wyróżnieniami. Sukcesy są tym większe, że konkurencja była

Chór „Andante”

Chór „Cantata”

ostra – występowało ok. 1500 osób!
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Sławomir Lewczak

Sport

Pożarnicze główkowanie
Ogólnopolski turniej „Młodzież zapobiega pożarom” może zawstydzić niejednego zawodowego strażaka. Pytania w rodzaju „co
oznacza symbol SH-10”, „jaka jest pojemność zbiornika wodnego
w samochodzie GCBA 5/24” czy też „jakie średnice mają węże
ssawne stosowane w ochronie przeciwpożarowej” nie należą do
najłatwiejszych i odpowiedż na nie wymaga solidnego przygotowania. Mimo tego młodzi druhowie z gminy Bestwina w najnowszej
edycji turnieju poradzili sobie bardzo dobrze.
Gminne eliminacje miały miejsce 7 marca w Domu Strażaka
w Bestwinie. Członkowie komisji - Herbert Szeliga, Grzegorz
Owczarz, Jan Ozimina, obecny na sali wójt Artur Beniowski,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Długopisy w dłoniach aż się paliły!

prezesi jednostek oraz opiekunowie MDP bardzo zadowoleni
z przygotowania uczestników – a trzeba dodać, że w etapie
gminnym wzięły udział te osoby które z powodzeniem przeszły
eliminacje szkolne.
Oto oficjalne wyniki: Szkoły podstawowe – 1. Daniel Zużałek
(OSP Kaniów), 2. Paweł Markiel (OSP Bestwina), 3. Damian
Kopaczka (OSP Bestwina).
Gimnazja: 1. Julia Sołtysik (OSP Bestwina), 2. Karolina Jonkisz
(OSP Kaniów), 3. Jakub Adamaszek (OSP Kaniów).
W kolejnym etapie konkursu, tym razem już na szczeblu powiatu, wezmą udział: Kacper Głąb (szkoła ponadgimnazjalna),
Daniel Zużałek oraz Julia Sołtysik.
Sławomir Lewczak, foto: Michał Kóska
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Dawid Mazur znów najlepszy wśród strażaków
W rozegranym w dniu 21 marca Gminnym Turnieju Tenisa
Stołowego OSP po raz drugi z rzędu zwyciężył Dawid Mazur, reprezentant jednostki z Bestwiny. Zawody zorganizowane w Domu
Strażaka w Kaniowie zgromadziły 24 reprezentantów OSP – po 6
z każdego sołectwa. Faza pucharowa wyłoniła trzech finalistów,
którzy następnie rozgrywali mecze systemem „każdy z każdym”.
Tutaj Dawid okazał się najlepszy, zaś na drugim i trzecim stopniu
podium stanęli Sławomir Bieroński oraz Łukasz Stanclik (obaj
OSP Kaniów). Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał
komendant gminny Grzegorz Owczarz, zaś dyplomy wręczali
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i prezes zarządu gminnego
ZOSP RP Herbert Szeliga.
Sławomir Lewczak
Tegoroczni finaliści strażackiego turnieju

Turniej o Puchar Wójta Gminy Bestwina

W dniu 3 II 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwince odbył się Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Bestwina. W turnieju wystąpiło 28 młodych
zawodników, mieszkańców terenu naszej gminy. Oto najlepsi
zawodnicy w poszczególnych kategoriach:
„Początkujący” klasy I-III SP:
1. Bartosz Hoffmann
SP w Bestwince
2. Bartosz Maga
SP w Bestwince
3. Bartłomiej Kozieł
SP w Bestwince
4. Patryk Maga
SP w Bestwince
„Zaawansowani” klasy I-III SP:
1. Patryk Fluder
SP w Bestwince
2. Mateusz Woźniak
SP w Bestwince
Dziewczęta klasy IV-VI SP:
1. Wiktoria Lasek
SP w Bestwince

Pingpongiści i organizatorzy turnieju

Chłopcy klasy IV- VI SP:
1. Tomasz Tlaga
SP w Janowicach
2. Damian Kopaczka
SP w Janowicach
3. Konrad Komór
SP w Bestwince
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4. Dominik Dolniak
SP w Bestwinie
Dziewczęta Gimnazjum:
1. Zuzanna Fluder
Gim. w Bestwince
2. Weronika Kubas
Gim. Katolickie w Czechowicach - Dz
3. Marlena Wrona
Gim. w Bestwince
Chłopcy Gimnazjum:
1. Przemysław Wróbel
Gim. w Bestwinie
2. Adrian Piesiur
Gim. w Bestwinie
Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. Damian Wydmański
2. Dawid Mazur
3. Kamil Lejkowski
4. Marcin Tomaszczyk

Bestwinka
Bestwina
Bestwina
Bestwinka

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali
puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze z rąk Zastępcy
Wójta Gminy Bestwina Marcina Kanika, nauczyciela wychowania
fizycznego Waldemara Fludra oraz reprezentującego CKSiR
Łukasza Wojsława.

