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Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy...
Z okazji Świąt Wielkanocnych roku 2017
Życzymy mieszkańcom naszej gminy
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana
I radości z rodzinnych spotkań
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek samorządowych
Radni Gminy Bestwina wraz
z Przewodniczącym Jerzym Stanclikiem
Radni Rady Powiatu Bielskiego
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
Redakcja „Magazynu Gminnego”

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
• W trakcie jest przekazywanie kompostowników mieszkańcom,
którzy wyrazili wolę ich pozyskania.
• Rozpoczynamy program wymiany źródeł ciepła, w ramach
ograniczenia szkodliwej emisji do atmosfery. Program jest
zaplanowany na lata 2017 – 2020.
• Na akcję sadzenia drzewek Gmina zakupiła około 5000 sadzonek. Są one przekazywane mieszkańcom zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Minął już pierwszy kwartał roku.
Przedstawię poniżej najważniejsze tematy podejmowane w ostatnich tygodniach:
•
W trakcie procedury jest
inwestycja związana z przebudową ul. Janowickiej. Powstaje dokumentacja projektowa, a w połowie roku na drogę wejdzie firma
wykonawcza.
Wójt Gminy Bestwina
•
Rozstrzygnięty jest przeArtur Beniowski
targ na budowę parkingu przy
sklepikach na ul. Podzamcze.
• Wybrany został wykonawca remontów cząstkowych na drogach gminnych – asfaltowych.
• W przygotowaniu są kolejne przetargi: na wymianę azbestowej sieci wodociągowej w Kaniowie, na projekt kanalizacji południowej części naszej Gminy, na nakładki asfaltowe na najbardziej zniszczonych drogach gminnych.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu by w tym wyjątkowym czasie oderwać się od pędu codzienności, by nadzieja wypływająca z istoty tych
dni umacniała nas i przenikała nasze działania w kolejnych dniach, miesiącach i latach.
				
				

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Szkolne znaki zapytania
Reforma edukacji w gminie Bestwina
Znamy zatem założenia ogólne ale w jakim stopniu gmina
Bestwina jest przygotowana do reformy? Poproszony o komentarz wójt Artur Beniowski stwierdził: Zostaliśmy postawieni przed
koniecznością bardzo szybkiego zareagowania na nadchodzące
zmiany. Samorządowcy wyrażali nadzieję, że reforma będzie
bardziej rozciągnięta w czasie, jednakowoż musimy działać
w takich, a nie innych okolicznościach. Ustawodawca narzucił
nam pewne terminy i rygory – radni musieli do 17 lutego podjąć uchwałę w sprawie projektu. Edukacja będzie realizowana
w czterech placówkach – po jednej w każdym sołectwie.
Osobiście nie widzę większych zagrożeń w powrocie do rozwiązań sprzed ery gimnazjów, na pewno będzie to korzystne
dla licealistów zyskujących więcej czasu na przygotowanie do
matury.
Obawy wójta wiążą się głównie z niewielkimi gabarytowo
szkołami w Kaniowie i w Janowicach. Sprawy nie ułatwia
konieczność dzielenia klas na grupy w trakcie prowadzenia
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Zapowiadana przez obecną ekipę rządzącą reforma systemu
oświatowego przybiera na naszych oczach realnych kształtów.
Wygaszane są gimnazja, wracają ośmioletnie szkoły podstawowe, wydłuża się nauka w szkolnictwie średnim. MEN zapowiada
nowe podstawy programowe. Nowe ustawodawstwo w tej materii
pociąga za sobą konieczność poczynienia odpowiednich kroków
na poziomie powiatów i gmin. Wdrożenie reformy – szczególnie
w tak szybkim tempie – rodzi jednak wiele niejasności, toteż
w porozumieniu z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim
redakcja „Magazynu Gminnego” pragnie przybliżyć mieszkańcom kroki podjęte przez organy odpowiedzialne za oświatę na
naszym terenie.
Na nadzwyczajnej, XXIV sesji w dniu 16 lutego Rada Gminy
Bestwina podjęła Uchwałę w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Uchwała ta określa zarówno plan sieci szkół jak
i granice ich obwodów. Obejmuje powstające „ośmiolatki” oraz
gimnazja mające działać jeszcze do 2019 r. Następnym krokiem
jest przedłożenie tegoż aktu prawnego kuratorowi oświaty, który
w terminie 21 dni wydaje opinię wiążącą dla jednostki samorządu
terytorialnego. Uchwała będzie również kierowana do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
W uzasadnieniu uchwały stwierdzono m.in.:
1. Szkoły podstawowe w Bestwinie, Bestwince, Janowicach
i w Kaniowie stają się z dniem 1 września 2019 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
2. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w gimnazjach
w Bestwince i Bestwinie prowadzone będą dotychczasowe klasy gimnazjalne aż do czasu ich likwidacji zgodnie
z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo Oświatowe.

Głosowanie nad przyjętymi uchwałami
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niektórych zajęć. Proponowanym rozwiązaniem będzie system
zmianowy – W Bestwinie i w Bestwince problem ciasnoty nie
powinien wystąpić, ale niestety nie ma możliwości finansowych,
by w Kaniowie i w Janowicach dobudować więcej sal lekcyjnych.
Pod uwagę w trakcie prac nad uchwałą brane były ewentualne
zmiany w granicach obwodów szkolnych. Nie zdecydowano się
jednak na tego typu kroki. Wójt uważa, że byłoby to działanie
szkodliwe społecznie. Nie nastąpią ponadto zmiany kadrowe, na
spotkaniach z paniami dyrektor wójt otrzymał informację o braku
planowanych zwolnień.
Nie są znane jeszcze koszty reformy. Dlaczego? – Szkoły
spoza gminy będą robiły nabory w okolicach kwietnia. Wtedy
będziemy wiedzieli dokładnie jak duże będą klasy i jakie potrzeby lokalowe, koszty dostosowania gabinetów, sal lekcyjnych.
Uczestniczyłem na spotkaniu z minister Anną Zalewską – obieca-

ła, że pieniądze na te zadania się pojawią. Póki co, na stronach
MEN nie ma jeszcze wniosków czy możliwości aplikowania. wyjaśnia Artur Beniowski.
Innym „znakiem zapytania” będą przedszkola. Być może obowiązkowe będzie nawet przyjmowanie trzylatków a jeśli do tego
dojdzie – gmina Bestwina będzie musiała do tego się zastosować
przesuwając środki budżetowe z innych zadań.
Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
poruszył kwestię patronów szkół. Jak wiadomo, gimnazjum
w Bestwinie nosi imię św. Jana Pawła II a szkoła podstawowa
– św. Jana Kantego. Jakiego patrona wybierze szkoła ośmioklasowa? Ten problem pozostaje otwarty i będzie dyskutowany.
Sławomir Lewczak

XXV Sesja Rady Gminy
Określono zasady wymiany pieców – wręczono
odznaczenia dla krwiodawców
W latach 2017 - 2020 rozpoczyna się w gminie Bestwina
zapowiadany Program Ograniczenia Emisji. Na sesji w dniu 27
marca radni zdecydowali o szczegółach dotyczących tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim wybrana została forma wykonania
zadania. Z kilku przewidzianych możliwości najlepsza według
większości radnych okazała się wymiana starych pieców węglowych na gazowe. Mieszkańcy skorzystają również z wymiany
pieca węglowego na węglowy z paliwem typu ekogroszek lub
gazowego na gazowy (proponowany montaż finansowy w ujęciu
rocznym według tabeli: 15 budynków – kotły gazowe WT-GE;
2 budynki - kotły gazowe GT-GE; 5 budynków - kotły węglowe
WT-WE). Zakres kosztów kwalifikowanych do objęcia wsparciem
obejmuje dla kotłów gazowych i węglowych spełniających normy
emisji: demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury, prace
instalacyjne wyłącznie w obrębie nowego źródła ciepła. Dofinansowanie obejmie 50% kwoty zainwestowanej przez użytkownika,
będzie to maksymalnie ok. 5 tys. zł. (jeśli np. mieszkaniec wyda
6 tys. zł – otrzyma 3 tys.) W skali roku gmina wyda 132 tys. zł.
Szczegóły Uchwały, finansowanie wymiany pieców i montażu
instalacji fotowoltaicznych określa załącznik.
Ciekawie pytanie ze strony radnego Grzegorza Owczarza
padło przy okazji omawiania przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi: co zrobić ze znalezionymi zwierzętami
dzikimi takimi jak ranna sarna? Kierownik Referatu Gospodarki
i Środowiska Alicja Grygierzec odpowiedziała, że zwierzęta
takie przekazywane są do specjalnego schroniska w Mikołowie.
Mniejsze zwierzęta (np. jeże) odwozi się do odpowiedniej placówki w Bielsku-Białej. Koszt ponosi gmina, aczkolwiek transport
zapewnia osoba prowadząca ośrodek.

Odznakę HDK drugiego stopnia otrzymał Stanisław Nycz
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który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilość jej składników), natomiast
Marcin Nycz i Dariusz Ligęza zostali uhonorowani odznakami
III stopnia (przysługuje mężczyźnie, który oddał w dowolnym
okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości
ilość innych jej składników). W krótkich przemówieniach prezes
GK HDK PCK oraz wójt podkreślili znaczenie krwiodawstwa dla
zdrowia publicznego i podziękowali wszystkim, którzy bezinteresownie oddają innym najcenniejszy płyn. Zachęcili również
do brania udziału w akcjach organizowanych na terenie gminy
Bestwina.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy
Bestwina na rok 2017
3. Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w Banku Gospodarstwa Krajowego działań ze środków
PROW na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi

Przyjęte uchwały miały w większości charakter „techniczny”,
jednakże samorządowcy skupili się nie tylko na nich. Wójt Artur
Beniowski wspólnie z prezesem Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK Jerzym Zużałkiem wręczyli odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Otrzymało je trzech Panów: Stanisław Nycz odebrał odznakę II stopnia (przysługuje mężczyźnie,
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powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za
2016 rok
5. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego,
6. Ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina
7. Ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły
podstawowej prowadzonej przez gminę Bestwina dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

tych kryteriów
8. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej
9. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi
w granicach administracyjnych gminy Bestwina
10. Przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie regulaminu jego
realizacji
11. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Bestwina
Opracowanie: Sławomir Lewczak

Droga Ekspresowa S1:
początek realizacji za dwa lata
Projektowany odcinek drogi krajowej ekspresowej S1 jest
uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (wykaz sieci
europejskiej TEN-T). Odcinek w istotny sposób poprawi spójność komunikacyjną województwa śląskiego i małopolskiego,
dostępność portu lotniczego, a także połączenie z Czechami
i Słowacją. W węźle Suchy Potok w Bielsku-Białej planowany
odcinek łączyć się będzie z istniejącym odcinkiem S52 BielskoBiała – Cieszyn w kierunku Czech, istniejącym odcinkiem S1
Bielsko-Biała – Zwardoń (z wyłączeniem skierowanego już do
realizacji obejścia Węgierskiej Górki) w kierunku na Słowację.
Dla inwestycji 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu E (tzw. wariantu hybrydowego). Wydanie decyzji zakończyło wieloletni
proces wyboru wariantu przebiegu trasy. Przewidywane lata
realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to okres
2019 – 2022.

• Magazyn gminny marzec/kwiecień 03-04/2017

Za stroną internetową Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informujemy, że 15 marca 2017 r. podpisany został Program
inwestycji dla budowy S1 Kosztowy II (Mysłowice) – Suchy Potok
(Bielsko-Biała). Inwestycja, polegająca na budowie drogi ekspresowej S1, znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W jej ramach
zostanie zrealizowana droga ekspresowa po nowym śladzie
w województwie śląskim i małopolskim, a także obwodnice
miejscowości Bieruń i Oświęcim (droga krajowa nr 44).
Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:
• budowę 39,7 km drogi klasy S o przekroju 2x2 (dwujezdniowym po dwa pasy) z rezerwą na 2x3,
• budowę obwodnicy Oświęcimia (9,7 km) i obwodnicy Bierunia (2,1 km) klasy GP,
• budowę ośmiu węzłów drogowych z drogami krajowymi,
wojewódzkimi i powiatowymi,
• budowę około 63 obiektów inżynierskich oraz 2 Miejsc
Obsługi Podróżnych.

www.mib.gov.pl

Dobry rok dla Spółki Wodnej – zebranie
sprawozdawcze
Kolejne raporty to odczytane przez p. 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 16 226 mb
konserwacji rowów o wartości 94 632, 79 zł., wykonano 220
napraw drenarskich za 29 890 zł. Razem roboty statutowe
pochłonęły 124 522, 79 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez
zleceniodawców bez zastrzeżeń.
W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że
dochody uzyskane w 2016 r. wynosiły (po wykonaniu) 258 494,
93 zł., w tym: składki – 151 207, 25 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000 zł., roboty zlecone – 87 287, 68 zł. Wydatki
wyniosły ogółem 255 833, 98 zł.

