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Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami!

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
stały ocenione pozytywnie i przyznano im dofinansowanie.
• Dobiega do końca remont ul. Janowickiej, obecnie trwają prace porządkowe oraz odbiory dokumentacyjne .
• Również do końca dobiega wymiana azbestowej sieci wodociągowej w Kaniowie, poszczególne posesje są aktualnie
podpinane do głównej nitki wodociągowej.
• Zostały położone kolejne nakładki asfaltowe na drogach gminnych: Zagrody i Jemioły.
• Został wybrany wykonawca na projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach.
• Jednostka OSP w Kaniowie (jak i cała Gmina) wzbogaciła się
o nowy, ciężki pojazd bojowy.

Najważniejszym tematem ostatnich tygodni była praca nad kształtem budżetu Gminy na rok 2018.
W momencie, kiedy piszę te słowa jesteśmy przed sesją budżetową, niemniej założenia do budżetu były dyskutowane na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady
Gminy, a także jego projekt został
pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Wójt Gminy Bestwina
Ponadto najistotniejsze zagadArtur Beniowski
nienia to:
• Realizowany jest montaż ogrzewania w budynku Muzeum
w Bestwinie.
• Podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim umowa na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach.
• Zostały ocenione przez Lokalną Grupę Rybacką wnioski na
działania pozainwestycyjne. Wnioski składane przez GOK
w Bestwinie i Stowarzyszenie Wędkarski Karp Królewski zo-

Z tego miejsca chciałbym wszystkim Mieszkańcom
Gminy Bestwina złożyć życzenia na nadchodzące
Święta i Nowy Rok.
Błogosławieństwa od nowonarodzonej Dzieciny, zdrowia,
ciepła domowego i wiele radości na każdy kolejny dzień.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXXI Sesja Rady Gminy Bestwina - nowe
regulacje w gospodarce odpadami
sowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą „Beskidzkie Centrum
Narciarstwa” w Brennej. Sama wyżej wzmiankowana strategia
może skutkować profitami także dla gminy Bestwina - wpisana
została do niej rozbudowa infrastruktury wokół Parku Techniki
Lotniczej w Kaniowie. Istnieją realne szanse pozyskania z budżetu państwa środków na wybudowanie mostu na rzece Białej od strony lotniska. Wkomponuje się to w realizację drugiej
części obwodnicy okalającej PG SILESIA.
Rada Gminy ustaliła również diety dla sołtysów (przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej, czyli
sołectwa). Zaproponowano zróżnicowane kwoty według przelicznika zależnego od ilości mieszkańców. W Bestwinie 800 zł.,
w Kaniowie 600, w Bestwinie i Janowicach po 400.
Osobny blok uchwał miał na celu przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich placówek oświatowych w szkoły ośmioklasowe. W związku z tym na sali sesyjnej obecne były panie
dyrektor naszych szkół.
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Od 1 marca 2018 roku w życie wejdzie kolejna uchwała Rady
Gminy Bestwina dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi. Określa ona zasady i częstotliwość odbierania sprzed posesji różnego rodzaju śmieci a wymuszona jest rozporządzeniem
Ministra Środowiska narzucającym gminom sposób segregacji.
Jak zaznacza wójt Artur Beniowski, akt prawny został poddany szczegółowym konsultacjom społecznym. Dużej rewolucji
nie przewidziano, niemniej nasze śmieci będziemy segregowali
nieco dokładniej (nowe „frakcje” odpadów). Szczegóły zostaną
podane do wiadomości mieszkańców na przełomie roku 2017
i 2018. Urząd Gminy przygotuje stosowne ulotki.
Na sesji w dniu 30 października radni nie zajmowali się jednak tylko tą kwestią. Trwają zaawansowane prace nad nowym
budżetem. Przewiduje się nieznaczny wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych; z kolei dosyć niska subwencja oświatowa według wójta nie wystarcza, by w pełni zadośćuczynić wymaganiom reformy systemu edukacji (dodatkowe przedmioty, nowi nauczyciele).
Wójt Artur Beniowski w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej zwrócił uwagę na trwający remont ulicy Janowickiej. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek na budowę ronda przy piekarni. Realizowana jest dalsza wymiana azbestowej sieci wodociągowej, także remont szkoły w Bestwince, zagospodarowywany jest teren przedszkola w Janowicach, sam budynek gmina sukcesywnie doposaża. W następującym po sesji tygodniu
zostanie wybrany wykonawca projektu sali gimnastycznej przy
szkole w Janowicach. Odbędzie się nowy przetarg na odbiór
odpadów a przetarg na zimowe utrzymanie dróg i chodników
już rozstrzygnięto. Zgodnie z harmonogramem postępują prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt
brał udział w zebraniach wiejskich, licznych konferencjach, imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.
W ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
2020 roku gmina udzieliła powiatowi bielskiemu pomocy finan-

Radni zgromadzeni na XXXI sesji
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Aktualności
9. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Bestwina.
10. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
11. Ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana
Kantego w Bestwinie.
13. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bestwince w ośmioletnią
Szkolę Podstawową w Bestwince
14. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Janowicach.
15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Kaniowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.
Opracował: Sławomir Lewczak

Oto wszystkie uchwały podjęte w dniu 30 X 2017 r. przez Radę
Gminy Bestwina. Dotyczyły one:
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. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku.
4. Zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr
XXX/233/2017 z dnia 11 września 2017 r.
5. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2018 roku
6. Określenia na 2018 rok stawek podatku od środków transportowych.
7. Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Budżet skrojony na miarę

Wójt Artur Beniowski o projekcie
budżetu gminy Bestwina na rok 2018
nerować niepotrzebnych kosztów. Ustawa o finansach samorządu terytorialnego mówi wyraźnie, że dochody bieżące nie mogą
być niższe od wydatków bieżących.
Zapytany bardziej szczegółowo o szkolnictwo, wójt precyzuje: - Wydatki na oświatę to około 45% budżetu gminy. Znaczna
ich część pokrywana jest z tzw. subwencji oświatowej ale w obecnych realiach reformy systemu, nie jest to wystarczające. Należy
zatem resztę pokryć z budżetu gminy. Ubolewamy nad tym, gdyż
mogłoby to być przeznaczone na inne cele.
Na wielu sesjach przewija się kwestia dochodów z podatków PIT
i CIT. Artur Beniowski w odpowiedzi na pytanie redaktora mówi,
że w stosunku do lat ubiegłych nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o te podatki. Szukamy wszakże innych źródeł finansowania,
przede wszystkim zewnętrznych. A w zasadzie większość realizowanych przez gminę Bestwina inwestycji opiera się o pieniądze
z zewnątrz. - W zależności od charakteru inwestycji możemy aplikować o środki z kilku źródeł: Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Śląskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
czy też częściowo umarzalne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozyskane środki pomagają rozwiązywać kwestie gospodarki wodno - ściekowej i ekologicznej, pozwalają na montaż pieców, fotowoltaiki, wymianę azbestu - podsumowuje wójt.
Ogniwa fotowoltaiczne okazują się zresztą być w naszej gminie
hitem. W spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez pracowników UG uczestniczy bardzo wielu mieszkańców. Z programem władze gminy Bestwina chciałyby wystartować już na początku roku 2018. Jeśli tylko osoby, które już się zdeklarowały, nie
wycofają się, to wkrótce na naszych posesjach „wyrosną” panele
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Budżet - według prostej definicji - to zestawienie dochodów i wydatków na dany okres. Samo słowo pochodzi od łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania
dochodów. Uchwała budżetowa gminy jest podstawowym planem,
którym kieruje się wójt i urząd w realizacji zadań jednostki samorządowej. Uchwałę podejmuje Rada Gminy - w Bestwinie sesja
budżetowa przewidziana jest na dzień 14 grudnia, ale już 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dyskutowano nad
ostatecznym kształtem omawianego aktu prawnego.
Wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski w rozmowie z redaktorem
„Magazynu Gminnego” stwierdził, iż dyskusja z radnymi przebiegała w dobrej atmosferze, choć nie brakowało i konstruktywnych
uwag. - Nie chodzi nawet tylko o wnioski z komisji. Pracujemy przecież przez cały rok i tam gdzie się da, tam wnioski radnych zostały
ujęte. Przypomnę, że nasze główne zadania to te inwestycje, które
już są w trakcie realizacji: remont szkoły w Bestwince, gospodarka wodno - ściekowa, chodniki... w czasie który jest już za nami,
nasi radni, reprezentanci mieszkańców wnosili różnorakie uwagi.
Pewne głosy pojawiały się oczywiście na zebraniach wiejskich, ze
strony rad sołeckich, od osób indywidualnych czy przy innych okazjach - w miarę możliwości finansowych zapisujemy je do budżetu.
Mówiąc „budżet” - myślimy „kompromis” bo tak jest w istocie. Nie
da się zadowolić oczekiwań każdego mieszkańca. Istotą uchwały
musi być zdrowy bilans między dochodami i wydatkami, lub, patrząc od nieco innej strony - między inwestycjami a konsumpcją.
Część wydatków należy do tzw. wydatków stałych. Wójt wymienia przy tej okazji wydatki na edukację, łącznie z wynagrodzeniem
pracowników, GOPS, GOK, Bibliotekę i sam Urząd. Od tego uciec
się nie da, ale z pewnością warto trzymać rękę na pulsie i nie ge-
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Aktualności
Budżet na rok 2018, według projektu z dn. 28 XI 2017
w podstawowych liczbach będzie kształtował się następująco:
Plan dochodów ustala się w wysokości 49 136 821,00
zł.; w tym:
1. Dochody bieżące w wysokości 43 450 155,00 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 686 666,00 zł.
Plan wydatków ustala się w wysokości 47 410 454 zł.;
w tym:
1. Wydatki bieżące w wysokości 39 252 518,00 zł.;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 157 936,00 zł.