Proboszcz – sportowiec aktywizuje Janowice

Ksiądz Józef Walusiak na podium zawodów narciarskich

ności doceniali święci i błogosławieni: Jan Paweł II, Jan Bosco,
Piotr Jerzy Frassati. Tym tropem idą ich następcy, osoby świeckie
i duchowne, rozumiejące fakt, że człowiek jest istotą duchowo –
cielesną i obie sfery powinny być rozwijane harmonijnie.
Ksiądz Józef zapytany o własne przemyślenia mówi: Zawsze
doceniałem znaczenie sportu. Jako duszpasterz młodzieży
trudnej i uzależnionej zdawałem sobie sprawę, ze aktywność
fizyczna tych młodych ludzi będzie im pomagała w wyjściu z nałogów i uzależnień. Przez ponad 30 lat mojej kapłańskiej pracy
młodzi ludzie rano byli ze mną przy ołtarzu, a w ciągu dnia: na
rowerze, na nartach, w górach itp. I zawsze im powtarzałem
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Staram się dzisiaj to samo
czynić w Janowicach jako proboszcz. Wszystkich zachęcam
do aktywnego spędzania wolnego czasu - do zobaczenia na
sportowych szlakach!
Mieszkańcy gminy Bestwina mieli okazję wielokrotnie towarzyszyć ks. Walusiakowi podczas pieszych pielgrzymek na
Jasną Górę. W lipcu 2014 r. została zorganizowana pielgrzymka
rowerowa z Janowic do Rychwałdu, nie zabrakło również księdza
proboszcza na Janowickim Rajdzie Rowerowym. Podziwiając
kondycję kapłana warto zastanowić się nad własną i z nadchodzącą wiosną wyjść sprzed telewizora i komputera na świeże
powietrze.
Sławomir Lewczak
Foto: A. Świeży – Sobel (Gość Niedzielny)

Turniej o Puchar Dyrektora Centrum Kultury
W dniu 5 II 2015 w hali Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Kaniowie odbył się halowy turniej piłki nożnej „Dzikich drużyn”
o Puchar Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. W turnieju wzięło udział 8 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa i gimnazjum. Łącznie w turnieju wystąpiło
47 uczestników.
Wyniki turnieju:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce: „Senior Kaniów”
w składzie:
- Wojciech Gancarczyk, Bartłomiej
Kowalczyk, Szymon Adamaszek,
Jan Adamaszek, Dominika Sojka,
Oktawian Tomski, Łukasz Armuz,
Dawid Adamaszek
II miejsce: „Czerwone Diabły”
w składzie:
- Rafał Beniowski, Szymon Ja- Ekipy rywalizujące o puchar
neczko, Rafał Janeczko, Patryk
Wójtowicz, Patryk Fluder, Michał Grygierzec
III miejsce: „FC Zwycięzcy” w składzie:
- Michał Głąb, Szymon Głąb, Borys Danielczyk, Kamil Kóska,
Kamil Życzkowski, Przemysław Prymula
IV miejsce: „FC Troja” w składzie:
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W lutym sołectwo Janowice obiegła radosna wieść o srebrnym
medalu księdza kanonika Józefa Walusiaka zdobytym podczas
XVIII mistrzostw Polski księży i kleryków w narciarstwie alpejskim,
które odbyły się 21 II 2015 r. na Stożku w Wiśle - Łabajowie. To
sukces, który nie wziął się z przypadku – janowicki duszpasterz
już od dawna łączy sport z ewangelizacją i metoda ta przynosi
bardzo dobre owoce.
Rzecz jasna ks. Walusiak nie jest pierwszą osobą w Kościele,
która odwołuje się do współzawodnictwa sportowego. Pewne
nawiązania można znaleźć już w Biblii (2Tm 4,7) a rolę aktyw-