1 lutego 2017 r. w sali widowiskowej GOK w Bestwinie miało
miejsce walne zebranie sprawozdawcze delegatów Spółki
Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes Spółki Łukasz Greń
przywitał obecnych na tymże zebraniu wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika
jak również przedstawicielkę Starostwa Powiatowego Wandę
Dziubek, Henryka Adamusa z bielskiej „Aquy” oraz prezesa PK
„Kombest” Wacława Waliczka. Zebranie prowadził były wójt,
pan Anatol Faruga.
W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes
Łukasz Greń. W podsumowaniu znalazły się podziękowania dla
Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego
oraz Śląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych za
wszelką okazaną pomoc.
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coraz więcej nowych domów i istniejące urządzenia nie gwarantują dobrego odbioru wód. Z kolei Wanda Dziubek ze Starostwa
Powiatowego poinformowała o planowanej nowelizacji ustawy
Prawo Wodne oraz wyjaśniła zmiany dotyczące zniesienia
zezwoleń na wycinkę drzew na swojej posesji – nie dotyczy to
terenów leśnych. Wójt Artur Beniowski podziękował członkom
GSWM za społeczną pracę i wykonane zadania.
Sławomir Lewczak

Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych
została przedstawiona przez Kierownika robót GSWM Mariana
Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację
rowów w poszczególnych sołectwach.
Bestwina

(mb)
4 710

(zł)
39 270

Średnio zł.
za mb 7,06

Bestwinka

1 345

8 198

6,10

Janowice

1 450

8 588

5,92

Kaniów

4 275

30 960

7,24

Razem

11 780

81 016

6,88

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na
zebraniu delegaci. Przyjęto dziesięć uchwał oraz wnioski
złożone przez delegatów. Zdecydowano o utrzymaniu składki
melioracyjnej na dotychczasowym poziomie. Pełny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się w protokole z zebrania
dostępnym w siedzibie GSWM.
Prezes Łukasz Greń w swoim podsumowaniu stwierdził, że
z uwagi na odpowiedzialne podejście mieszkańców rok był dla
Spółki dość udany. Jednakże nie brakuje trudności – powstaje

Przemawia prezes Łukasz Greń

„Razem” ma nowy samochód
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Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Fiat Katarzyna Oleksy – Kawecka. Powiedziała również: „Bardzo się
Ducato Maxi został w dniu 4 lutego poświęcony przez ks. Ceza- cieszymy, że udało nam się otrzymać dofinansowanie z PFRON
rego Dulkę na terenie Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego na program „Potrafimy więcej – wszechstronne usprawnienie
Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym”, ponieważ ten
„Razem” w Bestwinie. Auto zakupiono dzięki środkom z dotacji program daje młodym szansę na wypełnienie każdego dnia
PFRON i przysłuży się ono do poprawienia komfortu życia zajęciami – nie mają czasu na nudę! Codziennie rano rozpoczynają dzień poranną gimnastyką, mają zajęcia muzyczne,
podopiecznych Stowarzyszenia.
Poświęcenie było częścią spotkania noworocznego – zarazem stolarskie, dogoterapię, hipoterapię, zajecia z psychologiem,
podsumowania działań „Razem” w 2016 r. Prezes Maria Sysak terapię zajęciową krawiecką, kulinarną, plastyczną, wyjścia na
– Łyp zaznaczyła w przemówieniu, iż dzięki wytrwałej pracy basen, zajęcia indywidualne z asystentami”.
Udanego roku pogratulowali Stowarzyszeniu obecni na spozaangażowanych osób – pracowników i wolontariuszy udało się
zrealizować wiele wspaniałych przedsięwzięć. Wyliczyć pośród tkaniu wiceminister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Staninich można warsztaty artystyczno – edukacyjne, imprezę „Oso- sław Szwed oraz poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel. Przybyli
by niepełnosprawne w akcji”, imprezy z cyklu „Terapia w wielu także m.in. dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie
odsłonach II”, wycieczkę do Warszawy, obóz w Sarbinowie, Wojewódzkim Ewa Niewiara, przedstawicielka Wydziału Polityki
„Turnusy Uśmiechu” w Wiśle, projekty „Pleciemy międzypo- Społecznej UM w Bielsku – Białej Krystyna Cyran, była europoseł
koleniową nić” i „Łączymy pokolenia i dzielimy się tym, co Grażyna Staniszewska, dyrektor ZSP w Bestwinie Agata Rak.
Przed licznie zgromadzoną
mamy” – dofinansowane przez
publicznością zaprezentowaMinisterstwo Rodziny, Pracy
ła się w części artystycznej
i Polityki Społecznej, prowadzewielokrotnie nagradzana na
nie wsparcia dla mieszkańców
przeglądach grupa teatralna
Ośrodka i ich rodzin w ramach
„Młodzi Razem” . Wokalne
zadania: „Szansa na lepsze jutro
talenty ujawnił podopieczny
dla rodzin z niepełnosprawnym
Jarzy Pudełko zaś pokaz tadzieckiem”. Także gmina Beneczny dały zdolne uczennice
stwina wspomagała „Razem”
Gimnazjum im. Jana Pawła II
wyasygnowanymi w tym celu
w Bestwinie. Po obiedzie naśrodkami.
stąpiła zabawa karnawałowa
Pani prezes przedstawiła poz udziałem kapeli góralskiej
nadto plany na rok 2017. Poin„Ondraszki” ze Szczyrku.
formowała, że pracę w Ośrodku
Sławomir Lewczak
rozpoczyna nowa p. dyrektor – Samochód został poświęcony przez ks. Cezarego Dulkę
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Zebrania sprawozdawcze
w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Bestwina: Ratowanie to ich
specjalność

i przerobienie go na drugi pokój sypialny pod wynajem, aranżację
ścian w pomieszczeniach sali szkoleniowej. Zakupiono m.in.
miernik wielogazowy, hełmy, rękawice, latarki, buty, mundury,
kamizelki. Dzięki wsparciu gminy wyasfaltowany został również
parking przed strażnicą.
Aktywnie i licznie bestwińscy strażacy uczestniczyli w gminnych imprezach, w uroczystościach państwowych i kościelnych. Pomagali w zbiórce żywności, akcjach krwiodawstwa
i mammografii. Zorganizowali dni otwartej remizy, spotkania
dla młodzieży, wycieczkę dla druhów na wystawę do Gliwic i
Centrum Edukacji przeciwpożarowej w Chorzowie, wyjazd do
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Utrzymywali
intensywną współpracę z Urzędem Gminy a także wszelkiego
typu instytucjami i stowarzyszeniami.
Za poświęcenie wymagające często rezygnacji z wolnego
czasu dziękował wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski. Państwową Straż Pożarną reprezentował bryg. Grzegorz Piestrak, zaś
Policję – dzielnicowy, mł. asp. Mirosław Paszek. Przybył ponadto
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, zastępca wójta Marcin Kanik, radni powiatowi Jan Stanclik i Bogusław Stolarczyk,
a wraz z nimi dyrektorzy i prezesi różnych gminnych placówek
czy organizacji. Nie zabrakło gości z Maltańskiej Służby Medycznej. Ksiądz proboszcz Cezary Dulka przyrównał strażaków
do współczesnych rycerzy stających w boju na pierwszej linii,
zapraszając ich zarazem na uroczystości Wielkiego Tygodnia.
Prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga zaapelował o poparcie inicjatywy ustawodawczej przyznającej członkom OSP
dodatek emerytalny.
Odznaczenia stażowe za wysługę lat otrzymali: 45 lat – Jan
Rybski; 30 lat – Wiesław Ślosarczyk; 20 lat – Tadeusz Nycz; 15
lat – Urszula Furtek, Piotr Górka, Łukasz Pyś, Aleksander Ślosarczyk, Wojciech Zdeb; 10 lat – Wojciech Sobik, Anna Kulesza,
Sylwia Jonkisz, Mateusz Kubik; 5 lat – Remigiusz Żurowski.
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„Wystawione tutaj puchary i zakupiony sprzęt świadczą o nieustannym rozwoju jednostki” – mówili wójt Artur Beniowski oraz
prezes OSP w Bestwinie Jan Wróbel – „To zresztą nie wszystko,
ale druhowie nie chcieli już odkręcać kół od Stara czy demontować pieca by pokazać te nabytki tutaj, w dużej sali!”
W podobnym tonie wypowiadał się podczas walnego zebrania
w dniu 4 lutego prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert
Szeliga, reprezentujący także Zarząd Powiatowy. Idąc za
przykładem wójta pochwalił bestwińską jednostkę głównie za
sukcesy odniesione na polu ratownictwa medycznego. Jeszcze raz powtórzmy, że drużyna w różnym składzie zwyciężyła
w VII Międzynarodowych Maltańsko – Strażackich Manewrach
Ratowniczych w Szczyrku, zajęła I miejsce w Manewrach Strzelecko – Maltańskich w Suchej Beskidzkiej i II miejsce podczas
III Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo – Gaśniczych w Lachowicach. Dla mieszkańców gminy Bestwina zostało z kolei
zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Bestwinka: Samochód
na 105-tkę!

Bestwina - Sprawozdanie prezesa Jana Wróbla

Niestrudzonym kronikarzem OSP Bestwina jest dh Jan Ozimina. Tworzona przez niego księga została kroniką wzorową
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz trafiła na XXIII
Ogólnopolski Konkurs Kronik. Tam uzyskała status Kroniki
Wzorowej. Strażacy podkreślają iż w roku minionym druhowie
Jan Ozimina i Marceli Kraus bardzo wiele czasu poświęcili przy
załatwianiu różnorakich spraw formalnych dla jednostki.
W sprawozdaniu prezesa tradycyjnie została przedstawiona
krótka statystyka. Jednostka liczy 136 członków, w tym 91
czynnych, 10 honorowych i 35 wspierających. Do straży należy
30 pań. Istnieje także ośmioosobowa Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza. W r. 2016 do akcji ratowniczych wyjeżdżano 43
razy – dziewięciokrotnie do pożarów, 32 razy do zagrożeń
miejscowych zaś dwa alarmy okazały się fałszywe. Najczęściej,
bo aż czterdzieści razy w akcjach uczestniczył druh Remigiusz
Żurowski. Strażacy społecznie przepracowali 3100 godzin
wykonując takie prace jak częściowy remont okuć kominów,
malowanie części socjalnej, remont byłego gabinetu prezesa

Pod nieobecność przebywającego w szpitalu druha prezesa
Grzegorza Gawędy, walne zebranie członków Ochotniczej Stra-

Bestwinka - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
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OSP Bestwinka otrzymał dh Sebastian Wawerczyk, będący już
od 60 lat w szeregach jednostki.

ży Pożarnej w Bestwince w dniu 11 lutego otworzyła wiceprezes
Magdalena Sobańska. W sprawnym przeprowadzeniu spotkania
pomagał prezes honorowy, Józef Distel. Umundurowani i będący „po cywilnemu” uczestnicy z uwagą słuchali podsumowań
i dziękowali za udany rok.
Jednostka liczy 79 członków czynnych (17 kobiet), 23 wspierających, 3 honorowych. Aż 25 adeptów ma Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza. Jej opiekun, dh Michał Kóska powiedział: „Będziemy
dążyć do tego, by dzieci i młodzieży było u nas jak najwięcej,
może nawet podwoimy stan liczebny i wygramy zawody sportowo - pożarnicze! Przykład dali triumfatorzy turnieju piłkarskiego
czy też druhna Anna Urbanke zwyciężając w powiatowych
rozgrywkach tenisa stołowego dla MDP w Wilkowicach”.
Do akcji wyjeżdżano dwanaście razy w ciągu roku, zaś społecznie przepracowano 2450 godzin. Wliczają się w to takie
działania jak wykonanie nowej bramy wjazdowej, wycinka drzew
przy remizie, remont kuchni i zmywalni, malowanie dachu, malowanie elewacji strażnicy, naprawa masztów, sadzenie drzewek
itd. Strażacy z Bestwinki brali udział w ćwiczeniach gminnych
oraz manewrach w Dankowicach. Zaznaczyli obecność podczas
świąt państwowych, kościelnych, imprez plenerowych. Pokaz
ratownictwa i gaszenia ognia dali w trakcie pikniku rodzinnego.
Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej zakończyły się
z wynikiem bardzo dobrym.
105 – lecie obchodów OSP Bestwinka w dniu drugiego maja
2017 roku będzie połączone z poświęceniem nowego, lekkiego
samochodu bojowego – Fiata Ducato. Gmina Bestwina, dzięki
przychylności wójta i Rady Gminy dofinansowała inwestycję dotacją celową w kwocie 85 tys. zł. (55 tys. zł. na zadanie i 30 tys.
z tzw. gotowości bojowej). 30 tys. zł . wyłożyła OSP Bestwinka
ze środków zebranych na lokacie. Sołtys Bestwinki a zarazem
sekretarz jednostki, Teresa Paruch – Ryś poinformowała także
o mających się odbyć w sołectwie uroczystościach trzeciomajowych i dożynkowych.
Gratulacje dla starszych i młodszych jak również życzenia
zdrowia dla prezesa padły ze strony prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisława Nycza; wiceprezesa tegoż Zarządu i prezesa Zarządu Gminnego Herberta Szeligi,
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, komendanta
gminnego Grzegorza Owczarza. Reprezentowany był Klub
Sportowy „Bestwinka”, Koło Gospodyń Wiejskich i wszystkie
zaprzyjaźnione organizacje. Przy stole prezydialnym zasiadł
proboszcz parafii św. Sebastiana, ks. Józef Baran. Wójt Artur
Beniowski zwrócił ponadto uwagę na fakt, że wśród członków
OSP Bestwinka jest druh Marcin Kraus, podwójny Mistrz Polski
w ratownictwie wodnym i powodziowym. Duży sukces zanotował
kronikarz – dh Józef Distel. Kronika OSP Bestwinka została
nagrodzona na przeglądzie powiatowym.
Odznaczenia stażowe wręczyli prezes Zarządu Gminnego
Herbert Szeliga i naczelnik OSP Bestwinka Krzysztof Zelek.
Otrzymali je: 60 lat – Sebastian Wawerczyk; 50 lat – Józef Distel;
35 lat – Eugeniusz Nycz, Janusz Kraus, Czesław Boryczka; 30
lat – Renata Dawidek, Wiesława Ochman – Szeliga; 15 lat –
Jacek Zelek; 10 lat – Weronika Kubiczek, Magdalena Sobańska,
Łukasz Nycz, Marcin Kraus; 5 lat – Rafał Dawidek, Grzegorz
Szafran, Damian Tomanek.
Uchwałą walnego zebrania godność członka honorowego