będące alternatywnym, ekologicznym źródłem energii.
Czy wszystkie inwestycje zapowiadane na spotkaniach z mieszkańcami będą możliwe do zrealizowania już w przyszłym roku?
Z pewnością niektóre będzie trzeba przesunąć na lata następne
(2019 - 2020), zwłaszcza część dróg. Zdaniem wójta jednak, gmina będzie robiła wszystko, by jak najefektowniej wykorzystać czas,
pogodę, koniunkturę gospodarczą i wyniki przetargów, z którymi
przecież samorządy miały duże problemy z powodu braku chętnych. - Dołożymy starań, by w każdym roku, nie tylko najbliższym,
ale i w kolejnych, wykonać jak najwięcej- obiecuje Artur Beniowski. Czego oczywiście życzymy.
Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Inwestycje na drogach gminnych
i powiatowych
- przypominamy, że fundusze na tą inwestycję pozyskał Urząd
Gminy w Bestwinie.
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Pomimo sygnalizowanych na zebraniach wiejskich trudności z pozyskaniem wykonawców, udało się rozpocząć inwestycje związane z nakładkami asfaltowymi na drogach gminnych.
Wyremontowano m.in. ul. Zagrody w Janowicach i ul. Jemioły
w Kaniowie, na ten rok zaplanowano jeszcze kilka dróg - kolejne będą wykonane wiosną 2018 r. Prace w tym sezonie będą
trwały tak długo, jak pozwolą na to pogoda i moce przerobowe.
Zadania wybierane są według klucza jakościowego - wykonawca zaczyna od najbardziej zniszczonych dróg. Inwestycje finansowane są z budżetu gminy Bestwina.

Przejście dla pieszych obok szkoły w Kaniowie

Kaniów - ul. Jemioły

W naszej gminie inwestuje, co bardzo cieszy, również Starostwo Powiatowe. Została położona nakładka asfaltowa na najbardziej zniszczonym odcinku ul. Ludowej, remontowana jest
ul. Górska - około 600 m - od strony ul. Janowickiej. Przy szkole w Kaniowie wykonywane jest podwyższone przejście dla pieszych. Oprócz tych inwestycji remontowana jest ul. Janowicka

ul. Janowicka w Janowicach

Spółdzielnia na miarę oczekiwań
siłki, pranie itd.), wypożyczanie sprzętu, opieka o charakterze higieniczno - pielęgnacyjnym i usługi fizjoterapeutyczne. W przyszłości - być może - fryzjerstwo czy ogrodnictwo. Zleceniodawcami
usług są OPS w Czechowicach - Dziedzicach i GOPS w Bestwinie. Zlecenie odbywa się w trybie „in-house”, czyli że ponad 90%
działalności spółdzielni dotyczy zadań powierzonych jej przez gminy założycielskie. Pozostały procent jest możliwy do wykorzystania
przez osoby, które nie są klientami MOPS i GOPS.

Czecho - Best to osiągnięcie pionierskie, możliwe do przeprowadzenia tylko dzięki współpracy dwóch gmin - dowodził burmistrz
Czechowic - Dziedzic Marian Błachut na spotkaniu prezentującym
działalność nowej spółdzielni socjalnej. 1 lipca rozpoczął działalność specjalny podmiot ekonomii społecznej, w którym zysk nie
jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji działań statutowych. Jakie to działania? Między innymi pomoc osobom starszym i chorym przy czynnościach życia codziennego (zakupy, po-
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Aktualności

W konferencji uczestniczył także wójt Artur Beniowski

Michał Kobiela w „złotej dziesiątce”
nagrody Londzina
Kustosz pamięci o ofiarach pożaru w czechowickiej rafinerii z 1971 r., pan Michał Kobiela odebrał w dniu 3 listopada, na
scenie Bielskiego Centrum Kultury nominację do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Mieszkaniec Kaniowa, autor albumu „Tym, którzy odeszli” znany też z pasji historyczno - etnograficznej znalazł się w elitarnym gronie dziesięciu zasłużonych społeczników i choć głównej nagrody nie zdobył, sam fakt zgłoszenia kandydatury przez rodzimą gminę jest
ogromnym wyróżnieniem. O Michale Kobieli pisaliśmy już wielokrotnie, biogram będący wnioskiem do nagrody znajduje się
również na stronie www.bestwina.pl.
Starosta Andrzej Płonka powiedział, że jurorzy mieli do podjęcia niezwykle trudną decyzję, gdyż wszyscy nominaci to ludzie w swoich środowiskach doskonale znani, od dawna zaangażowani w życie swoich miejscowości. Wzorem patrona
Nagrody, ks. prałata Józefa Londzina z Zabrzega, łączą umiłowanie „małej ojczyzny” z miłością tej wielkiej ojczyzny, Polski. Za rok świętować będziemy setną rocznicę odzyskania
niepodległości a nie byłoby jej gdyby nie osoby które czy to
z bronią w ręku, czy też z piórem lub w inny sposób pracowali na rzecz sprawy narodowej. W nurt ten wpisują się Michał Kobiela z Kaniowa, Jan Cader (Buczkowice), Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento” (Czechowice-Dziedzice),
Edward Pilch (Jasienica), Zbigniew Putek (Jaworze), Marek Małecki (Kozy), Adam Sopiak (Porąbka), Józef Przybyła (Szczyrk), Antoni Mleczko (Wilamowice) oraz Stanisław
Kwaśny (Wilkowice).

Pan Michał Kobiela odbiera nominację
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carek - dyrektor OPS w Czechowicach - Dziedzicach do 2012
roku. Reaktywacji podjęła się obecna dyrektor Renata Buryło.
W ślad za ideą poszły odpowiednie uchwały rad obu gmin oraz
dofinansowanie - środki w ramach dotacji przekazał Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Kwota opiewała na 115 000
zł.; pozwoliła wyremontować i odpowiednio wyposażyć siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8. Spółdzielnia wzbogaciła się o sprzęt
medyczny, trzy samochody, akcesoria do sprzątania. Wpisu do
KRS dokonano w dniu 25 V 2017 r. Warto dodać, że OWES
przekazuje dla spółdzielni wsparcie pomostowe.
Czy spółdzielnia będzie konkurencyjna wobec podobnych podmiotów prywatnych? Pracownicy i samorządowcy uważają, że
jak najbardziej. Koszt jednej godziny usługi na wolnym rynku wynosi ok. 20 zł; zaś koszt dla podopiecznego GOPS ustalany jest
decyzją administracyjną i uzależnia się go od wysokości dochodu osoby lub rodziny. „Czecho-Best” stawia sobie ponadto za
cel reintegrację w wymiarze zawodowym (powrót osób bezrobotnych czy wykluczonych na rynek pracy” a także w wymiarze
społecznym - działania zmierzające do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu wspólnoty lokalnej.
Wraz z wydłużaniem się życia, zapotrzebowanie na opiekunów osób chorych czy w podeszłym wieku, będzie stale rosło.
W krajach wysokorozwiniętych już w tej chwili brakuje rąk do
pracy w różnego typu ośrodkach. Z naszej spółdzielni od momentu powstania korzysta wiele potrzebujących rodzin. Dodatkowo daje ona miejsca pracy. Wykwalifikowane opiekunki środowiskowe są do dyspozycji przez siedem dni w tygodniu.
Sławomir Lewczak