- Dominik Tkocz, Kamil Tkocz, Hubert Fajkis, Maksymilian
Markiel, Iwo Goryczko
Gimnazjum:
I miejsce: „Wściekłe pięści wensza” w składzie:
- Dominik Kabot, Dawid Gleindek, Przemysław Wróbel, Bartłomiej Ślosarczyk, Michał Sewera
II miejsce: „Gepard
Team” w składzie:
- Adrian Piersiur, Bartłomiej Aleksiejuk, Arkadiusz Gawor, Jakub
Chmielniak, Jakub Jagosz, Sebastian Olek
III miejsce: „Mamy
dużo wody” w składzie:
- Dawid Woźniak,
Daniel Ćućka, Dawid
Marusza, Mateusz Kujawa, Kacper Kubica
IV miejsce: „Gramy na remis” w składzie:
- Piotr Wydmański, Michał Bieroński, Kacper Kubator, Łukasz
Szyma, Artur Zelek, Daniel Drozdek.
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Zebrania sportowców – wybory
w „Przełomie”, medale kajakarzy
Podobnie jak w innych stowarzyszeniach działających na
terenie gminy Bestwina, podsumowujące ubiegły rok zebrania
sprawozdawcze odbyły się w klubach sportowych. Działacze
i zawodnicy spotkali się z władzami naszej gminy, żeby omówić
osiągnięte wyniki, a także sprawy inwestycyjno – gospodarcze. Na
uwagę zasługuje z pewnością walne zebranie w Ludowym Klubie
Sportowym „Przełom” w Kaniowie – wybrano tam prezesa i zarząd
na kolejną kadencję. Na czele klubu w wyniku wyborów pozostał
Grzegorz Wieczorek, a pomagać mu będą Łukasz Jonkisz (wiceprezes), Urszula Ochman (skarbnik), Mirosław Kołodziejczyk
(sekretarz), Antoni Wojsław, Tadeusz Bodzek, Grzegorz Ciućka,

Józef Łuczkowski, Szymon Maślanka. Pan Antoni Wojsław jest
równocześnie prezesem Klubu Kibica.
Udany, bo medalowy sezon podsumowali także kajakpoliści
z „Seta”. 24 lutego spotkali się na uroczystej gali zorganizowanej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Prezes UKS-u Halina
Błaszkiewicz podziękowała wójtowi Arturowi Beniowskiemu
i wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć naszej młodzieży.
Były one imponujące: Seniorki, juniorki i juniorki młodsze zdobyły
złote medale Mistrzostw Polski, zaś seniorzy i juniorzy – medale
srebrne.
Sławomir Lewczak
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Wszystkim mieszkańcom Gminy Bestwina
życzę zdrowych i radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech czas spędzony w gronie rodzinnym
wypełni Wasze serca
wiarą, nadzieją i miłością.
Poseł na Sejm RP
Stanisław Szwed
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
wielu łask, radości i nadziei
płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania
oraz ducha wiary w lepszą przyszłość
życzy
Jacek Falfus
Poseł na Sejm RP

Luty 2015

Kronika policyjna

• W nocy z 11 na 12 lutego w Kaniowie
przy ul. Parkowej nieznany sprawca
włamał się do lokalu gastronomicznego, skąd skradł alkohol. Straty – 500 zł.
• 13 lutego o godz. 16.00 w Janowicach,
przy ul. Janowickiej policjanci z WRD
Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Janowic, który w stanie nietrzeźwości
(0,46 mg/l.) kierował rowerem.
• 16 lutego o godz. 20.00 w Bestwinie,
przy ul. Krakowskiej nieznany sprawca
włamał się do budynku hurtowni, skąd
skradł pieniądze. Straty – 1500 zł.
• W nocy z 26 na 27 lutego w Janowicach, przy ul. Janowickiej nieznany
sprawca włamał się do wolnostojącego
garażu, skąd skradł różnego rodzaju
narzędzia. Straty – 500 zł.

• 27 lutego o godz. 19.00 w Kaniowie,
przy ul. Czechowickiej policjanci
z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali
mieszkańca Kaniowa. Który w stanie
nietrzeźwości (0,40 mg/l.) kierował
samochodem.
• W okresie od 1 X 2014 do 28 II 2015
w Bestwince przy ul. Witosa nieznany
sprawca włamał się do garażu, skąd
skradł kable miedziane – straty 1 tys. zł.

Marzec 2015

• 11 marca ok. godz. 18.00 w Bestwinie
przy ul. Krakowskiej z pomieszczenia
gospodarczego domu jednorodzinnego nieznany sprawca skradł dwa
portfele, w których znajdowały się
dowody osobiste i inne dokumenty.
Straty – 300 zł.
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• 12 marca o godz. 12.00 w Kaniowie
przy u. Batalionów Chłopskich policjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali
mieszkańca Brzeszcz, który kierował
samochodem pomimo zakazu wydanego przez sąd.
• 12 marca o godz. 18.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej policjanci
z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali
mieszkańca Bestwiny, który w stanie
nietrzeźwości (0, 27 mg/l.) kierował
samochodem.
• 16 marca o godz. 6.00 w Bestwinie,
przy ul. Krakowskiej policjanci z WRD
Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Bestwiny, który w stanie nietrzeźwości
(0,52 mg/l.) kierował samochodem.
Franciszek Owczarz

Ogłoszenia

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej
W dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Izba Rolnicza to samorząd
zawodowy rolników, którego przedstawiciele mają wpływ na
wiele różnych spraw związanych z rolnictwem oraz wsią.