Janowice: Historyczny awans
Herberta Szeligi
„Bogu na chwałę i ludziom na ratunek” działają janowiccy
strażacy od 1908 roku. Jedno z największych wyróżnień spotkało ich jednak dopiero niedawno. Na zebraniu wyborczym
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej zaszczytną
funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono druhowi Herbertowi
Szelidze. Tenże członek OSP Janowice jest także prezesem
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie zatem pełni podwójnie odpowiedzialne zadanie. Udanej współpracy życzył mu na
walnym zebraniu w Janowicach w dniu 12 lutego prezes Zarządu
Powiatowego Stanisław Nycz z OSP Stara Wieś.
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Janowice - Herbert Szeliga został wiceprezesem zarządu powiatowego
ZOSP RP

Zebranie sprawozdawcze otworzył prezes jednostki, dh Zygmunt Łukoś. Przedstawił sprawozdanie bogate w dane liczbowe
i faktograficzne. OSP Janowice liczy 38 członków czynnych, 9
honorowych a także 98 wspierających co w gminie Bestwina
jest swoistym fenomenem. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
to 12 młodych strażaków, którymi opiekują się druhowie Andrzej
Wójcicki i Sebastian Sacher. MDP jest przyszłością Straży
a janowiccy młodzieżowcy nie pozostają w tyle – wyjeżdżają na
wycieczki czy biorą udział w turniejach - dh Damian Kopaczka
zajął pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w tenisie
stołowym.
W roku 2016 OSP Janowice wyjeżdżała do akcji ratowniczo
– gaśniczych 11 razy, w tym 7 do pożarów i 4 do zagrożeń
miejscowych. W ogóle 86 wyjazdów jednostek z gminy Bestwina świadczy o tym że jest u nas w porównaniu do innych
gmin w powiecie bardzo bezpiecznie – potwierdził to mł. bryg.
Radosław Radkowski reprezentujący PSP Bielsko-Biała. Wójt
Artur Beniowski dodał, iż strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy do akcji.
Generuje to małą ilość alarmów fałszywych.
Janowicka stadnina koni była w czerwcu areną ćwiczeń
gminnych. Druhowie zabezpieczali Rodzinny Rajd Rowerowy,
Dożynki Gminne, uczestniczyli w świętach państwowych i kościelnych, w zawodach sportowych, współpracowali z Urzędem
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Gminy dofinansowującym różne przedsięwzięcia, z parafią,
szkołą, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich (wspólna
wycieczka do Opola). Społecznie przepracowali ponad 2000 godzin. Wyremontowano samochód gaśniczy „Star”, zamontowano
wyłącznik prądu do wozu lekkiego, wyremontowane zostało
pomieszczenie pod punkt alarmowy, wiele czasu poświecono
drobniejszym naprawom i remontom. W planach jest m.in. zakup
aparatów powietrznych, remont kotłowni i wejścia do niej. Należy
dodać, iż w wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej, OSP
Janowice otrzymała dwukrotnie ocenę bardzo dobrą.
Oprócz osób wyżej wymienionych, głos na zebraniu zabrali
ks. proboszcz Józef Walusiak, przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik, dyrektor ZSP Urszula Kal, przewodnicząca KGW
Krystyna Norymberczyk, komendant gminny OSP Grzegorz
Owczarz. Z polotem i pasją historię OSP Janowice od czasów
najdawniejszych przedstawił członek wspierający – Eugeniusz
Niemczyk. Obecni byli ponadto sołtys Janowic – wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz, radny powiatowy Jan
Stanclik, radni gminy Bestwina, członkowie różnych kół i stowarzyszeń. Roli prowadzącego podjął się pan Jacek Sawkiewicz.
Odznaczenia stażowe za wysługę lat wręczali druhowie Herbert
Szeliga i Krzysztof Wróbel (naczelnik OSP Janowice). Oto lista
wyróżnionych: 75 lat – Stanisław Chmielniak; 35 lat – Zbigniew
Wełniak; 20 lat – Marian Drozd, Stanisław Nycz; 15 lat – Sebastian Sacher, Piotr Grzybowski. Przy okazji wręczania odznak
dh Szeliga powiedział: „Dh Stanisław Chmielniak jest w Straży
tak długo, że zabrakło już przewidzianych ustawodawstwem
odznak – planujemy wobec tego wręczyć mu w maju jakąś inną
formę podziękowania za prawie cale życie spędzone w szeregach
OSP”. Poza tym dh Piotr Grzybowski odebrał certyfikat za służbę
podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Kaniów - Statuetki otrzymali st.bryg. Adam Caputa i dh Marian Indeka

Artur Beniowski. Inni obecni samorządowcy to przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik, radni powiatowi Jan Stanclik i Bogusław Stolarczyk, radni gminy Bestwina, sołtys Kaniowa Marek
Pękala. Witano księdza proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP
Janusza Tomaszka jak również prezesów lokalnych kół i stowarzyszeń.
Sprawozdanie prezesa Grzegorza Owczarza, zarazem komendanta gminnego OSP zajmuje aż siedem stron! Trudno
byłoby cytować je tutaj słowo w słowo, ale – wzorem Bestwiny,
Bestwinki i Janowic podamy podstawowe fakty. OSP Kaniów
liczy 148 członków – 90 czynnych, 13 druhen, 7 honorowych, 18
wspierających i 33 z MDP. Młodzieżowcy działają bardzo prężnie
i duża w tym zasługa opiekuna, druha Jarosława Bierońskiego.
Dzięki niemu w roku 2016 strażacki „narybek” wziął udział w spotkaniu z przewodnikiem górskim, w wyprawach na kręgielnię,
na wystawę „Lego” i ścieżkę edukacyjną w Komendzie Miejskiej
PSP w Chorzowie. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej „błyszczeli”
Oliwia Świgoń, Karolina Jonkisz oraz piąty w województwie
Kacper Głąb.
W roku 2016 jednostka wyjeżdżała do akcji 43 razy. 18 – do
pożarów, 21 do zagrożeń miejscowych i cztery razy do alarmów
fałszywych. Uprawnienia do wyjazdu posiada 60 strażaków,
z czego czynny udział w zeszłym roku w akcjach wzięło 40.
Jeśli chodzi o prace społeczne, poświęcono im 3955 godzin, nie
tylko dla OSP lecz dla wszystkich mieszkańców Kaniowa i gminy Bestwina. Druhowie byli widoczni podczas każdej większej
imprezy i uroczystości. Z okazji „Dni Otwartej Strażnicy” przez
remizę przewinęło się prawie 500 osób! Doskonałym pomysłem
okazała się „strefa kibica” zorganizowana podczas udanych dla
Polski piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji.
Podtrzymano dobrą passę związaną z wysokimi wynikami
w zawodach. Drużyna ratownictwa wodnego zdobyła dwa
tytuły Mistrza Polski na manewrach w Licheniu Starym k. Konina. W gminnych zawodach sportowo – pożarniczych Kaniów
triumfował w konkurencjach grupy A (mężczyźni) i C (kobiety),
w zmaganiach MDP chłopców i w próbie musztry. Puchary
i medale przywędrowały do Kaniowa z piłkarskich boisk i z tenisowych stołów. Sport pomaga zachować sprawność fizyczną,
wyrobiona kondycja bardzo się przydaje czy to na ćwiczeniach
czy w czasie prawdziwej akcji.
W ubiegłym roku środki finansowe, którymi dysponowała
nasza OSP oraz fundusze przyznane przez Urząd Gminy były

Kaniów: Liderzy społecznego
zaufania

Siódme miejsce w województwie śląskim na ok. 900 jednostek
pod względem wpływów z 1% podatku! Mały Kaniów zadziwia
region a możliwe jest to dzięki wzorowo działającej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na walnym zebraniu w dniu 25 lutego
zaproszeni goście nie szczędzili druhom pochwał i ciepłych
słów. Za sukcesami stoi jednak ciężka i żmudna praca, zgodne
współdziałanie starszych i młodszych strażaków stojących za
danym medalem czy wyróżnieniem. Wybory Zarządu dokonane
rok temu okazały się udane, świetnie w roli naczelnika sprawdza
się młody lecz ambitny Wojciech Janeczko.
W sali kaniowskiego domu strażaka można było zobaczyć
liczne złote sznury oznaczające funkcjonariuszy z PSP. Poza
prowadzącym zebranie kpt. Jackiem Jonkiszem za stołem prezydialnym zasiedli nowy komendant PSP w Bielsku – Białej bryg.
Zbigniew Mizera oraz jego poprzednik – st. bryg. Adam Caputa.
Z ważniejszych reprezentantów ochotniczego pożarnictwa
przybył były Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Katowicach a także prezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław Nycz wspólnie ze
swoim zastępcą i równocześnie prezesem Zarządu Gminnego
ZOSP RP Herbertem Szeligą.
Członkiem zarządu OSP Kaniów jest wójt gminy Bestwina
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wozdawczego: 55 lat – Henryk Hamerlak; 50 – Józef Faruga;
40 – Andrzej Satława; 30 – Stanisław Olejak, Józef Kuglarz,
Jacek Jonkisz; 25 – Waldemar Dorobisz, Andrzej Janeczko,
Krzysztof Gajda; 20 – Mirosław Biedrawa, Ryszard Fajt, Barbara
Faruga, Korneliusz Kóska; 15 – Sławomir Bieroński, Małgorzata
Janeczko, Agata Satława; 10 – Wiesław Mikosz; 5 – Patryk
Ciućka, Adrian Gawlas, Wojciech Janeczko, Marcin Kozub,
Sebastian Kraus, Mateusz Łukowicz, Marcin Okulus, Szymon
Płachno, Rafał Pająk, Mariusz Soszka, Szymon Święs, Michał
Dutka, Michał Wesołowski, Szymon Godula, Dawid Kuś, Janusz
Jagiełka, Dawid Mikołajczyk, Łukasz Stanclik, Michał Senecki,
Urszula Szkucik – Jagiełka, Karolina Zdrowak.
Prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga oraz wójt Artur
Beniowski wręczyli pamiątkowe statuetki st. bryg. Adamowi
Capucie i dh. Marianowi Indece. Dyplom otrzymał nowy komendant miejski PSP Zbigniew Mizera, zapewniający o nieustannej
pamięci i wsparciu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

pożytkowane w głównej mierze na sprzęt stanowiący osobiste
zabezpieczenie strażaków podczas działań ratowniczych oraz
w sprzęt ratowniczy i pomocniczy. Niestety, wiek samochodów
daje znać o sobie, stąd też wymagają one częstych napraw.
Czynione są bardzo intensywne starania o zakup nowego
samochodu, wszystko wskazuje jednak na to, że w bieżącym
roku dofinansowania nie otrzyma żadna jednostka z powiatu
bielskiego. Wójt Artur Beniowski zapowiedział wszakże walkę
aż do skutku.
OSP Kaniów ma także powód do dumy w osobie druha Dawida Żabki. To przykład strażaka pamiętającego o tym, kim jest,
również w trakcie wakacyjnego wypoczynku. Dh Dawid uratował
życie tonącemu wczasowiczowi i ten bohaterski czyn zachował
tylko dla siebie. Strażacy dowiedzieli się o zdarzeniu dopiero po
dłuższym czasie i w uznaniu za bezinteresowną szlachetność
przygotowali do Prezydenta RP wniosek o przyznanie odznaczenia państwowego.
Odznaczenia stażowe przyznane podczas zebrania spra-

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom
skali trudności był bardzo wyrównany, o czym świadczy dogrywka o pierwsze miejsce na szczeblu szkół podstawowych.
W przerwie był podany skromny poczęstunek, a dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody sportowe, ufundowane
przez Urząd Gminy w Bestwinie: (1 miejsce - zegarek sportowy,
2 miejsce - śpiwór, 3 miejsce - latarka czołowa do biegania).

Laureaci gminnego etapu

Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe 1 miejsce - Oliwia Świgoń - Szkoła Podstawowa w Kaniowie
2 miejsce - Rafał Beniowski - Szkoła Podstawowa w Kaniowie
3 miejsce - Hanna Sojka - Szkoła Podstawowa w Kaniowie
Gimnazjum
1 - miejsce - Julia Sołtysik - Gimnazjum w Bestwinie
2 - miejsce - Bartłomiej Mynarski - Gimnazjum w Bestwinie
3 - miejsce - Izabela Celmer - Gimnazjum w Bestwince
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych do konkursu na szczeblu powiatowym zakwalifikował się Kacper Głąb z Kaniowa.
Informację i zdjęcia przekazał
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga

Zawodowcy na „Żwirowni” –
lodowe ćwiczenia PSP

• Magazyn gminny marzec/kwiecień 03-04/2017

Wśród naszej młodzieży wzrasta znajomość wiadomości
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Najlepszym dowodem
na potwierdzenie tego faktu był gminny etap Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, jaki odbywał się 18 marca w Domu Strażaka OSP
Bestwina. Wzięli w nim udział laureaci ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Konkurs, pomimo dużej

Udział w manewrach wzięły Jednostki Ratowniczo Gaśnicze
nr 1 i nr 2 zaś prowadzącym był st. ogn. Ryszard Pokładnik –
instruktor nurkowania pod lodem. Dowodził całością st. kpt.
Roman Marekwica.
Zapytany o główne założenia ćwiczeń, prowadzący wyjaśnił:
Co roku Państwowa Straż Pożarna z Bielska-Białej wspólnie
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, zwłaszcza z OSP Kaniów
posiadającą Sekcję Ratownictwa Wodnego prowadzi szkolenie