Historię i zasady działania spółdzielni przedstawiły na konferencji w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach
w dniu 26 października panie Jolanta Paszek (zastępca dyrektora OPS) oraz Marcelina Drewniak będąca prezesem zarządu.
Wykładowi przysłuchiwali się samorządowcy - ze strony Czechowic - Dziedzic burmistrz Marian Błachut, jego zastępcy Maciej
Kołoczek i Paweł Mrowiec, przedstawiciele Rady i Urzędu Miasta
oraz Rady Seniorów. Ze strony Bestwiny - wójt Artur Beniowski,
przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, kierownik
GOPS Beata Szypka, dyrektor SP ZOZ Bożena Kaźmierczak,
sołtysi Maria Maroszek, Teresa Paruch - Ryś, Marek Pękala.
Autorką pomysłu utworzenia spółdzielni była Bogusława Bal-

Kapituła uznała, że laureatem XIX edycji Nagrody Starosty
Bielskiego zostanie pan Antoni Mleczko z Wilamowic - ogrodnik, działacz katolicki i charytatywny, opozycjonista związany
z „Solidarnością”. Gratulacje złożono oczywiście pozostałym
kandydatom - oprócz starosty przemawiali wiceminister pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski
Jan Chrząszcz, przewodnicząca Kapituły Alina Świeży - Sobel,
wikariusz generalny diecezji bielsko - żywieckiej ks. dr Marek
Studenski. Gminę Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski a wraz z nim przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik,
dyrektor GOK Grzegorz Boboń, dyrektor GBP Teresa Lewczak,
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przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak, przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich. Delegacja nie kryła uznania dla dorobku
pana Michała dzięki któremu nie zaginęła pamięć o tragicznych
dniach pożaru i 37 ofiarach śmiertelnych.
W muzycznej części wieczoru wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Program pt. „W Europie ze
Śląskiem” dał publiczności możliwość zobaczenia tańców i posłuchania pieśni nie tylko z Górnego Śląska lecz także z Krakowa, spod Tatr i takich zakątków Starego Kontynentu takich jak
Włochy, Węgry, Grecja, Irlandia. Najwyższy poziom artystyczny występów skutkował owacją na stojąco i bisami. Jest szansa, że „Śląsk” wystąpi na XX, jubileuszowej edycji „Londzinów”
- tak przynajmniej wynika z słów prowadzącego całą galę Piotra Hankusa, byłego solisty „Śląska”.
Sławomir Lewczak

Reprezentacja gminy Bestwina

Przez wszystkie fronty… do zwycięstwa

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z Piłsudskim w Legionach Polskich i z Hallerem w „Błękitnej
Armii”, w szeregach „Sokoła”, Związku Strzeleckiego oraz innych
organizacji… bardzo różnymi drogami Polacy szli na przystanek
o nazwie „Niepodległość”. Wśród nich znajdowali się mieszkańcy Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa a o ofierze złożonej
w latach 1914 - 1920 przypomina wymownie epitafium w nawie bestwińskiego kościoła. Historia wielkich armii i przełomowych bitew składa się jednak z wielu mniejszych historii. Swoją
prywatną epopeję przeżył między innymi legionista Antoni Maj
o którym po mszy św. za Ojczyznę w dniu 11 listopada przypomniała przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak. Odczytana
została treść pocztówki jaką Maj wysłał do swoich mieszkających w Bestwinie krewnych. Jak zaznaczyła przewodnicząca,
żołnierz ten był jednym z tych, o których upamiętnienie zatroszczył się jako pierwszy bestwiński proboszcz ks. Józef Rączka.
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Poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy Bestwina

wyższe dobro. Postawa pełna egoizmu przyczyniła się przecież
w znacznym stopniu do rozbiorów Polski i 123 - letniej niewoli.
Spod świątyni ulicą Kościelną podążył pod Urząd Gminy pochód prowadzony przez komendanta gminnego OSP Grzegorza
Owczarza i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.
Główne uroczystości odbyły się przy pomniku „Tym, co życie oddali Polsce”. Odegrany został hymn państwowy, zaraz po nim dyrektor GOK Grzegorz Boboń wygłosił krótkie przemówienie. Wzorem lat ubiegłych delegacje przystąpiły do składania kwiatów przed
obeliskiem. Najpierw przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
i radni gminy Bestwina, w następnej kolejności wójt Artur Beniowski, sekretarz Arkadiusz Maj, skarbnik Anita Kubik, sołtysi i radni
Rad Sołeckich, radni Rady Powiatu Bielskiego, Ochotnicza Straż
Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Regionalny „Bestwina”, Koło Łowieckie „Bażant”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, ZHP, emeryci i renciści, uczniowie naszych szkół. Wśród niosących sztandary nie zabrakło także górników, z kolei o wystawienie honorowej warty zatroszczył się Gminny Szczep Zuchów i Harcerzy „Bratnie Żywioły”.
Pomimo dość chłodnej pogody do kościoła czy pod pomnik
przybyło również wielu mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach ale pragnących godnie uczcić Święto Niepodległości i oddać cześć bohaterom, bardzo często swoim własnym
przodkom.
Sławomir Lewczak

Kwiaty składa wójt Artur Beniowski

Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, chóru „Ave
Maria” i władz samorządowych rozpoczęła się o godzinie 9.00.
Po przywitaniu wiernych przez proboszcza Cezarego Dulkę Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Roman Berke, zaś koncelebrowali ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa, ks. Józef Baran
z Bestwinki i ks. Mariusz Chwedczuk z Bestwiny. Ks. Berke wygłosił homilię opartą na słowach Chrystusa „nie możecie służyć
Bogu i mamonie”. Przypomniał, że chrześcijanin i zarazem patriota nie może przedkładać interesów partykularnych ponad
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Poległym w walce za Ojczyznę
pomnik w Janowicach
Sołectwo Janowice doczekało się pomnika poświęconego
osobom, które oddały swoje życie za wolność Polski. Z inicja-

tywy radnych Stanisława Nycza i Jerzego Borutki oraz prezes
KGW Krystyny Norymberczyk i pomocy pani Danuty Kubik na
cmentarzu parafii św. Józefa Robotnika stanął głaz z tabliczką,
na której napisano: Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. W hołdzie mieszkańcom poległym w walce za Ojczyznę. Janowice, 1 listopada 2017 roku. Kamień na pomnik podarował Leszek Kosmaty z firmy BudTor, któremu społeczeństwo Janowic wyraża wdzięczność.
Dzieje wsi związane są z działalnością Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, toteż - obok krzyża na „Pięciu Alejach”
głaz jest kolejnym miejscem, przy którym będą mogły odbywać
się uroczystości patriotyczne. Poświęcenie odbyło się w dniu
1 listopada.
Sołtys Janowic Stanisław Nycz serdecznie dziękuje
wszystkim wyżej wymienionym osobom za wkład w to wielkie dzieło upamiętnienia poległych.
Sławomir Lewczak

Nowy pomnik w Janowicach

Najlepsza w woj. śląskim, trzynasta w Polsce

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie
wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”