W wyborach biorą udział wszyscy płatnicy podatku rolnego
oraz płatnicy podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.
Z naszej gminy wybrany zostanie jeden członek Izby, który
będzie reprezentował wszystkich rolników. Głosowanie odbywać się będzie w budynku salek katechetycznych w Bestwinie
ul. Plebańska 2 w godzinach od 800 do 1800.

CKSiR informuje

Kalendarium imprez plenerowych
Organizowanych przez Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bestwinie
13 VI 2015 – Święto Gminy Bestwina (tereny rekreacyjne
w Bestwinie)
22 VIII – Święto Karpia Polskiego (tereny rekreacyjne w Kaniowie)
6 IX – III Dożynki Gminne w Kaniowie

Inne ciekawe imprezy na terenie
naszej gminy
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17 V – 85 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie
6 VI – 125 lat OSP w Bestwinie
W czerwcu odbędzie się ponadto Janowicki Rajd Rowerowy, zaś
w terminach podanych na odpowiednich stronach internetowych
imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, stowarzyszenie „Razem”, Stowarzyszenie
Wędkarskie im. A. Gascha, Ochotnicze Straże Pożarne, jednostki
oświaty i kultury.
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Piątek – 8.00 – 17.00
l. 501-096-071
Sobota 7.00 – 14.00

pełen
zakres usług
NICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

 piercing  solarium
l.cznych
501-096-071
PODZIĘKOWANIE

pełen zakres Korzystając
usług
z okazji chciałabym

z całego
serca podziękować
wszystcznych 
piercing
 solarium

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

kim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
PODZIĘKOWANIE
przyczynili
się zpoprzez
swoją bezKorzystając
okazji chciałabym
interesowną
pomoc do budowy
z
całego serca podziękować
wszystmojego
lokalu.
kim
przyjaciołom,
znajomym,
Z poważaniem:
kolegom i koleżankom,
którzy
Sylwia
przyczynili się poprzez
swojąMika
bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika

W Bestwinie przy ul.
M. Konopnickiej – tel.
33 858 12 81

a.pl.

”

cji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także

blikowania
materiałów bez podania przyczyny.
a.pl.

”
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DEBATA /dialog / ROZMOWA - zaplanujmy gminę nie tylko dla
siebie, nie tylko na jutro…..

Wójt Gminy Bestwina zaprasza na spotkanie

w istotnej dla Nas sprawie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina
Kierunki rozwoju gminy
Ład przestrzenny KOMU jest potrzebny

Miejsca krajobrazowe i chronione - tak, ale gdzie…

cji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także

blikowania materiałów bez podania przyczyny.

gminny
gminny
kwiecień-maj
kwiecień-maj
4-5/2013
4-5/2
• Magazyn
• Magazyn

CzwartekDOGODNYCH
– 8.00 – 17.00
NICZNYM W GODZINACH
DLA KLIENTA.

Budynek bez infrastruktury, ile to kosztuje, kto zapłaci
Dlaczego warto wspólnie planować

Zaplanowano dwa spotkania, do wyboru, w wygodnym
czasie poświątecznym:

ina,

8 kwietnia 2015 r. - OSP Kaniów godz. 17:00
9 kwietnia 2015 r. - Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie

ina,

godz. 17:00
DEBATA /dialog / ROZMOWA / zaplanujmy gminę nie tylko dla siebie,
nie tylko na jutro…..
ROZMOWA / dialog / zaplanujmy gminę dla Nas, zaplanujmy
przyjaźnie na długo / DEBATA

•Magazyn gminny marzec-kwiecień 3-4/2015

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. Małgorzata Wróbel - Letkiewicz specjalista protetyki stomatologicznej

ul.Kościelna 41
43-512 Bestwina
tel.32 214 07 56,
kom.600 059 646

Rejestracja telefonicznie - codziennie najlepiej po godzinie 16.00 lub osobiście
w gabinecie
Telefon - 600 059 646
Pełny zakres usług protetyczno - stomatologicznych,
zabiegi refundowane przez NFZ.
Zapraszamy na nieodpłatne przeglądy, wypełnienia,
protezy stomatologiczne
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Ogłoszenia

Zebrania sprawozdawcze OSP

reklama

Więcej zdjęć znajduje się na stronie Urzędu Gminy – www.bestwina.pl

Masz dość
wielu rat?
Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placówki

reklama

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