Nie tylko Ochotnicza Straż Pożarna wybiera Kaniów jako
miejsce ćwiczeń z zakresu ratownictwa na akwenach pokrytych
lodem. W dniach 16 – 18 lutego teren ORiSW stał się miejscem
specjalistycznego treningu funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej z Bielska – Białej. W realizację zaplanowanych zadań
włączył się nadzorujący teren Ośrodka Marcin Kraus – członek
OSP Bestwinka, ratownik wodny, podwójny Mistrz Polski w tej
dziedzinie z 2016 r.
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Aktualności
obejmujące ratowanie ludzi znajdujących się na lodzie. Mamy
nadzieję, że ćwiczenia pozostaną ćwiczeniami i nie trzeba będzie
wykorzystywać zdobytych umiejętności w prawdziwych akcjach,
co już niestety się zdarzało, np. dwa lata temu w CzechowicachDziedzicach. Stale ulepszamy, kompletujemy potrzebny sprzęt
i uczymy się, ponieważ dopiero praktyka weryfikuje teorię.
Przy okazji dziękujemy obecnemu z nami panu Marcinowi oraz
wójtowi gminy Bestwina Arturowi Beniowskiemu za okazaną
przychylność.
Niełatwy okazał się zwłaszcza początek szkolenia – po długotrwałych mrozach zamarzły przeręble akwenu i dopiero po
długiej walce z lodem udało się wyrąbać je na powrót.
Sławomir Lewczak

Manewry PSP w Kaniowie

„Siła tkwi w drużynie” –

Zebranie sprawozdawcze w Stowarzyszeniu
„Z Sercem na Dłoni”

• Magazyn gminny marzec/kwiecień 03-04/2017

Ubiegły rok był dla naszego Stowarzyszenia niezwykle
ważny: status organizacji pożytku publicznego pozwolił nam
o ubieganie się o 1% z rozliczeń podatkowych – mówiła Iwona
Sojka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. 21 – osobowa grupa wolontariuszy nieustannie się powiększa, zaś dobry odbiór społeczny
proponowanych inicjatyw świadczy o tym, że organizacja jest
w gminie potrzebna.
3 marca w świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka w Kaniowie
członkowie Stowarzyszenia na zebraniu walnym podsumowali
to wszystko, co w roku 2016 udało się zrealizować na polu
aktywności charytatywnej. Jest to bardzo szerokie spektrum,
obejmuje działania kulturalne, edukacyjne, profilaktyczne oraz
te ściśle związane z pomocą potrzebującym. Nic dobrego jednak
nie powstałoby bez pomocy życzliwych osób prywatnych, firm
i instytucji – mowa szczególnie o Urzędzie Gminy, parafiach,

Stowarzyszenie uznało rok 2016 za udany

szkołach, zespole regionalnym „Bestwina”, CKSiR (GOK-u),
Gminnej Bibliotece Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Co zapadło w pamięć najmocniej? Nie było chyba mieszkańca

który nie uśmiechnąłby się podczas oglądania przedstawienia
„W poszukiwaniu Kopciuszka” odegranego we wszystkich sołectwach. Dochód przeznaczono oczywiście na cele dobroczynne,
pomoc dzieciom i Stowarzyszeniu „Razem”. Postacie z bajek
zawitały także na majowy „Dzień Radości” na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. To flagowa impreza Stowarzyszenia na której
dzieci wspólnie z całymi rodzinami biorą udział w zabawnych
konkurencjach a przy okazji wspólnie spędzają czas wolny na
świeżym powietrzu. Podobnym „strzałem w dziesiątkę” okazał
się jesienny, integracyjny wyjazd na Kozią Górę. Członkowie
„Z Sercem na Dłoni” byli widoczni na gminnych imprezach plenerowych – Święcie Karpia Polskiego, Rewii Orkiestr Dętych,
Święcie Gminy Bestwina. Włączyli się w Gminną Świąteczna
Zbiórkę Żywności.
Do przydatnych umiejętności należy opanowanie języka
migowego. Kurs przeprowadzony został przez Iwonę Sojkę
oraz Patrycję Wojtuszek. Egzaminatorem był Marcin Pilecki
z Polskiego Związku Głuchych – sprawdzian przeszło pomyślnie
dziesięć osób. Otrzymały one stosowne certyfikaty i teraz mogą
swobodnie porozumiewać się z niesłyszącymi przyjaciółmi.
17 czerwca kilkoro wolontariuszy wzięło udział w Festynie
Rodzinnym w Przedszkolu Nr 23 w Bielsku-Białej. Pomogli w ten
sposób w zbiórce funduszy na leczenie mieszkanki Kaniowa –
Amelki Krzak. Przekazali także rodzicom Amelki pampersy oraz
bezglutenowe produkty żywnościowe.
W programie działalności poświęcono sporo miejsca zimowemu i letniemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Podczas ferii
zorganizowano wyjazdy na warsztaty archeologiczne w Muzeum
Zamkowym w Bielsku-Białej i warsztaty w Domu Tkacza, wizytę w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, zabawy i projekcje
filmów w strażnicy, wyjazd do JumpCity w Katowicach. Z kolei
w sierpniu głodni wrażeń odkrywcy zwiedzali Młodzieżową Stację
Kosmiczną YSS w Sopotni Wielkiej jak również park rozrywki
w Ogrodzieńcu.
Wybór „Superucznia” szkoły w Kaniowie wpisał się już na
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trwałe w historię placówki. Dokonanie wyboru jest trudne gdyż
zwycięzca może być tylko jeden a kandydatów godnych zaszczytnego tytułu nauczyciele wskazują kilkoro! Stąd każdemu
posiedzeniu Jury towarzyszą burzliwe dyskusje. W roku 2016
nagrodę pieniężną otrzymała z rąk prezes Iwony Sojki absolwentka ZSP Olimpia Hankus.
Plan na rok 2017 jest dość podobny, niemniej znalazło się
miejsce na nowości. Mowa zwłaszcza o połączeniu „Dnia Radości” z „Rolkowiskiem”, organizacji zajęć rekreacyjnych typu
„Zumba”, spotkań z psychologiem, kursu wychowawców kolonijnych, cyklicznych wyjazdów dla rodzin. Mile widziani są nowi
wolontariusze, pełni zapału i dobrej woli, pasjonaci pomagania.

Nasze przedsięwzięcia nie byłyby możliwe do zrealizowania
gdyby nie ofiarność wielu osób, które przekazały nam w roku
sprawozdawczym środki finansowe na działalność statutową.
Zeszłorocznych 12 miesięcy działalności pokazało, że tego rodzaju wolontariat jest bardzo potrzebny i trafia do coraz większej
grupy osób! Dziękujemy! – podsumowała Iwona Sojka.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia a także na profil na facebooku. Wolontariusze apelują:
Bądźcie z nami!
Sławomir Lewczak

TMZB wybrało nowy zarząd

Z lewej przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak

czeń, dzielenia się specyfiką poszczególnych miejscowości.
Poza zjazdem na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej członkowie zaznaczyli swą obecność na konferencji popularnonaukowej „Dankowice, przeszłość i teraźniejszość”. Została ona
zorganizowana z okazji 15 lecia powstania Towarzystwa Miłośników Dankowic. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wystawę
poświęconą pożarowi rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach
otworzył pan Michał Kobiela z Kaniowa.
W Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka miały miejsce
wernisaże artystyczne czy też spotkania o tematyce historycznej, na przykład poświęcone „Sokołowi”. Podczas jednego ze
spotkań trojgu członkom TMZB wręczono nagrody „W duchu
Oskara Kolberga”. Podobnie intensywną współpracę nawiązywano z Gminną Biblioteką Publiczną. Nie mogło zabraknąć
Towarzystwa na uroczystościach gminnych (dożynki, imprezy
plenerowe), patriotycznych i kościelnych. Dorota Surowiak
podziękowała wszystkim, którzy zatroszczyli się o renowację
zabytkowego tabernakulum z kościoła Wniebowzięcia NMP.
Wymieniać można w nieskończoność! Ciekawi mogą uzupełnić swoje wiadomości wchodząc na facebookowy profil
Towarzystwa lub czytając artykuły w prasie lokalnej i parafialnej.
Co dwa lata odbywa się gra terenowa o puchar Wójta Gminy
Bestwina pod auspicjami TMZB – w roku 2017 uczestnicy będą
rywalizować w Kaniowie.
Przeprowadzone na zebraniu walnym głosowanie wyłoniło
nowy zarząd. Przez kolejne dwa lata pracować w nim będą:
Przewodnicząca – Dorota Surowiak, I zastępca – Andrzej
Wojtyła, II zastępca - Małgorzata Łukoś, sekretarz – Anna
Puczka, skarbnik – Stanisław Zieleźnik, członkowie –
Sławomir Ślósarczyk i Zofia Gaździak. Złożono poza tym
wnioski, wśród których interesująco prezentuje się propozycja
uzupełnienia napisu na nagrobku arcyksięcia Leona Habsburga
o nazwisko jego teściowej – Ireny Montjoye z domu O’Donnell,
również złożonej w tym samym grobowcu.
Wójt Artur Beniowski podziękował za wszystko, co TMZB
uczyniło dla zachowania naszej rodzimej kultury i pamięci
historycznej. Życzył udanej współpracy z gminą Bestwina
w kolejnym roku.
Sławomir Lewczak
Zdjęcie przekazała Dorota Surowiak
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Marcowe zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej zostało zdominowane przez dwie główne kwestie: wybory
nowego zarządu oraz organizację XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych, jaki w czerwcu odbędzie się w Bestwinie. W dniu 16 III do Muzeum Regionalnego przybyli członkowie
TMZB a także goście, na czele z wójtem Arturem Beniowskim
i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem.
Jak podała do wiadomości przewodnicząca Dorota Surowiak,
Towarzystwo liczy 44 członków stałych i czterech honorowych.
Poza tym istnieje dziesięcioosobowa grupa młodzieży „Zapomniane – Odkrywane”. Działalność jest wieloaspektowa. Pasjonaci historii i tradycji mogą się pochwalić udaną współpracą
z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury czy innymi
stowarzyszeniami. Wydarzenia z życia przyjaciół naszej gminy
były w większości zrelacjonowane w „Magazynie Gminnym”.
Do najciekawszych należały zajęcia warsztatowe takie jak
„Dziady Bestwińskie”, „Od krzesiwa do żarówki”, „Jak to dawniej
przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia” itd. W maju
zorganizowano spotkanie integracyjne w Janowicach, zaś
w lipcu – ognisko. Aktywnie włączono się w przyjęcie pielgrzymów z Francji przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Opieką
otaczano groby zasłużonych, w tym Pawła Godynia, Józefa
Braszki i Romana Kozika.
Nie bez znaczenia okazały się spotkania z członkami innych
towarzystw regionalnych. Procentuje ona wymianą doświad-
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„Tendencja wzrostowa” – zebranie Koła
Gospodyń Wiejskich w Kaniowie
Trzy nowe członkinie zasiliły kaniowskie KGW i na zebraniu
walnym w dniu 16 marca zostały przywitane gorącymi oklaskami.
Przewodnicząca Mieczysława Głombek chciałaby oczywiście tytułową wzrostową tendencję wśród swoich koleżanek utrzymać.
Czy jej się to uda? To zależy już tylko od aktywności lokalnego
społeczeństwa. A pod skrzydłami gospodyń być warto, bo robią
dla Kaniowa naprawdę sporo.
KGW to tylko gotowanie? Nic bardziej mylnego! Owszem,
biorą udział w pokazach z cyklu „Kulinarne Dziedzictwo” lecz
również zwiedzają Polskę. W roku 2016 były na wycieczce krajoznawczej na Śląsku Opolskim. Tam zobaczyły zachwycający
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Do typowo rekreacyjnych
wyjazdów zaliczał się pobyt w ośrodku „Molo” w Osieku. Panie
wybrały się ponadto do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na
sztukę pt. „Co widział kamerdyner”.
Wójt Artur Beniowski poza podziękowaniami za obecność na
imprezach gminnych złożył serdeczne życzenia z okazji niedawnego Dnia Kobiet. Wręczył symboliczny prezent – uczynili
to także sołtys Kaniowa Marek Pękala, prezes OSP Kaniów,
komendant gminny i radny Grzegorz Owczarz oraz dyrektor
GOK Grzegorz Boboń.
Podobnie jak to jest w innych sołectwach, KGW Kaniów ma

Wójt Artur Beniowski wręcza upominek

ambitne plany. Członkinie wyjadą do Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu na Galę Piosenki Biesiadnej. Odbędzie się biwak
i wycieczka do Wałbrzycha. Przewidziane są emocje związane
z teatrem i udział w Dożynkach Gminnych w Bestwince.
Sławomir Lewczak

Kronika pisze się nadal...
Zebranie i wystawa Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie
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W czwartek zebranie walne, w piątek otwarcie wystawy fotograficznej – dni 23 i 24 lutego dla bestwińskich gospodyń miały
napięty, lecz interesujący program. KGW w każdym z naszych
sołectw było i jest ważną częścią społeczności, a Koło z Bestwiny, jako najstarsze, daje zawsze dobry przykład – od 1930 roku!
Od Marii Adamaszek poprzez Rozalię Czerpak, Helenę Góra,
Zofię Grzybowską, Marię Tomanek, Helenę Solich aż do Jadwigi
Oziminy – zmieniały się kolejne prezeski, ale założenia pozostawały podobne. Szerzenie kultury i oświaty, podtrzymywanie
lokalnych tradycji, integracja członkiń. Niedługo po powstaniu
Koła odbywały się pierwsze kursy trykotarstwa, haftu i szycia.
W domu gromadzkim gospodynie zorganizowały noclegownię,
zatroszczyły się o ochronkę dla dzieci, dbały o zakwaterowanie
nauczycielek a po II wojnie światowej szczególny nacisk poło-