Dyplom dla biblioteki w Bestwinie

kingu bibliotek organizowanego przez Instytut Książki oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Gala zgromadziła reprezentantów lokalnych „skarbnic lekarstw duszy” - jak
określa biblioteki Katarzyna Kucharczyk w wydaniu „RZ” z 1 grudnia. Redaktorka zauważa, że placówki te aktywizują społeczność, i promują czytelnictwo a przy okazji nie stronią od nowych technologii.
Organizatorzy wysłali ponad 2300
ankiet do gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast, z wykluczeniem miast
na prawach powiatu. Uzyskano niemal
650 odpowiedzi. W ocenie kierowano
się różnymi kryteriami: m.in. powierzchnią biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, średnim zatrudnieniem
w placówce, godzinami otwarcia, wielkością księgozbioru (w przeliczeniu),
zakupionymi nowościami. Punkty przyznawano również za dostęp do nowych
mediów albo czasopism. Ważne były
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych , działające kółka zainteresowań.
Brano ponadto pod uwagę dane z GUS.
Od lat w ścisłej czołówce rankingu
utrzymuje się Gminna Biblioteka Publicz-
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na w Bestwinie. Dyrektor GBP Teresa Lewczak otrzymała w roku 2017 z rąk dyrektora
IK Dariusza Jaworskiego oraz red. Marcina Piaseckiego z „Rzeczpospolitej” dyplom
za tytuł najlepszej biblioteki w województwie śląskim. W skali całego kraju GBP
Bestwina uplasowała się na miejscu 13.
Razem z panią dyrektor gminę Bestwina
reprezentowała w Warszawie kierownik filii
w Bestwince Marta Mańdok - Bury. W części artystycznej wystąpił zespół Filipa Łobodzińskiego „dylan.pl”.
Co warto o bestwińskiej książnicy wiedzieć? Posiada ona cztery filie i księgozbiór liczący łącznie ok. 80 tys. egzemplarzy. Oprócz tego filmy CD, DVD i Blue
-Ray i audiobooki. Jest także kącik internetowy a chętni uczestniczą w Dyskusyjnym
Klubie Książki i spotkaniach z ciekawymi
osobami. W r. 2017 biblioteka obchodziła
jubileusz 70 - lecia. Z tej okazji odbył się
m.in. mecz piłki nożnej reprezentacji polskich pisarzy z samorządowcami gminy
Bestwina. Biblioteka wydała wiele książek,
popularnością cieszy się również Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”.
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30 listopada w Pałacu Rzeczpospolitej
przy placu Krasińskich w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie siódmej edycji ran-

Sławomir Lewczak

Aktualności

„Nie ma takich, jak my dwoje”
Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina
Z Janowic - Janina i Jan Bubak, Małgorzata i Józef Drożdż,
Genowefa i Władysłąw Fejdych, Zofia i Tadeusz Grzybowski, Krystyna i Stefan Kuder, Jadwiga i Tadeusz Mynarski.
Z Kaniowa - Helena i Alojzy Korczyk, Zofia i Franciszek Kędzior, Franciszka i Zygmunt Paszek.
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Medal ma kształt sześciopromiennej gwiazdy zawieszonej na
różowej wstążce. Pośrodku widnieją dwie srebrzone róże. Z pozoru odznaka jakich wiele, ale… na żadną inną nie pracuje się
aż tak długo i z takim poświęceniem. Mowa oczywiście o Medalu
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane tylko raz w życiu pary, która spędziła wspólnie aż 50 lat. Do obecnego systemu odznaczeń państwowych włączono medal ten ustawą z dnia
16 października 1992 r., nadawany jest przez Prezydenta RP.
Świętowanie „Złotych i Diamentowych Godów” w gminie Bestwina nie polega rzecz jasna tylko na wręczaniu odznaczeń!
Wójt Artur Beniowski, zwracając się 2 grudnia do jubilatów zgromadzonych w restauracji „Ryszkówka” powiedział: To jedna
z moich ulubionych uroczystości! Nie tylko dlatego, że odbywa
się już w atmosferze oczekiwania na Boże Narodzenie. Jest to
także forma podziękowania za Wasz wieloletni wkład w życie
gminy - wielu z Was pełniło w Bestwinie odpowiedzialne funkcje, przychodzicie na zebrania wiejskie czy też do Urzędu, służąc radą, pomocą i doświadczeniem życiowym. Wójtowi wtórował przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik i księża proboszczowie naszych parafii: Cezary Dulka, Józef Baran, Józef
Walusiak i Janusz Tomaszek. Całość prowadziła zastępca kierownika USC, Brygida Jankowska.
Nie było końca wiwatom i toastom. Wspólnie ze „złotymi” parami miły dzień spędzili jubilaci „diamentowi” będący z sobą już
60 lat. Oni swoje medale odebrali już dekadę temu, ale otrzymali za to specjalne listy gratulacyjne. Każda z par została obdarowana też pamiątkowym zegarem, w zależności od stażu
złotym lub srebrnym. Wcześniej, chętne osoby miały możliwość
uczestniczenia w Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie.

Wójt Artur Beniowski dokonał dekoracji jubilatów

Diamentowe Gody (60 lat razem) obchodzili: Z Bestwiny
- Bronisława i Stefan Koźmic, Anna i Jan Nycz. Z Bestwinki - Aleksandra i Leopold Paruch, Felicja i Stanisław Molek.
Z Janowic - Józefa i Tadeusz Czana. Z Kaniowa - Krystyna
i Eugeniusz Furczyk, Natalia i Henryk Olek.

Złote Gody (50 lat razem) obchodzili: Z Bestwiny - Helena i Kazimierz Adamski, Helena i Czesław Bigos, Elżbieta
i Józef Dolniak, Eugenia i Kazimierz Fijołek, Maria i Józef
Grzyk, Barbara i Stanisław Krzyżanowski, Anna i Franciszek Wróbel, Krystyna i Stanisław Ślosarczyk. Z Bestwinki - Anna i Henryk Kurczyk, Genowefa i Leon Ślosarczyk.

Dwie pary najstarsze stażem małżeńskim to Państwo Zofia i Marian Rosner z Bestwiny i Państwo Helena i Karol Kamieńszczyk z Kaniowa. Związek małżeński zawarli w 1951
r., a w tym roku obchodzili 66 rocznicę ślubu.
Sławomir Lewczak
Zdjęcia grupowe: A. Tokarczyk

Ciężka „Scania” już w Kaniowie!

Wielka radość w OSP Kaniów! W piątek, 24 listopada do jednostki przybył pierwszy w gminie Bestwina ciężki samochód
bojowy. Jest to 339[S]20 GCBA 5/32 Scania P370/Szczęśniak.
O pozyskanie wozu strażacy starali się przez wiele lat, tym bardziej cieszy więc pomyślny finał starań kaniowskich druhów,
mieszkańców, urzędu gminy, sołtysa i rady sołeckiej, rady i wójta gminy Bestwina. Samorząd, wspólnie z Krajowym Systemem
Ratowniczo - Gaśniczym wydajnie zresztą wsparli tę bardzo potrzebną - nie tylko w Kaniowie - inwestycję.
A tak opisuje piątkowe wydarzenie portal „Bielsko112” (dzięki uprzejmości tej redakcji możemy także podziwiać zdjęcia):
„Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, bo taki właśnie dostali
został zabudowany przez bielską firmę PS Szczęśniak. Pod zabudowę posłużyła Scania serii P o mocy 370 koni mechanicznych i napędzie uterenowionym 4x4.
Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów,

Nocny przyjazd nowego samochodu
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logiczny. Wcześniej wyjeżdżali do akcji wiekowym Starem 244.
Teraz, po doposażeniu samochodu i wprowadzeniu go na podział bojowy będą mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom Kaniowa.”

500 litrów środka pianotwórczego oraz autopompę Godiva o wydajności 3200 l/min. Kabina brygadowa pomieści sześciu strażaków, w układzie 1+1+4. Samochód wyposażony jest również
w masz oświetleniowy wykonany w technologii LED oraz wyciągarkę o uciągu 11 ton. Koszt pojazdu wyniósł 980 tys. zł.
Jak przyznają strażacy jest to gigantyczny przeskok techno-

Foto: Bielsko112

Uwaga na „kocich snajperów”
walczymy z głupotą i bestialstwem
Niepokojące wieści docierają do naszej redakcji z Janowic
i innych sołectw - przybiera na sile plaga domorosłych „snajperów”, którzy z wiatrówek i innej popularnej broni na śrut czy metalowe kulki strzelają do naszych czworonożnych ulubieńców,
głównie kotów. Nie możemy być obojętni wobec tego okrucieństwa i wzywamy do dokumentowania zjawiska oraz zgłaszania go policjantom dzielnicowym, bezpośrednio do komisariatu
w Czechowicach - Dziedzicach (tel. 32 214 88 10) czy też do
Urzędu Gminy w Bestwinie.

To jednak mało. Nasz „wyborowy strzelec” celuje także w okna
sąsiednich mieszkań, co zostało udokumentowane przez Policję. Możemy się tylko domyślać, ile było zabitych lub okaleczonych przez niego zwierząt. Jakim trzeba być człowiekiem, by
bawić się cierpieniem niewinnych stworzeń? Mieć satysfakcję
z trafienia w ruchomy cel...
Strzelcu. Sąsiedzie! Nie musisz lubić zwierząt, ale nie rób im
krzywdy. Chcesz postrzelać - idź na strzelnicę. Mamy na ciebie oko.
Sąsiedzi
Z Ustawy o ochronie zwierząt:

Oto apel mieszkańców Janowic:
Uwaga mieszkańcy okolicy skrzyżowania ul. Prusa z ul. Janowicką w Bestwinie/Janowicach! W tym rejonie mieszka „snajper”, którego rozrywką jest strzelanie do zwierząt. Najbardziej
upodobał sobie koty.
30 października br. przy ul. Janowickiej postrzelono z wiatrówki kota. Ten w męczarniach, po dobie, doszedł do domu
i pomimo udzielonej pomocy lekarskiej został kaleką. Nie był
to pierwszy tego typu przypadek. Kilka miesięcy wcześniej postrzelono innego kota. Kula zniszczyła płuca, strzaskała kręgosłup. Jedyne, co można było zrobić, to kota uśpić. Po wielogodzinnym cierpieniu.

Plebiscyt „DZ”: Sołtys Kaniowa trzeci
w powiecie bielskim
Zakończył się plebiscyt „Dziennika Zachodniego” na Sołtysa
i Sołectwo Roku 2017 w Województwie Śląskim. W akcji pod
patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi mieszkańcy mogli oddać swój głos tak na poszczególne miejscowości jak i na sołtysów. Do włączenia się w plebiscyt zachęcały również władze samorządowe gminy Bestwina.
W kategorii „Sołectwo Roku” pierwsze miejsce przypadło
w udziale sołectwu Roszków (gm. Krzyżanowice), drugie - sołectwu Hażlach (gm. Hażlach), a trzecie sołectwu Czarków (gm.
Pszczyna)
W kategorii „Sołtys Roku” pierwsze miejsce zajęła Ewa Legut z Siennej (gm. Lipowa), drugie - Stanisława Szwed z Pewli
Ślemeńskiej (gm. Świnna), a trzecie - Teresa Szymońska z Sośnicowic (gm. Sośnicowice). Natomiast sołtys Kaniowa Marek
Pękala uplasował się na trzecim miejscu w powiecie bielskim
8 listopada w gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbyła się
uroczysta gala z udziałem wicewojewody Stanisława Dąbrowy
i marszałka Wojciecha Saługi. Nagrodę wręczono również gospodarzowi sołectwa Kaniów, któremu serdecznie gratulujemy.
Foto: Dziennik Zachodni, więcej:

Sołtys Marek Pękala z nagrodą za trzecie miejsce
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Art. 35 [Odpowiedzialność karna]
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub
art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-agro/a/soltys-roku2017-dyplomy-medale-gratulacje-oto-najlepsi-soltysi-i-solectwawoj-slaskiego,12657374/
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Dh Jan Janeczko - wspomnienie
17 V 1940 - 20 X 2017
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Druh Jan Janeczko z OSP Kaniów uosabiał życiową pasję
i oddanie strażackiej służbie będące udziałem całego rodu Janeczków. Był łącznikiem pomiędzy przeszłością i przyszłością,
gdyż w jednostce kaniowskiej służyli dziadek dh. Jana (jeden
z założycieli) i ojciec (wieloletni prezes) natomiast obecnie tradycje kontynuuje dwóch synów i pięcioro wnucząt. Idea służby społecznej w tej wyjątkowej rodzinie przechodzi z pokolenia
na pokolenie budząc w całym sołectwie i gminie Bestwina niekłamany podziw.
Jan Janeczko, syn Jana i Zofii z d. Kamińskiej urodził się
w Kaniowie w dniu 17 maja 1940 r. w rodzinie pochodzenia
chłopskiego. W 1947 rozpoczął naukę w tutejszej siedmioklasowej szkole podstawowej. Do
Ochotniczej Straży Pożarnej
wstąpił 6 I 1955 r. W latach
1960 - 1963 pełnił zasadniczą służbę wojskową w Poznaniu jako kierowca w wojskach lotniczych. Dosłużył
się stopnia kaprala. Po powrocie do Kaniowa przez
trzy lata pracował w Śląskiej
Fabryce Kabli w Czechowicach - Dziedzicach, prowadził dziesięciohektarowe gospodarstwo rolne i był rozwozicielem mleka w pszczyńskiej mleczarni.
Jako członek OSP Jan Janeczko brał aktywny udział
w akcjach gaśniczych i inśp. Jan Janeczko
nych działaniach jednostki.
Po zdobyciu w wojsku kwalifikacji kierowcy wykorzystał je w pożarnictwie - między innymi
w 1966 przywiózł z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej samochód marki Dodge i go remontował, zaś w 1995 przywiózł
obecny samochód Star 244 ze Szkoły Pożarniczej z Katowic.

W sumie zadania kierowcy druh Jan wykonywał w latach 1969
- 2001. Posiadał jednak i inne kwalifikacje: w 1968 r. ukończył
wyszkolenie II stopnia w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Bielsku - Białej a w 1971 r. kurs obsługi motopomp OSP
w Rudzie Śląskiej.
Nie ominęły go wyjazdy do największych i najgłośniejszych katastrof w powojennej historii Polski - pożaru rafinerii ropy naftowej
w Czechowicach (1971) - Dziedzicach i lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej (1992). Angażował się w gaszenie innych wielkich pożarów (Olkusz, Imielin) i w usuwanie skutków powodzi,
jakie wielokrotnie nawiedzały sołectwo Kaniów i gminę Bestwina.
Swoje rozliczne obowiązki przez 60 lat członkostwa w OSP
Jan Janeczko wypełniał bardzo sumiennie toteż wybierano go
w skład różnych gremiów pożarniczych. Oto najważniejsze z tych
funkcji i godności: kierowca - konserwator i gospodarz obiektu strażnicy; przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Kaniów;
członek Komisji Rewizyjnej OSP Kaniów. W 2011 roku otrzymał
godność członka honorowego OSP Kaniów
Strażacy z Kaniowa podkreślają, że Jan Janeczko był szanowanym i bardzo cenionym członkiem jednostki a także zasłużonym mieszkańcem Kaniowa. W organach samorządowych gminy Bestwina zasiadał w latach 1984 - 1994 poświęcając czas i energię na sprawy nie tylko strażackie. Sprawdzał się w sytuacjach wymagających wysiłku indywidualnego jak i współpracy w zespole nie szukając przy tym korzyści osobistych. Za postawę prospołeczną i wytrwałą służbę
otrzymał 3 VII 1985 r. Srebrny Krzyż Zasługi. Najwyższym
uzyskanym strażackim odznaczeniem był Medal Honorowy
im. Bolesława Chomicza.
Gdy było trzeba, Jan Janeczko nie unikał pracy fizycznej. Własnymi rękami budował nową strażnicę oddaną do użytku w 1985
r. i garaż, z czego płynął przykład zwłaszcza dla młodych adeptów pożarnictwa. Osobiście dh Jan Janeczko cechował się życzliwością i pogodą ducha, chętnie dzielił się wielką wiedzą oraz
ogromnym doświadczeniem. Jego odejście jest wielką stratą
dla ochotniczego pożarnictwa gminy Bestwina.
Opracowanie: Sławomir Lewczak