Gospodynie oglądały zdjęcia i prezentację multimedialną

żyły na kształcenie rolników. W trudnych czasach, kiedy często
brakowało podstawowych produktów, potrafiły przeprowadzać
zbiórki pieniężne dla bardziej potrzebujących. Przykładowo, w r.
1971 ufundowały książeczkę mieszkaniową dla sieroty Michała
Grzyba z Czechowic-Dziedzic a w r. 1983 przekazały 10 tys. zł.
na budowę sanatorium dziecięcego w Rabce.
Jak znaleźć „pomysł na siebie” w nowoczesnym świecie, który
oferuje tyle różnych form spędzania czasu? Koło Gospodyń
Wiejskich w epoce „przedinternetowej” oferowało poznanie
świata, nowości modowe i kulinarne. Dziś to wszystko jest na
wyciągnięcie ręki, stąd kandydatek nie ma wiele. Trzeba stawiać
zatem na to, czego nigdzie indziej nie ma, na naszą własną unikalną tradycję. I to KGW Bestwina robi, pielęgnując znajomość
kuchni regionalnej albo ludowych strojów.
Zebranie sprawozdawcze cieszyło się bardzo dobrą frekwencją a co więcej – przybyło kilka nowych pań! Łącznie do Koła należy 41 członkiń czynnych i 23 honorowe które ukończyły 80 lat
(stan na koniec 2016 roku). Prezes Jadwiga Ozimina wygłosiła
obszerne sprawozdanie za rok ubiegły – można było dowiedzieć
się m.in. że gospodynie dzięki pomocy Urzędu Gminy wyjechały
na wycieczkę do Szczawnicy, były na pielgrzymkach w Częstochowie a także w sanktuarium św. Ojca Pio w Prośnej Górce.
Podczas Regionalnych Spotkań z Tradycją w Dzięgielowie i Jubileuszu 150 – lecia Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały dyplom
(jako jedno z Kół o najstarszej udokumentowanej w powiecie
historii). Z kolei na „Kulinarnym Dziedzictwie” w Jaworzu KGW
Bestwina wzbogaciło się o duże naczynie na ciepłe potrawy.
W spotkaniu uczestniczył wójt Artur Beniowski – zapewnił
o wsparciu ze strony gminy Bestwina i zaprosił do uczestnictwa w uroczystościach czy imprezach. Przy okazji podzielił się
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planami inwestycyjnymi Urzędu Gminy, poinformował o rządowym programie „Senior Plus” oraz możliwościach związanych
z neutralizacją zanieczyszczenia powietrza. Przybyli również
radna i sołtys Bestwiny Maria Maroszek, dyrektor GOK Grzegorz Boboń oraz prezes OSP w Bestwinie Jan Wróbel. Jako że
zebranie odbywało się w „tłusty czwartek” – nie zapomniano
o posileniu się pączkami.
Piątkowy wieczór w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta
Bubaka otworzył kustosz placówki Andrzej Wojtyła. Na wstępie
przedstawił sprawozdanie z działalności Muzeum w r. 2016,
po czym odtworzył pokaz multimedialny o KGW – montaż
przygotowany z okazji 85 rocznicy powstania. Pani Jadwiga
Ozimina odczytała najważniejsze fakty z historii organizacji.
Dopełnieniem całości był film w formie wywiadu z paniami opowiadającymi o przeszłości i teraźniejszości bestwińskiego Koła

i z rozrzewnieniem wspominającymi koleżanki zmarłe.
Sama wystawa to prezentacja wybranych fotografii z kroniki
KGW – od czasów pionierskich po lata najnowsze. Obecną
kronikarką jest pani Krystyna Kapela – spełnia swoją funkcję
wzorowo, poświęcając jej niemało czasu. Zdjęcia były oglądane przez przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika,
wspomnianego już dyrektora GOK, przewodniczącą TMZB
Dorotę Surowiak jak również panie prezes zaprzyjaźnionych Kół
z terenu gminy. Dodatkowo utalentowane członkinie wystawiły
haftowane obrazy.
Mimo trudności i wyzwań stawianych przez życie kronika pisze
się nadal i niech nie zabraknie w niej kolejnych kart, dyplomów,
zdjęć a przede wszystkim momentów wartych przekazania
następnym pokoleniom!
Sławomir Lewczak

Wszystkie z tulipanami, honorowe –
z dyplomami
Dzień Kobiet w KGW Janowice

Kiedy pani należąca do Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach kończy szacowny wiek 80 lat, staje się członkinią honorową.
Ten niedawno przyjęty przez Zarząd Koła zapis został uroczyście zrealizowany 11 marca, gdy aż 14 gospodyń otrzymało
stosowne dyplomy z rąk prezes Krystyny Norymberczyk i wójta
gminy Bestwina Artura Beniowskiego. Okazją było spotkanie
zorganizowane z racji Międzynarodowego Dnia Kobiet – zgromadziło liczne Panie w wieku od ponad 90 do kilku lat, przybył

Wręczenie dyplomów dla honorowych członkiń

wspomniany wyżej wójt a wraz z nim ksiądz proboszcz Józef
Walusiak, dyrektor ZSP Janowice Urszula Kal, sołtys i wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz, prezes zarządu
gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga i prezes Klubu Seniora
Piotr Penczek.
Wyróżnione członkinie Koła to: Wanda Kuźma, Wanda Ślosarczyk, Marianna Ochman, Genowefa Wełniak, Aniela Wieja,
Rozalia Kozak, Helena Grygierzec, Stanisława Mieszczak, Genowefa Kowalczyk, Józefa Czana, Franciszka Wilczek, Stefania
Stanclik, Józefa Maga, Bernardetta Gajda. Zewsząd popłynęły
gratulacje – nie tylko dla jubilatek ale i dla nowo wstępujących
gospodyń. Była wśród nich kierownik filii GBP w Janowicach
Alicja Englert która wygłosiła interesujący referat o genezie Dnia
Kobiet i roli płci pięknej w kulturze i w literaturze. Podobnie
każda ze składających życzenia osób odczytała poświęcony
kobietom wiersz albo okolicznościowe przysłowia.
Nie zapomniano o sołtysie – 11 marca przypada ogólnopolski
Dzień Sołtysa, z tej okazji Stanisław Nycz doczekał się upominku i miłych słów ze strony wójta oraz zebranych. W rewanżu
podarował paniom kwiaty, za jego przykładem poszła również
Ochotnicza Straż Pożarna.
Integralną częścią spotkania stał się wykład „Kultura ludowa
ziemi bestwińskiej” poprowadzony przez Sławomira Ślósarczyka
choreografa Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.
Prelekcja, wzbogacona o rekwizyty oraz prezentację multimedialną przybliżyła zebranym kulturę Lachów, ich stroje i zwyczaje.
Sławomir Lewczak

Z „Klubu Seniora” w Bestwinie
Rozdano statuetki „Seniora Roku”
Wypoczywali w basenach termalnych, byli na Jarmarku Wiedeńskim, w Bieszczadach a nawet spotkali się z samym Piotrem
Żyłą. Kto taki? Oczywiście członkowie Klubu Seniora z Bestwiny
którzy pod przewodnictwem Jana Rybskiego i przy wsparciu gmi-
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W nieszczęściu rodzina liczy na kobietę, tak jak państwo w niebezpieczeństwie – na dowódcę wojsk (przysłowie wietnamskie)

ny Bestwina podejmują coraz to nowe, warte uwagi inicjatywy.
Klub w dniu 7 lutego zorganizował w Domu Sportowca swoje
zebranie sprawozdawcze na którym po raz pierwszy w historii
zostały wręczone statuetki dla „Seniora Roku”.
„Jest to nasza własna nagroda dla długoletnich członków” –
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odwiedziny chorych. W planach na 2017 r. znajdują się takie
atrakcje jak dziewięciodniowa wyprawa do Rumunii, wczasy
w Ustroniu Morskim, wycieczki do Łąki i Żabnicy. I dużo więcej!
Zebranie walne było czasem wymiany wrażeń i opinii na temat
wspólnie przeżytych chwil. Uczestniczyli w nim także należący
do Klubu przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik i sołtys
Bestwiny Maria Maroszek.

Kwiaty i życzenia na Dzień Kobiet

Wójt uhonorował zasłużonych członków Klubu

powiedział Jan Rybski – „Dziękujemy przy tej okazji panu wójtowi
za zakup statuetek i dofinansowanie naszych imprez. Osoby
wyróżnione są u nas od dawna, regularnie opłacały składki, są
dobrymi koleżankami i kolegami”. Nagrody wręczał wójt Artur Beniowski zaś otrzymali je Maria Grzyk, Jadwiga Wróbel, Stanisław
Wróbel, Antonina Machalica, Monika Kubik i Maria Famułka.
Klub Seniora liczy obecnie 98 członków. W r. 2016 organizował
m.in. Barbórkę, Dzień Kobiet, wspomniane na początku wyjazdy,

Klub Seniora w Bestwinie, realizując jeden z punktów przyjętego na zebraniu walnym planu pracy, zorganizował ósmego
marca w Domu Sportowca uroczyste przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Obecny na zebraniu wójt Artur Beniowski składając życzenia powiedział: „Spotykamy się w miłym
towarzystwie aby wyrazić uznanie dla wszystkich kobiet za ich
obecność w naszych rodzinach. Święto ma już stuletnią tradycję – nie chcemy go zatem wiązać z jakąkolwiek ideologią, po
prostu wpisało się w kalendarz należąc do najbardziej lubianych.”
Wójt wręczył na ręce prezesa Klubu Seniora Jana Rybskiego
symboliczny podarunek dla Pań, za jego przykładem poszli
również przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń.
Przewidziano także okolicznościowy poczęstunek.
Sławomir Lewczak

„Kolory lasu” według pana Darka
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Dwadzieścia cztery zdjęcia starannie wybrane z ponad tysiąca – to plon wystawy fotograficznej zatytułowanej „Kolory
lasu” i prezentowanej w ostatnich dwóch miesiącach w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Bestwinie. Autorem jest pan Dariusz
Czernek z Bestwiny – grafik, fotograf, miłośnik przyrody. Goście
biblioteki w dniu 3 lutego spotkali się z nim już po raz trzeci.
Wcześniej prezentował m.in. wraz z bratem zdjęcia rozmaitych
gatunków dzikiego ptactwa.
Wystawa jest pokłosiem uczestnictwa w dużym projekcie
naukowo – badawczym w jakim brałem udział w zeszłym roku
- mówi pan Dariusz – Celem przedsięwzięcia było badanie

Dariusz Czernek opowiada o swoich fotografiach

wpływu ilości martwego drewna na ekosystem leśny Puszczy
Niepołomickiej. Tak powstały fotografie ukazujące piękno
zaklęte w drewnie – jego faktura potrafi zachwycić, nigdy nie
jest jednorodna i doskonale komponuje się z liśćmi, drzewami,
wodą, trawą.
Na spotkaniu będącym finisażem wystawy wywiązała się
interesująca dyskusja. Przybyli bowiem znajomi pana Darka,
podobnie jak on pasjonujący się ornitologią. Podkreślano wpływ
zmieniającego się krajobrazu na populację ptaków. Dominacja
monokultur rolniczych sprawia, że wielu z naszych skrzydlatych
przyjaciół nie ma czego szukać na polach uprawnych. To samo
dotyczy wykaszanych brzegów stawów lub wypielęgnowanych
ogrodów. Dobrze by było, by w każdym ogródku istniała specjalna, nieco bardziej „dzika” strefa będąca schronieniem dla
zwierząt a w niej – rośliny przyjazne ptakom, np. jarzębina.
Goście dowiedzieli się także, w jaki sposób ornitolodzy dokonują liczenia ptaków – może warto tego typu działania podjąć
w przyszłości w gminie Bestwina by jeszcze skuteczniej chronić
nasze urokliwe zakątki i ich latających mieszkańców?
Serdecznie zapraszamy na facebookowy profil projektu „Zielone SOS”, w którym uczestniczy także pan Dariusz. Inicjatywa
obejmuje lekcje w szkołach i przedszkolach, wycieczki ornitologiczne, materiały edukacyjne, ekspertyzy, filmy i fotografie
przyrodnicze.
Adres: https://www.facebook.com/zielonesos
Sławomir Lewczak