Rok w OSP: rozwój jednostek,
więcej zagrożeń miejscowych

Ciężki samochód pożarniczy „Scania” OSP Kaniów jest niejako
„wisienką na torcie” całego strażackiego roku. Jak zawsze - intensywnego. Druhny i druhowie to prawdziwa duma gminy Bestwina a o ich zaangażowaniu nich nie mówią puste słowa, ale fakty
i liczby. Komendant gminny Grzegorz Owczarz postarał się podsumować okres od stycznia do końca listopada, podając do wiadomości najważniejsze informacje z życia strażaków. Szczegółowo
opisywane były w poprzednich numerach „Magazynu Gminnego”.
Rozpoczynamy od statystyki. W 2017 roku naszą gminę
szczęśliwie omijały poważne klęski żywiołowe (duże pożary, powodzie, wichury), ale za to znacznie zwiększyła się liczba tzw.
zagrożeń miejscowych takich jak wypadki komunikacyjne, plamy oleju na drodze itd. Ze 104 zdarzeń (stan na 30 XI) 83 stanowiły właśnie te miejscowe, 17 pożary, zaś 4 zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi. Wzrasta ilość samochodów po-

ruszających się po wszystkich sołectwach i choć drogi mamy
coraz lepsze, niekoniecznie idzie za tym rozwaga kierujących.
Nieprzypadkowo więc aż 30 osób bierze udział w kursie ratownictwa technicznego...
Co się paliło? - Głównie trawy i sadze w kominach. Ucierpiały
również budynki mieszkalne, ale nie na taką skalę jak w latach
ubiegłych. Być może wpływ ma na to fakt, że zwiększa się ilość
domów, w których mieszka strażak. Osób związanych w OSP
w całej gminie jest ok. 550, z czego ok. 100 to kobiety. I wciąż
zapisują się kolejni chętni, nawet małżeństwa! Kurs podstawowy
kończy 18 osób a po nim strażacki „narybek” może już wyjeżdżać na akcje. Niestety szeregów Straży nie omija śmierć - zabrała m.in. zasłużonego dla OSP Kaniów Jana Janeczko i byłego naczelnika OSP Bestwina Mirosława Walę. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono budowniczego Domu Strażaka
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w Bestwinie, doktora nauk medycznych Franciszka Magę. Życzymy, by „pałeczkę” po nich przejęli członkowie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Istnieją one w każdej jednostce a ambitnych „młodzieżowców” mamy w sumie ok. 65.
Zorganizowano w przeciągu roku wiele ćwiczeń i manewrów.
W Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w zimie odbyły się ćwiczenia w ratownictwie lodowym a w lecie - w ratownictwie wodnym. W czasie półkolonii przeszkolono na tymże obiekcie dzieci i młodzież. Druhowie uczestniczyli w manewrach w Dankowicach, z kolei OSP Bestwina edukowała mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy. Nie zabrakło Straży Pożarnej na Święcie Gminy Bestwina, na pikniku Rodzinnym w Bestwince i na
Dniu Radości w Kaniowie - trwały tam pokazy popularyzujące ideę pożarnictwa i również pierwszą pomoc przedmedyczną. Taką samą rolę spełniły Dni Otwartej Strażnicy i pogadanki w szkołach.
Gminne zawody sportowo - pożarnicze również zaliczymy
do kategorii szkoleń. W dniu 16 września zawody miały miejsce w Bestwinie - pierwsze miejsce zajęła wśród mężczyzn Bestwinka, wśród kobiet triumfował Kaniów. Na zawodach powiatowych w Porąbce kobieca drużyna z Bestwinki wywalczyła brąz.
Powodem do wielkiej chluby są „eksportowe” drużyny startujące w zawodach rangi ogólnopolskiej. Ratownicy z OSP Bestwina zwyciężyli w III Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo - Gaśniczych i niedługo później w VIII Międzynarodowych
Maltańsko - Strażackich Manewrach Ratowniczych. Startowali
poza tym w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie
w Barczewie - zdobyli 5 miejsce ogólnie i 2 jako jednostka OSP.
Grupa Ratownictwa Wodnego dowodzona przez Jacka Gruszkę
została Mistrzem Polski w dwóch konkurencjach na XI Mistrzostwach Polski Strażaków - Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym.
Nieco inny charakter miał 40 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Druh Kacper Głąb

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Dla Tej, co nie zginęła…
I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej:
„Niepodległa - kocham i rozumiem”
Kochać ojczyznę - to jedno. Ale znać i rozumieć jej dzieje, drogę do wolności, biografie kluczowych postaci - to kolejne i wcale nie najłatwiejsze zadanie. Kto jednak poznał polskie pieśni
patriotyczne, ten już niejako „w pigułce” zgłębił narodowe dążenia i tęsknoty. W przededniu setnej rocznicy odzyskania nie-
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Strażacy podczas jednego z pokazów

z Kaniowa nie dał w nim szans konkurentom, stając na najwyższym stopniu podium w etapie centralnym. Jest to sukces, jakiego nie było nigdy wcześniej a z pewnością przyczynił się do
niego także opiekun MDP w Kaniowie Jarosław Bieroński.
Na uwagę zasługuje postawa druha Dawida Żabki, także
z OSP Kaniów. Za bohaterski czyn, jakim było uratowanie życia tonącemu człowiekowi, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył młodego strażaka medalem „Za Ofiarność i Odwagę”. Inne
prestiżowe odznaczenie, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh. Tadeusz Maga z OSP Bestwinka.
Zebrania walne przebiegły w sposób konstruktywny i merytoryczny, zostały połączone z wręczeniem odznaczeń stażowych.
W OSP Janowice gratulacje złożono Prezesowi Zarządu Gminnego Herbertowi Szelidze - został on wybrany na Wiceprezesa
Zarządu Powiatowego.
Bez Ochotniczej Straży Pożarnej trudno byłoby sobie wyobrazić uroczystości państwowe i święta kościelne. Brali udział
w zabezpieczeniu imprez plenerowych: Bielskiego Rodzinnego
Rajdu Rowerowego, Janowickiego Rajdu Rowerowego i Biegu
Charytatywnego. Sami także organizowali wewnętrzne imprezy czy zawody sportowe - rozgrywki w piłkę nożną, tenisa stołowego. Mile zaskoczyła piłkarska ekipa MDP Bestwinka, wygrywając powiatowy turniej w Pisarzowicach. Dzięki staraniom
Przewodniczącego Powiatowej Komisji ds. MDP Grzegorza Gawędy, najmłodsi mogli wyjechać na letni obóz wypoczynkowy.
Bardzo dobrze sprawdza się elektroniczny system powiadomień „e-remiza”. Najnowszy nabytek OSP Kaniów, 339[S]20
GCBA 5/32 Scania P370/Szczęśniak będzie wyposażony w tablet pozwalający na jeszcze lepsze powiadamianie strażaków
o zagrożeniach. W ogóle samochód ten otrzyma więcej dodatkowego sprzętu. Wysłużonego „Stara” oddano do dyspozycji
Komendanta Wojewódzkiego, może on jeszcze posłużyć jakiejś
uboższej jednostce. Nie można zapomnieć rzecz jasna o innym
samochodzie - lekkim Fiacie Ducato. Z okazji 105 - lecia jednostki uroczyście przekazano go w dniu 2 maja do podziału bojowego OSP Bestwinka. Na potrzebny wóz bojowy czekają także druhowie z Janowic.
Komendant Grzegorz Owczarz wyraża wielką radość z gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Kaniowie, jego budowa właśnie dobiega końca. Budynek pomieści sprzęt i materiały służące do niwelowania skutków podtopień i nawałnic. Rozmówca sygnalizuje poza tym nadchodzące w 2018 r. uroczystości 110 - lecia OSP Janowice i OSP Kaniów.
Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gminy Bestwina nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący za akcję.

podległości, za przykładem Warszawy, mnożą się imprezy polegające na wspólnym śpiewaniu. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie zorganizowano taką w dniu 18 listopada.
„To bardziej festiwal niż konkurs” - mówi organizatorka Magdalena Wodniak - Foksińska. Festiwal łączący wszystkie czte-
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ry sołectwa, różne grupy wiekowe od przedszkola po siódmą
klasę i gimnazjum i różne style patrzenia na to, co zwiemy pieśnią patriotyczną. Od prostych piosenek w stylu „Płynie Wisła”
po poważne, trudne w wykonaniu moralitety. W liczbach: 16 wykonawców (soliści, duety, zespoły, chóry), 230 uczniów, dwoje
jurorów i jedna radość!
Wielkie słowa uznania dla organizatorów wyraził wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski przemawiający także w imieniu przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika. Przybyli i inni samorządowcy, na widowni można było dostrzec księdza proboszcza Cezarego Dulkę, sołtysów, przewodniczącą TMZB Dorotę
Surowiak, wśród gości był też dyrektor GOK Grzegorz Boboń.
Licznie stawili się rodzice i grono pedagogiczne.
W rolę prowadzącego wcielił się absolwent ZSP Bestwina Kacper Wójtowicz, natomiast muzyczny wstęp - „Walc Wiosenny”
Fryderyka Chopina wykonała Julia Kubera. Niełatwą rolę jurorów wzięli na siebie Magdalena Mikoda (muzyk, instruktor zajęć instrumentalnych) i Andrzej Wojtyła (kustosz Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka, znawca kultury i tradycji). Nagrodę Grand Prix i nagrody specjalne ufundowali wójt Artur Beniowski, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bestwinie oraz
restauracja „Ryszkówka”. Nagrody rzeczowe zasponsorowała
także radna i nauczyciel muzyki Magdalena Wodniak - Foksiń-