Sekrety bestwińskiego zamku
Charakterystyczna bryła pałacu Habsburgów w Bestwinie,
popularnie zwanego „Zamkiem” góruje nad wsią jako świadek
minionych czasów i zarazem centrum administracyjne gminy.
Czy znamy jego historię? Aż do teraz nie była ona przedstawiona
całościowo, choć rzecz jasna pewien jej zarys dają opracowania

ks. Zygmunta Bubaka albo doktora Franciszka Magi. Społeczne
zapotrzebowanie na nową monografię doczekało się odpowiedzi.
Ukazała się bowiem książka pt. „Zamek w Bestwinie”. Opracowania podjęła się dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa
Lewczak przy współpracy m.in. z hrabią Leonem Stefanem
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Adolf Gasch poznany na nowo
Osiem lat temu ukazała się pierwsza, skromna objętościowo
broszurka poświęcona dzierżawcy kaniowskiego folwarku i znanemu hodowcy karpia, Adolfowi Gaschowi. W roku 2017 temat
powraca w postaci profesjonalnie wydanej książki. Publikacja
liczy 90 stron i zawiera cały dostępny stan wiedzy o zdobywcy
wielu prestiżowych nagród a także twórcy nowej odmiany popularnej ryby.
Książka ma w zasadzie dwóch autorów. Pierwszym z nich
jest redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, który
napisał część biograficzną i artykuły omawiające poszczególne
obszary działalności hodowcy. Drugi autor to... sam Adolf Gasch.
Opracowanie zawiera teksty, jakie wyszły spod jego pióra ukazując się przeszło sto lat temu w „Okólniku Rybackim”. Dziś, po
ocaleniu od zapomnienia, czytelnicy mogą odkryć je na nowo.
Niejeden współczesny właściciel stawów mógłby skorzystać
z mądrości wielkiego teoretyka i praktyka rybactwa – wszak
Gasch wydał swego czasu podręcznik cieszący się uznaniem
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Habsburgiem, panią Barbarą Romer – Kukulską, prof. Antonim rzysty i polskiego patrioty. Dowiadujemy się, jak wychowywane
Barciakiem, dr Martą Tylza – Janosz, dr Mirosławem Sikorą, red. były dzieci arc. Leona Karola i Marii Klotyldy Montjoye de la
Małgorzatą Mrowiec i wieloma innymi osobami i instytucjami Roche. Interesująco przedstawia się ówczesny rozkład pokoi
mieszkalnych wraz z porównaniem do dzisiejszego rozplanowatakimi jak Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka.
Pierwszy rozdział książki omawia dobra bestwińskie Habsbur- nia Urzędu Gminy. Nie zapomniano o życiu służby rekrutującej
gów – datą początkową jest rok 1808, kiedy to ówczesny wła- się spośród mieszkańców Bestwiny. Wspomnienia świadków
dają wyobrażenie o codziennym
ściciel ziemski, szambelan królewski
życiu arystokratów – życie to wbrew
Jerzy Dobrzański z Dobrej sprzedał
pozorom nie opływało w zbytki,
Bestwinę, Janowice, Kaniów Górny,
cechowało się racjonalnym podejKomorowice, Zabawę i Czaniec
ściem do domowych wydatków.
księciu Albrechtowi Kazimierzowi
Końcowe rozważania dotyczą lat
Sasko – Cieszyńskiemu za cenę
wojny i okupacji. Zamek po wyjeź1 065 000 florenów monety konwendzie Habsburgów przechodził różne
cyjnej. W roku 1808 powstał Zarząd
koleje losu, został upaństwowiony,
Dóbr Alodialnych a pomiędzy 1808mieściły się w nim Ośrodek Zdro1813 r. Dyrekcja Dóbr w Bestwinie.
wia, przedszkole, Gminny Ośrodek
W roku 1839 Bestwina przeszła
Kultury, biblioteka i mieszkania
pod Zarząd Dyrekcji Dóbr Żywiecprywatne. Od roku 1998 pałac jest
kich. Rozdział wymienia nazwiska
siedzibą wyłącznie Urzędu Gminy
kolejnych właścicieli dóbr z rodu
Bestwina, spełnia również rolę
Habsburgów oraz odnotowuje dane
reprezentacyjną. Pod pomnikiem
dzierżawców.
„Tym, co życie oddali Polsce” odbyKolejno książka traktuje o historii
wają się uroczystości patriotyczne
Zamku do roku 1945. Budowę późa przed frontonem celebrowano
noklasycystycznego dworu rozpoDożynki i Boże Ciało. W roku 2015
częto w r. 1824 i zakończono dwa
budowla była świadkiem happeninlata później. Warto nadmienić, iż już
Okładka książki o zamku Habsburgów
gu z okazji 25 – lecia samorządw 1815 r. istniał projekt tzw. dworu
ności. Rok wcześniej zwiedzali ją
wiejskiego w Bestwinie, wykonany
przez Floriana Jilga, głównego architekta miasta Cieszyna. potomkowie Habsburgów mieszkający w Austrii.
Wielką siłą publikacji są pozyskane z różnorakich źródeł
Szczegółowo omówiono budynek pod względem architektonicznym, nie zapominając o jego otoczeniu – ogrodzie warzywnym, fotografie, częstokroć niepublikowane. Ujrzały światło dzienne
zabudowaniach folwarcznych, gruntach ornych i parku z dębami dzięki pomocy życzliwych osób: samych Habsburgów, rodzin
Karcz, Ślosarczyk, Stanclik. Korzystano z archiwum „Magazynu
szypułkowymi.
Gminnego”, Narodowego Archiwum Cyfrowego, zasobów pra„Mieszkańcy zamku bestwińskiego” oraz „Życie na zamku” sowych czy też internetowych. Autorka składa podziękowania
są rozdziałami w znacznej mierze skupiającym się na osobie wszystkim, dzięki którym wydanie tej wyjątkowej książki mogło
i rodzinie Arcyksięcia Leona Karola Marii Cyryla Metodego dojść do skutku. Serdecznie zapraszamy do lektury! ZaintereHabsburg – Lotaryńskiego mieszkającego tutaj od r. 1933. To sowani mogą pytać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
fascynujące dzieje dobrego gospodarza, znakomitego kawale- w Bestwinie.

w całej Europie.
Wydanie publikacji nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze strony Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”
a także życzliwości Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury
w Bestwinie. Adolf Gasch jest postacią powszechnie kojarzoną
z Kaniowem a zatem i z gminą Bestwina, toteż wydawnictwu
przyświeca cel promocyjny. Już wcześniej tematem zainteresowało się ogólnopolskie pismo „Przegląd Rybacki” drukując na
swoich łamach wybrane artykuły.
Co w książce jest nowego? Opatrzona została wstępem wprowadzającym w całość. Kolejny rozdział w kolejności chronologicznej prezentuje dzieje rybactwa na naszej ziemi, szczególnie
w Bestwinie i w Kaniowie. W artykule biograficznym poprawiono
i uzupełniono życiorys Gascha: dodano dane dotyczące jego
rodziny, żon i dzieci. Rozwinięto wątek studiów w Hohenheim
(a także braci Gascha również studiujących w tej uczelni).
Uzupełniono biografię także o następujące fakty: Działalność
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we Włoszech, działalność w Radzie
Powiatowej, pomoc powodzianom.
W tymże artykule umieszczono informacje o śmierci, pochówku i usytuowaniu grobu hodowcy. Znacznie
rozbudowano wątek współczesny
w związku z powstaniem Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski
Karp Królewski”.
Ponadto książka zawiera trzy
teksty pod wspólnym tytułem „Nieznane oblicze Adolfa Gascha”. Jest
również recenzja wspomnianego
wyżej podręcznika oraz nekrolog
hodowcy. Artykuły autorstwa Gascha
dają wyobrażenie o jego wielkiej
wiedzy i talencie. Oprócz raportu
przygotowanego na wystawę rybacką
w Berlinie w 1880 r. zamieszczono
fachowe opracowania pt.: „O wodach
złotodajnych” (hodowla ryb na polach ryżowych) oraz „O spieniężaniu
naszych ryb stawowych”. Na końcu
dodano obszerną bibliografię, wypisy
z pracy austriackiej, jak również najważniejsze nagrody uzyskane przez Publikacja o Adolfie Gaschu
Adolfa Gascha.

Całkowicie zmieniony i rozbudowany został materiał zdjęciowy. Autor pozyskał z Austriackiego Towarzystwa
Rybackiego portret Adolfa Gascha,
niepublikowany od stu lat. Nie zapomniano o fotografiach grobowca
bohatera, folwarków w Ligocie i w Kaniowie, akademii rolniczej w Hohenheim, reprodukcjach medali i wyróżnień,
artykułów wspomnieniowych z prasy
austriackiej oraz zdjęciach obrazujących współczesność rybactwa
i wędkarstwa w Kaniowie. Dodatkowo
obejrzymy fotografie związane z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej
„Bielska Kraina”. W sierpniu i wrześniu 2016 r. autor książki przebywał
we Włoszech - wykonał zdjęcia miejscowości Salsomaggiore Terme i pól
ryżowych w północnej części kraju,
gdzie Gasch prowadził eksperymentalną hodowlę.
Książka jest dostępna do nabycia
w Gminnym Ośrodku Kultury, w Muzeum Regionalnym i w Gminnej
Bibliotece Publicznej. Cena: 15 PLN.

Dwa medale „Samurajów” w Nowym
Tomyślu
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W dniach 18-19 marca br. w Nowym Tomyślu miał miejsce
III Konkurs Modeli Kartonowych, zorganizowany przez pasjonatów z tamtejszej sekcji modelarskiej działających przy
Nowotomyskim Ośrodku Kultury, pod patronatem Burmistrza
Nowego Tomyśla.
Konkurs przygotowany z wielkim rozmachem, przyciągnął
w tym roku wielu modelarzy z Polski, Czech, Łotwy oraz Litwy.
W konkursie zaprezentowano aż 464 modele kartonowe, co
wywoływało wielkie zadowolenie na twarzach uczestników,
ponieważ duża konkurencja sprzyja wielkim emocjom!. Model
zaprezentowano w kategoriach: artyleria, figurki, okręty, statki,

Ekspozycja o tematyce militarnej

żaglowce, okręty podwodne, pojazdy kołowe, szynowe i gąsienicowe, rakiety, samoloty, budowle i science-fiction, z podziałem
na kategorie wiekowe: senior, junior i młodzik.
Dodatkową atrakcją była prelekcja pana Waldemara Góralskiego pt. „Okręty 3D, czyli moje poznawanie historii”. Wspaniała
podróż po dorobku artystycznym znanego i cenionego grafika.
Podczas III Konkursu Modeli Kartonowych zaprezentowano także nowotomyskie wydawnictwo modelarskie, którego pierwszy
numer dotyczył chatki osadnika olęderskiego.
W konkursie udział wzięli modelarze z bestwińskiego Samuraja”, prezentując 15 modeli wykonanych w sekcji modelarskiej
Gminnego Ośrodka Kultury. Swój debiut miała rakieta Sylwestra
Klucznego - model radzieckiej rakiety „Gagarin”, która zdobyła
2 miejsce w swojej kategorii. To jeden z najładniejszych modeli
konkursu - mówiono w kuluarach!
Dodatkowo, w kategorii samoloty, pierwsze miejsce zdobył
Maksymilian Moś - modelem Messerschmitt Bf 109. Zasłużenie.
Maksymilian nie miał sobie równych. Nasi pozostali modelarze
walczyli o podium, jednak konkurencja była bardzo duża.
Ogromnie cieszymy się z dwóch pięknych „krążków”. Są one
motywacją do jeszcze większej pracy nad pięknymi kartonówkami, o czym przekonamy się już wkrótce podczas prezentacji
modeli na kolejnych konkursach.
Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Łukasz Fuczek - instruktor
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Zmiana warty
w „Bratnich Żywiołach”
ną rolę dh.
Klaudii Kubik,
która niedawno oddała 7
DH „Ogień”
im. Władysława Gryzełki
w ręce dh.
Arkadiuszowi Foltakowi.
Wspólnie
z rodzicami
wybraliśmy
również nową
szefową Kręgu Przyjaciół
Harcerstwa, Nowa komendantka szczepu
którą została
dh. Katarzyna Foltak. Na sam koniec mogliśmy zobaczyć prezentacje zdjęć z całego okresu naszego istnienia. Po puszczeniu obrzędowej iskierki i długich już nieoficjalnych rozmowach,
wszyscy rozeszliśmy się do domów.
Opracowanie: dh K. Kubik

Pułapki wirtualnego świata – refleksje
po gminnej konferencji
Znakomity brytyjski serial „Czarne lustro” pokazywał zagrożenia związane z nowymi technologiami w sposób niemalże
apokaliptyczny. Wizja przyszłości, w której sztuczna inteligencja
kontroluje niemal każdy aspekt naszego życia nie napawała
optymizmem. Był to co prawda tylko film, lecz musimy przyznać,
że smartfony, portale społecznościowe, komunikatory i gry komputerowe odgrywają w ludzkim życiu coraz większą rolę. Ludzie
dorośli pamiętają jeszcze czasy bez Internetu i telefonii komórkowej, ale młodzież innej rzeczywistości już nie zna. Według
amerykańskiego badacza Marca Prensky’ego są to tak zwani
„cyfrowi tubylcy”. Owszem, radzą sobie w sieci bardzo dobrze

Dyrektor Agata Rak i prelegenci
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Od redakcji: Niezwykle owocną służbę w charakterze komendantki naszego gminnego szczepu i harcerzy zakończyła
druhna Kinga Fuchs. Jej następczynią została dh Klaudia Kubik,
której życzymy wielu sukcesów w nowej, odpowiedzialnej roli.
A tak nowa szczepowa relacjonuje niedawną uroczystość, która
zgromadziła wiele osób związanych z „Bratnimi Żywiołami”
Podczas piątkowego wieczoru w dniu 17 III, harcerze, ich
rodzice, a także przyjaciele i sympatycy harcerstwa zebrali się
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bestwinie na Kominku
Harcerskim. Przewodnim tematem było przemijanie, odnajdywanie się w nowych rolach, oraz osiąganie celów. Na samym początku, pracując w grupach, mogliśmy przedstawić jak wyglądało
harcerstwo kiedyś, jak wygląda teraz i to jakie chcemy aby było
za jakiś czas. Gdy poznaliśmy prace wszystkich grup, dh Kinga
Fuchs zaprosiła nas do gry. Zabawa ta polegała na tym, że jedna
grupa musiała odegrać różne typy osób np. szefa, mediatora,
„olewacza” itd. a zadaniem drugiej grupy było odgadnąć, kto
kim jest. To zadanie pokazało nam jak ciężka, ale jednak wartościowa jest współpraca w grupie. Po tych wszystkich zabawach
i wspomnieniach, z którymi mogliśmy się podzielić, dh. Kinga
opowiedziała gawędę o osiąganiu celów i o tym, że w życiu każdego instruktora następuję czasu, w którym należy oddać swoją
pełniąca funkcję, aby dać możliwości rozwoju innym. Tym o to
sposobem oddała swój sznur Szczepowej i przekazała tą trud-