Chór „Andante’’ z Bestwiny

Barbara i Emanuel Postka - zdobywcy Grand Prix

ska. Niemniej - jak zostało już powiedziane - konkurs nie mógł
przesłonić akcentu festiwalowego, widzowie zachęcani byli do
aktywnego udziału.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów, Jury zdecydowało o następującym podziale nagród: Nagrody specjalne - Zespół „Smerfy” (Przedszkole Bestwinka); Chór z klasy 3a (ZSP Bestwina);
Chór „Andante” (Gimnazjum w Bestwinie); Wiktoria Polak (Gimnazjum w Bestwinie); Chór „Divertimento” (ZSP Kaniów). Nagrodę „Grand Prix” festiwalu zdobyło rodzeństwo: Barbara Postka (SP Bestwinka) i Emanuel Postka (Gimnazjum Bestwinka)
z Kaniowa. Brawurowo wykonali oni utwory pt. „Major Ponury”
i „Dziewczyna z granatem”. Na specjalne podziękowania zasłużyło Jury jak również nauczyciele prowadzący.
Festiwal w Bestwinie to dwugodzinna, porywająca podróż
przez stulecia, to chopinowskie „armaty ukryte w kwiatach”, pieśni stare i nowe ale wszystkie piękne i stojące na wysokim poziomie artystycznym. Organizatorka dziękuje szczególnie pani
dyrektor Agacie Rak za udostępnienie sali i sfinansowanie poczęstunku, pracownikom obsługi, panu Wojciechowi Łysoniowi
za dekorację, fundatorom nagród, Radzie Rodziców za przygotowanie kiermaszu ciast. Do zobaczenia za rok, razem świętujmy wspaniały, narodowy jubileusz!
Sławomir Lewczak

Do hymnu, powstań!

Koncert edukacyjny w Janowicach: „Dzieje hymnu
polskiego w dobie odzyskania niepodległości”

Hymn to obok godła i flagi niejako „wizytówka” państwa.
Odgrywany jest podczas świąt narodowych, wizyt prezydentów i monarchów, rozbrzmiewa w czasie uroczystych akademii szkolnych i zawodów sportowych. Nasz „Mazurek Dąbrowskiego” czyli pieśń Legionów Polskich we Włoszech został oficjalnie uznany za hymn Polski 26 lutego 1927 roku. Na tę decyzję czekaliśmy od odzyskania niepodległości aż dziewięć lat
a poprzedziła ją długa debata nad zasadniczą kwestią - która
z pieśni o charakterze hymnicznym powinna właściwie być tą
jedyną, najważniejszą?
Kandydatek było kilka. Historię rozpalającego serca Polaków sporu przybliżyło mieszkańcom gminy Bestwina Bielskie
Towarzystwo Muzyczne na koncercie, jaki odbył się 19 listopada w kościele św. Józefa Robotnika w Janowicach. Impreza
pod patronatem honorowym wójta gminy Bestwina Artura Be-

niowskiego przygotowuje odbiorców do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości a przy okazji umożliwia publiczności z mniejszych miejscowości zapoznanie się z muzyką klasyczną wykonywaną na żywo.
Do wysłuchania dziewięciu doskonale znanych utworów zaprosił proboszcz janowickiej parafii, ks. Józef Walusiak. Krótkiego wprowadzenia dokonała prowadząca - dr hab. Urszula Mizia,
wiolonczelistka, doświadczony pedagog, wieloletni organizator
życia artystycznego. Odwołała się m.in. do rycerskiego hasła
„Bóg - Honor - Ojczyzna” - widniejącego na wojskowych sztandarach. Przedstawiła także pozostałych wykonawców, którzy
wystąpili w Janowicach a byli nimi: Joanna Korpiela - Jatkowska (sopranistka, absolwentka PSM w Bielsku - Białej, Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydziału Wokalno - Aktorskiego w Łodzi); Piotr Sadowski (skrzypce, absolwent Akademii Muzycznej
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w Katowicach, założyciel i kierownik Zespołu i Orkiestry im. Telemanna) oraz Janusz Kohut (pianista, kompozytor, autor form
oratoryjnych). Wszyscy z bogatym doświadczeniem koncertowym w kraju i za granicą.
Koncert składał się z dwóch bloków. W pierwszym zostały zaprezentowane pieśni pretendujące do miana hymnu po 1918 r.
a więc: „Bogurodzica” (śpiewana pod Grunwaldem przez rycerstwo polskie, hymn Polski dynastii Jagiellonów do połowy XVI
w.); „Boże coś Polskę” (hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa
Polskiego z 1816 r.); „Rota” (pieśń ze słowami M. Konopnickiej

do muzyki Feliksa Nowowiejskiego); „Warszawianka” (hymn
powstania listopadowego z 1831 r; wojskowy hymn paradny);
„Pierwsza Brygada” (Pieśń Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego) i oczywiście „Mazurek Dąbrowskiego”. Inne utwory nie aspirowały tak wysoko ale przyjęły je za swoje różnorakie organizacje. I tak - pieśń „Wszystko co nasze” stała się hymnem Związku Harcerstwa Polskiego; „Króluj nam, Chryste” - hymnem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i służby liturgicznej, zaś „Morze
nasze morze” - hymnem Marynarki Wojennej RP.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem miłośników muzyki pochodzących nie tylko z Janowic. Warto poznać
dzieje własnego hymnu - utwór Józefa Wybickiego zainspirował przecież inne narody słowiańskie: jego echa pobrzmiewają
w hymnie Ukrainy a na bliźniaczo podobną melodię śpiewano
przez długie lata hymn byłej Jugosławii (tzw. „Hymn Wszechsłowiański”)
Projekt realizowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.
Sławomir Lewczak

Ksiądz Józef Walusiak wraz z artystami

Pszczelarze
w międzynarodowym towarzystwie
pań. Funkcję prezesa od 2016 r. pełni Andrzej Wysogląd, wcześniej był to Kazimierz Wojtyła. Aktywnym członkiem jest również wójt Artur Beniowski - podtrzymuje on tradycję poprzednich
włodarzy. Najwięcej pszczelarzy mieszka w Bestwinie, choć to
w Janowicach najliczniejsi są członkowie zajmujący się ulami
czynnie. Do naszego Koła należą ponadto osoby spoza gminy Bestwina. Sekretarz KGP Jerzy Borutka mówi: Gospodarujemy na ponad 600 rodzinach pszczelich! Przez te wszystkie
lata zmieniło się wiele w sposobie prowadzenia pasiek, dlatego też koleżanki i koledzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach pszczelarza i mistrza pszczelarskiego oraz
na fachowych szkoleniach.
Wyjazdy były okazją do nawiązania wartościowych kontaktów na Podbeskidziu, w całej Polsce i za granicą. Gminne Koło
Pszczelarzy współpracuje z kolegami z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Od lat uczestniczy w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza
- w tym roki dni te odbyły się w Koszalinie a reprezentacja gminy
Bestwina uczestniczyła jako najliczniejsza grupa Beskidzkiego
Związku Pszczelarskiego „Bartnik”. Nie mogło zabraknąć „naszych” na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy do Częstochowy w dniu św. Ambrożego. Również wśród pocztów sztandarowych na Dożynkach Gminnych w Bestwince można było
dostrzec charakterystyczne, pszczelarskie kapelusze.
Zarząd GKP podsumowuje: Aby pszczelarstwo mogło się rozwijać, konieczna jest współpraca ze wszystkimi, którym zależy na zdrowym środowisku. Wiąże się to z przyszłością i zdrowiem naszych dzieci i wnuków. Mamy poczucie obowiązku wobec przyszłych pokoleń!
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W dniu 18 listopada całoroczną pracę podsumowało Gminne Koło Pszczelarzy. Jest to jedna z najaktywniejszych organizacji działających na naszym terenie, wykonuje też niezwykle
pożyteczną a zarazem wymagającą pracę. I to w czasach dla
pszczelarstwa trudnych. Słabe pożytki, monokultura oraz groźne opryski dopingują członków GKP do ściślejszej współpracy
z rolnikami i sadownikami w celu prawidłowego stosowania chemii i pór jej zastosowania. Pszczoła jest podstawowym zapylaczem w przyrodzie, co przekłada się na konkretne sumy dla gospodarki narodowej. Jak wyliczono, daje to ponad 1000 Euro dochodu od jednej rodziny pszczelej. Pozyskany przez pszczelarza miód i inne produkty są tylko niewielkim procentem tej sumy.
Założone w 1976 roku przez Józefa Farugę i innych społeczników Koło zrzesza 45 miłośników pszczół, w tym również kilka