od strony czysto technicznej, jednak nie zawsze świadomi są
czyhających zagrożeń. Jak pomóc dziecku zmierzyć się z brutalnością, hejtem, cyberprzemocą? Na te pytania odpowiadali
w dniu 16 marca w budynku ZSP Bestwina prof. dr hab. Józef
Bednarek i dr Anna Andrzejewska.
Konferencja metodyczna pod tytułem „Środowisko społeczno
– wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” została skierowana przede wszystkim do nauczycieli,
ale nie tylko. Wykładom przysłuchiwali się rodzice, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy oraz policjanci
– dzielnicowi dla gminy Bestwina. Całość otworzyli dyrektor
bestwińskiej placówki Agata Rak oraz wójt Artur Beniowski, który
objął patronat nad całym przedsięwzięciem.
Przyznać trzeba, że prelegenci podeszli do tematu bardzo
rozsądnie. Nie przedstawili gier komputerowych czy Internetu
jako czegoś z gruntu złego i samoczynnie powodującego agresję
oraz trudności w nauce. Problemy te powoduje zły dobór treści, niedostosowanie ich do wieku odbiorcy a także nadmierne
korzystanie. Niestety, po gry dla dorosłych w rodzaju GTA albo
„Hitmana” sięgają dzieci z dopiero kształtującą się moralnością.
Dorośli nie reagują, bo nie przeczytają chociażby oznaczeń na
pudełkach umieszczanych tam obowiązkowo.
Nie potrzeba wiele, by media elektroniczne z pożytecznego
narzędzia zmieniły się w powód do depresji albo nawet samobójstwa. Dziś uczniowskie prześladowanie nie musi przybierać
formy przemocy fizycznej – można przecież przerobić zdjęcie
nielubianej koleżanki i wstawić je na serwisy pornograficzne.
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Bardziej niż kopniak rani złośliwy komentarz pod zdjęciem na
portalu społecznościowym. Z kolei na popularnych czatach
możemy natknąć się na oszusta lub nawet pedofila.
Młodzież zawsze będzie „o krok do przodu” przed dorosłymi.
Z Facebooka przeniesie się na Instagram a z niego – na Snapchat. Warto jednak zainteresować się treściami, jakie udostępnia
syn lub córka. I nie zaniedbywać rozmowy! Im częściej mówimy
„nie mam czasu”, biegamy za pieniądzem, karierą, tym bardziej
odwracają się od nas najmłodsi. Uciekają do sieci, bo tam jest
ktoś, kto poświęci im czas. Nie demonizujmy komputerów, lecz
pokażmy także to, co może zbliżać ludzi w „realu” - sport, książki,
ciekawe hobby.
Spotkanie zostało okraszone ciekawymi materiałami w postaci prezentacji multimedialnych i filmów. Niektóre z nich dr
Andrzejewska nakręciła we współpracy ze swoimi studentami.

Sama bardzo dobrze poznała skutki sieciowego uzależnienia –
opowiedziała historię swojego syna i jego zmagań z nałogiem.
Gry i internet, tak jak każda przyjemna rzecz mogą bowiem
zamienić się w prawdziwy nałóg. Jeśli przesadzamy, chcemy
więcej i więcej - „wbić” kolejny poziom, odblokować nową umiejętność – mija noc, potem kolejna a następny dzień to zawalony
sprawdzian i przekrwione z niewyspania oczy. Znajmy złoty
środek – to nie komputer ma być panem człowieka, ale człowiek
użytkownikiem komputera.
Wspomnijmy jeszcze, że przed konferencją metodyczną goście przeprowadzili zajęcia z młodzieżą w szkołach w Bestwince
i w Bestwinie. Stwierdzili, że nasi uczniowie są spokojniejsi niż
ci w miastach, ale… „cicha woda brzegi rwie”, więc rodzicielskiej
i nauczycielskiej czujności nigdy za wiele.
Sławomir Lewczak

Szkolny teatr w Bestwince – przedstawienie
oraz Dzień Babci i Dziadka
Aktorskie talenty uczniów naszych szkół i przedszkoli ujawniły
się w kolejnym sołectwie. Zapraszamy do przeczytania relacji
z dwóch imprez, jakie miały miejsce w ZSP Bestwinka. Należy
docenić zaangażowanie uczestników, nauczycieli i rodziców,
którzy wspólnie stworzyli niezapomniane widowiska.
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„Chodź, opowiem Ci bajeczkę…”
5 lutego sala gimnastyczna ZSP w Bestwince wypełniła się po
brzegi zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik, pani Sołtys Teresa Paruch - Ryś oraz
radny z sołectwa Bestwinka pan Łukasz Greń. Wszystkich serdecznie powitała pani wicedyrektor placówki Katarzyna Tekieli.
Publiczność, zwłaszcza ta najmłodsza, z niecierpliwością
oczekiwała na rozpoczęcie przedstawienia pt. „Chodź, opowiem
Ci bajeczkę…”
Pomysłowa dekoracja, przygotowana przez panią Celinę
Gonet i Bożenę Furczyk, przeniosła widownię w baśniowy świat.
Niestety, zapanował w nim chaos. Bohaterowie znanych bajek
wypadli ze swoich ról. Baba Jaga nie chce być już okrutną
wiedźmą, a marzy jej się kariera businesswoman. Krasnoludki
opuściły Śnieżkę i zamieszkały w wygodnym apartamencie.
Na szczęście dzięki wróżce o imieniu Fantazja wszystko wraca
na swoje miejsce. A Czarodziejka magicznym kluczem otwiera
bramy baśniowej krainy.

Dzięki temu widzowie mogli spotkać się z bohaterami baśni
„Śnieżka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Calineczka” i „Dziewczynka
z zapałkami” . Młodzi aktorzy z klasy pierwszej oraz klas drugich
i trzecich pod opieką swoich wychowawczyń świetnie oddali
emocje baśniowych postaci. Recytując, tańcząc i śpiewając,
wzruszali, ale i rozśmieszali widzów. Barwnie i odświętnie prezentowali się w starannie wykonanych kostiumach. Gromkie
brawa otrzymał chór szkolny oraz uczniowie starszych klas.
Oprawę muzyczną widowiska przygotowały panie Elżbieta
Ryś-Jarczok oraz Anna Makuchowska. Za reżyserię odpowiedzialna była pani Bożena Furczyk, a pomagały jej wychowawczynie poszczególnych klas: Krystyna Biłka, Zofia Dąbrowiecka,
Anna Pączek, Iwona Sieracka Alicja Szmagaj i Marta Trybała.
Na zakończenie chcemy serdecznie podziękować rodzicom
za ich pomoc w przygotowaniu kostiumów oraz w uporządkowaniu sali. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy przedstawienie
było udane.
Opracowała: Anna Pączek

Dzień Babci i Dziadka
Babcie to dziadków kochane żony,
Dla miłych gości dzisiaj ukłony
4 lutego 2017 roku to dzień, gdzie do przedszkola w Bestwince
tłumnie zaczęli przychodzić najmilsi z najmilszych, czyli Babcie
i Dziadziusiowie. Czekały na nich pięknie przystrojona sala
gimnastyczna, pyszne ciasta przygotowane przez Rodziców,
ale przede wszystkim ukochane wnuczęta na scenie.
Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Na
tą wspaniałą uroczystość przedszkolaki przygotowały piękny
program artystyczny, wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem oraz pokazy
tańca. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiele pięknych
wierszy o miłości do babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie
zawsze mają dla nich czas. Natomiast goście z dumą patrzyli
na swoje wnuczęta.
Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu uświetnił występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Serdecznie dziękujemy!

Scena z bajkowego przedstawienia

Barbara Niemczyk
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Bajkowo o miłości - Impreza
środowiskowa w ZSP Bestwina

Wiele wysiłku włożono w przygotowanie strojów

Witając wszystkich zaproszonych gości dyrektor Agata Rak
poinformowała o szczytnym celu całego przedsięwzięcia. Dochód z dobrowolnych wpłat szkoła przeznacza w tym roku na
rzecz doposażenia stacjonarnego hospicjum im. św. Jana Pawła
II. ZSP Bestwina od 2008 r. bierze bowiem udział w programie
„Pola Nadziei”. Uczniowie podejmują różnorodne inicjatywy pozwalające zdobyć środki przekazywane następnie Salwatoriańskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu w Bielsku – Białej. Warto
pomagać – zeszłoroczny koncert charytatywny dla Mateusza

zakończył się sukcesem, dziś Mateusz jest już zdrowy i mógł
wspólnie z kolegami i koleżankami wystąpić w przedstawieniu.
Starannie uszyte stroje, bardzo dobra gra aktorska, dopracowana scenografia i oprawa muzyczna – to i wiele innych
czynników zaważyło na tym, że spektakl po prostu chciało się
oglądać, sala wypełniła się do ostatniego miejsca, nie tylko rodzicami. Artystów oklaskiwali m.in. zastępca wójta Marcin Kanik,
przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, radna
i sołtys Bestwiny Maria Maroszek, radny powiatowy Bogusław
Stolarczyk.
Od inspicjentów sceny poprzez aktorów po chórzystów
i tancerzy – każdy miał swoje zadanie i tylko zgodna współpraca mogła zadecydować o ostatecznym sukcesie. Wszystko
koordynowali nauczyciele – autorami scenariusza byli Dorota
Surowiak, Agnieszka Wiewióra i Katarzyna Krywult, muzykę
opracowała Magdalena Wodniak – Foksińska, natomiast scenografię – Dorota Surowiak, Magdalena Wodniak – Foksińska
i Wojciech Łysoń.
Pierwsza wystawiona baśń to „Śpiąca Królewna” klas
pierwszych (przygotowanie: Urszula Pastusiak). Kolejno zaprezentowały się kl. 2a i 2b w „Roszpunce” (Barbara Górka
i Anna Krywult – Dyrek; kl. 2c w „Dzikich Łabędziach” (Anna
Rezik); kl. 3c w „Jarzębince” (Agnieszka Wiewióra); kl. 3a i 3b
w „Królewnie Śnieżce”(Małgorzata Szwajkowska i Magdalena
Zarzyka). Obsługę techniczną zapewnili uczniowie Szymon
Korczyk i Nikodem Nycz a w narratorów wcielili się Natalia Góra,
Tymoteusz Kasjaniuk oraz Stanisław Tarasiewicz.
Jeszcze jeden miły akcent sobotniego wieczoru to kiermasze
ciast upieczonych przez rodziców a także uczniowskich wyrobów artystycznych przygotowanych pod okiem pań Ewy Sierant
i Magdaleny Sierant. Niemały talent pokazała pani Agata Karaś
– twórczyni oryginalnej biżuterii.
Sławomir Lewczak

Wykaz imprez plenerowych

organizowanych i współorganizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w roku 2017
• 27 maja – Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
„Laski uOzgraj” – tereny rekreacyjne w Bestwinie
• 17 czerwca – Święto Gminy Bestwina –
tereny rekreacyjne w Bestwinie
• 24 czerwca – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych –
tereny rekreacyjne w Kaniowie
• 19 sierpnia – Święto Karpia Polskiego –
tereny rekreacyjne w Kaniowie
• 10 września – Dożynki Gminne w Bestwince –
obiekty sportowe KS Bestwinka
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„Czuję ją w palcach u rąk i nóg” – w ten sposób mówiła o miłości piosenka z pewnej popularnej komedii. Uczucia można
wyrażać przecież na różne sposoby – poważnie, romantycznie,
dramatycznie, ale i na wesoło. Miłość była natchnieniem poetów,
pisarzy i malarzy. Pojawia się także w bajkach i baśniach – na
przykład Andersena lub braci Grimm. 18 lutego, kilka dni po
„Walentynkach” uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Bestwinie wystawili w ramach imprezy środowiskowej spektakl
pt. „A gdyby życie miłością zaczarować w baśń...” - pięć historii
z jednym wspólnym mianownikiem – najpiękniejszym uczuciem
na świecie.

OSP Bestwinka
• 2 maja – Uroczyste poświęcenie i oddanie nowego samochodu bojowego – tereny przy strażnicy w Bestwince
Rada Rodziców i Szkoła w Bestwince
• 3 czerwca – Festyn rodzinny – obiekty sportowe KS
Bestwinka
Rada Rodziców i Szkoła w Janowicach
• 10 czerwca – Rodzinny Rajd Rowerowy –
tereny rekreacyjne w Janowicach
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Akcje krwiodawstwa
– pierwszy
kwartał 2017 r.
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizował
w bieżącym roku już dwie akcje krwiodawstwa. 22 stycznia w Janowicach zarejestrowało się 20 osób – krew oddało
17, w sumie dało to 7 650 ml; w Kaniowie w dniu 19 marca
oddało krew 21 osób z zarejestrowanych 26, łącznie 9 450
ml. Kolejna akcja – 9 IV 2017 w Bestwinie, przy kościele
Wniebowzięcia NMP.

Autobus do pobierania krwi

Bezpłatne badania
diabetologiczne
w Bestwinie

Nie wystarczy w Boga wierzyć,
trzeba jeszcze Bogu...zawierzyć!
Kard. Stefan Wyszyński
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Mieszkańcy Bestwiny będą mieli okazję wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie cukrzycy. Już
7 kwietnia na pacjentów czekać będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowej porady w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy.
Mobilny punkt badań będzie zlokalizowany
w Bestwinie 7 kwietnia przy ulicy Szkolnej 4,
między godzinami 10.00 a 16.00, przy siedzibie partnera akcji. Następnie
ruszy do Jarosławia.
Udział w badaniu jest
bezpłatny, wymagane
są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich
dokonywać w okresie
czternastu dni przed planowanym badaniem pod
tym samym adresem,
gdzie odbywać się będą
badania.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę,
aby ta największa prawda i tajemnica naszej wiary
była dla Państwa źródłem mocy,
pokoju i radości.
Niech nadchodzące Święta
będą niezapomnianym czasem
spędzonym
bez zmartwień,
trosk i pośpiechu.
Wesołego Alleluja!
Jacek Falfus
Poseł na Sejm RP

Kronika policyjna
Marzec 2017
• W Janowicach doszło do kradzieży. Nieznany sprawca włamał się do budynku w budowie, skąd skradł kabel i elektronarzędzia.

• 10 marca w Kaniowie policjanci z SPPP w Bielsku-Białej
zatrzymali mieszkańca powiatu bielskiego, który pomimo
wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień kierował samochodem
Franciszek Owczarz
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Turnieje piłkarskie z LKS „Przełom” Kaniów
Jego imię nigdy nie zaginie - I Memoriał Karola Ryszki
W „Galerii Sław” LKS „Przełom” Kaniów mało która osoba
zapisała się tak bardzo jak niedawno zmarły Karol Ryszka. To
twórca Klubu Kibica, gospodarz terenów rekreacyjnych organizator festynów, kuligów i niestrudzony popularyzator sportu. Można
o zasługach śp. Karola mówić długo ale można uczcić Jego
pamięć inaczej – w tym celu pomyślano o piłkarskim memoriale
poświęconym żyjącemu w sercach fanów futbolu honorowemu
członkowi kaniowskiego klubu.
Impreza miała miejsce w sobotę, 25 lutego a zainaugurował ją
prezes „Przełomu” Grzegorz Wieczorek, wybrany na kolejną już
kadencję podczas ostatniego walnego zebrania. W przemówieniu znalazło się miejsce na przypomnienie postaci Karola Ryszki
oraz na przywitanie drużyn. Udział wzięły ekipy LKS Kaniów I i II,
KS Górnik Brzeszcze, Orzeł Kozy i młodzicy z Kaniowa. Sędziował Adrian Damaz zaś rolę komentatora pełnił Jerzy Zużałek.
Oficjalnego otwarcia dokonał pan Wacław Ryszka, syn śp.
Karola. Rodzina Ryszków była zresztą podczas Memoriału
reprezentowana nader licznie – nie zabrakło również wnuków
patrona rozgrywek: Kornela (zdobywcy dwóch bramek w dru-

żynie Kaniowa), Dawida i Marcina Ryszki. Marcin to członek
kadry narodowej w piłce nożnej niewidomych, były znakomity
pływak - paraolimpijczyk i wędkarz. Z trybun meczom przyglądali
się wójt Artur Beniowski, radni gminy Bestwina, sołtys Marek
Pękala, działacze sportowi i mieszkańcy.
Rozegrano łącznie sześć spotkań w ramach turnieju zasadniczego i jeden mecz młodzików zakończony wynikiem 2:2. Oto
ostateczna kolejność po wszystkich meczach: LKS Przełom
Kaniów I, KS Górnik Brzeszcze, LKS Orzeł Kozy, LKS Przełom
Kaniów II. Nagrody wręczali wójt Artur Beniowski, prezes LKS
„Przełom” Grzegorz Wieczorek i pan Wacław Ryszka. Przyznano
również nagrody indywidualne: Król strzelców – Szymon Brańka
(Górnik Brzeszcze, 8 goli), najlepszy zawodnik – Marcin Janusz
(LKS Kaniów), najlepszy bramkarz – zawodnik na testach w LKS
„Przełom”.

Turniej żaczków i skrzatów
o puchar prezesa

Otwarcie Memoriału Karola Ryszki
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Niedługo później, 12 marca, piłkarze z najmłodszych kategorii
wiekowych rozegrali kolejny turniej, którego stawką był puchar
prezesa „Przełomu” Grzegorza Wieczorka. Były to już drugie
zawody tego typu. W kaniowskiej hali zaprezentowały się dwie
drużyny „skrzatów” - LKS „Przełom” Kaniów i LKS „Sokół” Zabrzeg a także cztery zespoły „żaczków” – LKS „Przełom” Kaniów,
LKS „Sokół” Zabrzeg, LKS Bestwina i UMKS „Trójka” Czechowice – Dziedzice. Wszyscy gorąco dopingowani przez kibiców.
W meczu „skrzatów” padł wynik bezbramkowy, natomiast
wśród „żaczków” zwyciężyła UMKS „Trójka” przed Kaniowem
i Bestwiną. We wręczaniu nagród, wspólnie z panem prezesem
udział wziął wójt Artur Beniowski. Więcej – na klubowej stronie
internetowej.
Sławomir Lewczak

Kaniów gospodarzem rozgrywek
samorządowców
Piłkarskie rozgrywki radnych i pracowników samorządowych
zawitały do Kaniowa. Po raz osiemnasty włodarze gmin powiatu
bielskiego starli się o puchar starosty Andrzeja Płonki. Pomimo
zaciętej rywalizacji atmosfera była bardzo przyjazna – reprezentanci gminy Bestwina zdobyli co prawda czwarte miejsce, lecz
w grę włożyli bardzo dużo sił i serca.
Drużynę Rady i Urzędu Gminy reprezentowali w dniu 25 marca: Artur Beniowski, Sebastian Jonkisz, Wojciech Kowalczyk,
Tomasz Niemczyk, Roman Pacyga, Grzegorz Owczarz Łukasz
Wojsław, Waldemar Fluder, Grzegorz Gajda, Czesław Jonkisz.
Poza nimi wystartował także Powiat Bielski i gminy Czechowice
– Dziedzice, Wilamowice a także Porąbka. Stoczono dziesięć
piętnastominutowych spotkań, po których zwycięzcą okazała się
Porąbka, drugie były Czechowice-Dziedzice, natomiast trzecie
– Wilamowice.

Reprezentacja gminy Bestwina
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Nagrody w postaci pucharów statuetek wręczał wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski, towarzyszył mu Czesław Pszczółka
z Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki. Przyznano również wyróżnienia indywidualne. Turniej obserwowali

mieszkańcy, goście i inni samorządowcy, w tym przewodniczący
Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, jego odpowiednik z Wilamowic Stanisław Nycz, jak również zastępca burmistrza gminy
Wilamowice Stanisław Gawlik.

Poznaj siatkarki KS Gminy Bestwina
Ta drużyna to debiutant na czwartoligowych parkietach ale
skoro w przypadku mężczyzn awans szybko stał się faktem to

dlaczego nie miałoby się udać dziewczynom? Są ambitne i pełne
wiary, zresztą swoje inauguracyjne spotkanie z UKS Centrum
Pszczyna wygrały 3:1. Czy są wśród nich zawodniczki tej miary,
co Małgorzata Glinka i Katarzyna Skowrońska? Czas pokaże
a wątpliwości nie ma kaniowska publiczność, która dopinguje
siatkarki w hali przy ul. Batalionów Chłopskich 15.
Oto skład drużyny:
Rozgrywająca – Sylwia Kopeć
Atakująca – Anna Popow
Środkowe – Karolina Biernat, Katarzyna Palkij
Przyjmujące – Magdalena Ponc, Magdalena Dzikowska,
Paulina Faruga
Libero – Weronika Przebinda
Za żeński team KSGB trzymamy kciuki a wszystkich zapraszamy do obserwowania klubowej strony i profilu na facebooku,
skąd też pochodzą zdjęcia.

Dziewczyny powalczą o jak najlepsze miejsce

Tenis stołowy strażaków: Triumfował
Sławomir Bieroński

• Magazyn gminny marzec/kwiecień 03-04/2017

Tradycyjny, gminny turniej tenisa stołowego OSP to efektywne
zagrywki, niesamowite wymiany i zacięte mecze aż do ostatniej
piłki. Nie inaczej było 25 marca. W sali kaniowskiej jednostki
zagrało 24 najlepszych druhów, zaś stawką były dyplomy i uścisk
ręki wójta Artura Beniowskiego oraz prezesa Zarządu Gminnego
ZOSP RP Herberta Szeligi. Naczelnik OSP Kaniów, Wojciech
Janeczko, życzył uczestnikom wielu sportowych emocji w duchu
„fair play”.
Finał rozgrywek toczył się systemem każdy z każdym, a dotarli
do niego wyłącznie strażacy z Kaniowa: Sławomir Bieroński,
Łukasz Stanclik i Jarosław Bieroński. Ostatecznie na najwyższy
stopień podium wskoczył pan Sławomir, wygrywając wszystkie
swoje mecze. Drugie miejsce zajął Łukasz Stanclik, natomiast
trzecie – Jarosław Bieroński.
Sławomir Lewczak, Foto: M. Kowolik

Po rozdaniu dyplomów dla najlepszych

„Skazani na sukces” – Zwycięstwa
Tomasza Janusza i Agnieszki Chwałek

Zadziwili samych siebie! Po śniegu, lodzie, błocie, w wietrze
i na morderczym, około stukilometrowym dystansie... ale wciąż
ze sporą dozą humoru. Nasi „eksportowi” biegacze, Agnieszka
Chwałek z Bestwiny i Tomasz Janusz z Kaniowa połączyli siły
i tworząc ekipę pod nazwą „Janusze Sukcesu” zwyciężyli 4
marca w zawodach przeznaczonych tylko dla twardzieli. W klasyfikacji drużyn mieszanych 4 Międzynarodowego 12-godzinnego
biegu Ultra Beskid Sport para osiągnęła czas 10 godzin, 25
minut i 36 sekund.

Nie obyło się bez przygód – relacjonując bieg, pan Tomasz
wspomniał o pomyleniu trasy, co w przypadku rywalizacji w górach a tym bardziej debiutu nie należy do rzadkości. Udało się
jednak nadrobić stratę wynoszącą w pewnym momencie ok.
10 minut. Swój kamyk do zwycięstwa dołożyła także Agnieszka
Chwałek, dla której ten rodzaj biegów nie jest niczym nowym.
Zawodniczka utrzymywała bardzo dobre tempo, co sprawiło,
że udało się wyprzedzić wielu doświadczonych przeciwników,
w tym także pary męskie!
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Zakochałem się w górach i po prostu czerpałem radość z tego co robię, zapominając
o zmęczeniu! - napisał na portalu społecznościowym Tomasz Janusz, zaś Agnieszka
Chwałek dodała: Nie sposób przelać na papier w chwili obecnej tego wszystkiego co
się wydarzyło, co się działo na trasie w naszej głowie i sercu, tych wszystkich emocji
nam towarzyszących... W wielkim, wielkim skrócie „Janusze Sukcesu” udowodnili, że
są skazani na sukces!
Bilans występu Tomasza Janusza z Kaniowa (AZS AWF Katowice) na 12 PZU Półmaratonie Warszawskim to 7 miejsce na ok. 13 tys. zawodników! Pan Tomasz w dniu 26
marca przybiegł na metę z czasem 1:10:54. W imprezie uczestniczyli również Agnieszka
Chwałek (1:40:43, 151 m., 39 w swojej kategorii); Tadeusz Zarębski (2:11:24) i Adrian
Formas (2:05:48).
Nieco wcześniej, w dniu 19 lutego, Tomasz Janusz wystartował w „VI Biegu Walentynkowym” w Dąbrowie Górniczej. Ta zimowa impreza zakończyła się dla pana Tomasza
sukcesem, gdyż po bardzo emocjonujących zmaganiach na dystansie ok. 5,5 km. nasz
reprezentant uplasował się na pierwszej pozycji. Jak sam relacjonuje, prawie cały czas
toczył wyrównaną walkę z Mateuszem Wolnikiem – dopiero na piątym kilometrze zdecydował się na atak – okazało się, że skuteczny. Ostateczny czas Tomasza Janusza
to 17:36. Z kolei pani Barbara Janusz wśród kobiet była 15.
Agnieszka Chwałek i Tomasz Janusz przed
biegiem

Po więcej zapraszamy na facebookowe profile Angie Runs oraz Johnnie Runner.

Puchar Starosty w rękach żaków
z Bestwinki

Rozegrano aż 95 spotkań – rozgrywki toczyły się pomiędzy ekipami: Szkółka Piłkarska CS-W Kozy, LKS Drzewiarz
Jasienica, GOSiR Wilkowice, LKS Pasjonat Dankowice i KS
Bestwinka. „Nasi” strzelili 50 bramek, w tym 31 najlepszy
snajper, Kacper Czulak. Z kolei nagroda Redakcji „Mój Powiat”
trafiła do Sebastiana Zajaca, najlepszego bramkarza turnieju.
Wszystkie nagrody wręczali po zakończeniu ostatniego turnieju
w Wilkowicach wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński oraz
Czesław Pszczółka - główny organizator z ramienia Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Białej.
Skład KS Bestwinka: Sebastian Zajac, Łukasz Kajkowski Mateusz Tomaszczyk, Patryk Fluder, Kacper Czulak, Miłosz
Tomaszczyk, Igor Słowik, Mikołaj Kowalski, Damian Lach, Marek
Witek, Konrad Haręzga, Kamil Waluszek
KS Bestwinka rozegrała 19 spotkań (plus jeden walkower) ,

Zwycięska drużyna KS Bestwinka

• Magazyn gminny marzec/kwiecień 03-04/2017

Powiatowa Liga Żaków o Puchar Starosty Bielskiego to bardzo wymagający cykl rozgrywek piłkarskich na który złożyło się
w sumie pięć turniejów. Z rywalizacji drużyn z rocznika 2006
zwycięsko wyszli podopieczni Waldemara Fludra – młodzi
reprezentanci KS Bestwinka. Zdobyli nie tylko główne trofeum,
ale także puchar „Kroniki Beskidzkiej” i portalu „beskidzka24”.

zanotowała 17 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki; bramki strzelone
50, stracone 9. Strzelcy bramek: Kacper Czulak - 31, Patryk
Fluder - 4, Miłosz Tomaszczyk - 3, Konrad Haręzga - 2, Kamil
Waluszek - 2, Mateusz Tomaszczyk, Mikołaj Kowalski, Marek
Witek, Damian Lach, Sebastian Zajac -1, (plus 3 bramki za
walkower).

Opracowanie: Waldemar Fluder, foto: Grzegorz Lach

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 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.
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Nasze zebrania, nasze spotkania

W zimie nie zamknęliśmy się w domach – odbyło się wiele ważnych zebrań podsumowujących
miniony rok w różnorakich stowarzyszeniach lub
organizacjach. Wszystkim życzymy wspaniałych
pomysłów na wiosenne i letnie miesiące!
Więcej zdjęć zobaczyć można na naszej stronie
internetowej – www.bestwina.pl a także na
stronach i profilach społecznościowych poszczególnych podmiotów.

reklama