Opracowanie: Zarząd Gminnego Koła Pszczelarzy
w Bestwinie; Sławomir Lewczak

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Koszalinie
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Od lampki oliwnej do diody LED
spotkanie z Januszem Chmielniakiem
Na początku było światło. Wpadało do
domu przez przez strychowe okienko,
a mały chłopiec starał się obserwować jego
promienie mieniące się różnymi kolorami
w zależności od pory dnia. Sam też eksperymentował, modyfikując barwy dzięki pomocy
szkiełek. Nieco później Janusz Chmielniak
zachwycił się starą lampką oliwną należącą
do dziadka - kolejarza. Spróbował własnoręcznie ją naprawić i właśnie to był pierwszy eksponat w kolekcji liczącej dziś około tysiąca lamp na naftę, olej, gaz czy prąd.
Jest nawet muszla ostrygi służąca starożytnym ludom jako prymitywne źródło światła.
Książka „Ewolucja Światła” zrodziła się
z pasji trwającej już trzydzieści lat. Pan Janusz to z zawodu elektronik, lecz również
niezły historyk i… filozof, gdyż opowieść
skryta za każdą lampą jest pretekstem do
snucia rozważań o naturze ludzkiej, o tym
skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Janusz Chmielniak twierdzi, że przypadki nie
istnieją - czyż inaczej jedyna ocalała lam-

pa z grobowca Hohenzollernów trafiłaby po
wielu perypetiach i zbiegach okoliczności
w jego ręce? Imponujący zbiór zawiera ponadto lampy samochodowe, kolejowe, górnicze, policyjne, nocne, przemysłowe i różne inne, ponieważ wszędzie, gdzie działał
człowiek, tam jego nieodłącznym towarzyszem było światło.
Na co dzień pasjonat światła mieszka
w Czechowicach - Dziedzicach - niedawno
swój wykład wygłaszał w „Piwnicy Muz” tamtejszego Miejskiego Domu Kultury. Tym razem, w dniu 17 listopada zagościł w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Na spotkaniu obecny był również przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic Jacek Cwetler. Janusz
Chmielniak chętnie udzielał odpowiedzi na
pytania publiczności, zaś amatorzy książek
z autografem znowu mogli wzbogacić swoją biblioteczkę.
Sławomir Lewczak
Janusz Chmielniak i jedna z jego lamp

Historia nauczycielką życia
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tajemnice wojennych dzienników
Zofii z Drohojowskich Romerowej

Mamy wielkie szczęście, że należymy do pokolenia, które
od ponad 70 lat nie widziało wojny - stwierdziła Barbara Romer - Kukulska na spotkaniu z czytelnikami Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie w dniu 22 listopada - Wojna to niepewność jutra, to wieczne zagrożenie śmiercią. Ludzie, którzy ją
przeżyli, po nastaniu pokoju faktycznie mogą czuć się jak nowo
narodzeni. A kiedyś wielkie wojny wybuchały co 20, 30 lat…
Zawierucha I a potem II wojny światowej nie ominęła wielkiego rodu Romerów z Inwałdu, tych samych Romerów których
związki z Bestwiną są przecież tak dobrze znane z uwagi na
powiązania z rodziną arcyksięcia Leona Habsburga. Rodryg

O książce opowiedziała Barbara Romer - Kukulska

Romer urodzony w 1893 r., dziadek pani Barbary był nie tylko
przyjacielem pana na bestwińskim zamku jeszcze z czasów
służby wojskowej, ale także, po śmierci Leona, prawnym opiekunem wdowy po Habsburgu, Marii Klotyldy de Thuilliéres hr.
Montjoye Vaufrey et de la Roche i jej dzieci! Zorganizowanie
spotkania o Romerach akurat w Bestwinie nie jest więc bezpodstawne - a jeszcze więcej o naszej miejscowości mówią
wspomniane w podtytule „Dzienniki...”
Zapiski czekały na „odszyfrowanie” prawie 78 lat! Autorką
jest żona Rodryga Romera, Zofia z Drohojowskich - urodzona 18 II 1893 r. w majątku Tulkowice. Podczas I wojny światowej była frontową pielęgniarką Czerwonego Krzyża, za co
w 1916 r. została odznaczona honorowym srebrnym medalem
z dekoracją wojenną. Przyszłego męża poznała w lazarecie,
gdy opiekowała się rannym oficerem armii austriackiej. Był to
oczywiście Rodryg! Podobno, jak głosi legenda rodzinna, wyleczony już kawaler „porwał” wybrankę serca aż do Przemyśla, gdzie poprosił o rękę ją samą i jej rodziców.
W swoim dzienniku Zofia Romerowa unika jednak przesadnego romantyzmu - w słowach jest bardzo oszczędna, starannie je waży. Z pewnością nie chciała, by pamiętnik wpadł
w niepowołane ręce i komuś zaszkodził. Niemniej w tekście
pobrzmiewa troska o los rodziny dotkniętej konfiskatami mienia, migracjami we wschodnie rejony Polski oraz pobytami
w obozach koncentracyjnych, co dotyczy szczególnie Rodryga. Ramy czasowe „Dziennika” obejmują okres od sierpnia
1939 aż do marca 1948 r. Jak to bywa z rodzinnymi kronikami, autorka pisze w zasadzie o wszystkim - od geopolityki i ru-
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chów wojsk po prozaiczne sprawy takie jak przygotowywanie
obiadu z produktów dostępnych w niełatwej przecież, okupacyjnej rzeczywistości.
Nie zawiedli się goście, którzy zdecydowali się spędzić wieczór razem z Barbarą - Romer - Kukulską, wnuczką Zofii i Rodryga. Pani Barbara wykazała się niezwykłym uporem i wykonała tytaniczną pracę, by babciny dziennik ujrzał światło
dzienne. - Elektroniczne nośniki mogą się zepsuć ale papier
pozostaje, przenosi nas do świata który przeminął - wyznała.
Czyż może nie wywoływać nostalgii epoka arystokratów, polowań z końmi, wielkich rautów na dworach cesarskich, ułańskich szarż i wielkich miłości pokonujących nawet druty kolczaste obozów śmierci?
A dodajmy, że Barbara Romer - Kukulska na redakcji tekstu zna się jak mało kto - była m.in. radcą prawnym, prawni-

kiem górniczym, adwokatem, tłumaczem sądowym, publikowała w „Kobiecie i Życiu”, w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” i w mediach internetowych.
Rozmowę z p. Barbarą przeprowadziła dyrektor GBP w Bestwinie Teresa Lewczak, aktywny udział wzięli również przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak, kustosz Muzeum Regionalnego Andrzej Wojtyła, choreograf zespołu „Bestwina” Sławomir
Ślósarczyk, przewodnicząca KGW Bestwina Jadwiga Ozimina,
przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
Jacek Cwetler. Przybyły do bibliotecznej czytelni także osoby spoza gminy Bestwina, chcące lepiej poznać dzieje naszej
małopolskiej „Małej Ojczyzny”.
Sławomir Lewczak

Bo piękno na to jest, by zachwycało…
Wernisaż malarstwa w Muzeum Regionalnym

Wystawa nosiła tytuł „'W imię piękna''

zaże bądź kwiaty i mieszkańcom Bestwiny zaproponowały wystawę pt. „W imię piękna”.
Artystki z Pszczyny: Anna Stoszek - Szroborz, Alicja Szymczak i Monika Balcar - Konieczny realizują projekt „AMEIA on
tour”. To wystawa ruchoma...w Bestwinie dodatkowo z „bonusem”. Miłym dodatkiem do dzieł wymienionych malarek są obrazy rodzimego twórcy, Zdzisława Adamusa, który poprzez swoje hobby stara się stawić czoła chorobie.
Każda Pani dostrzega piękno w czym innym. Anna widzi je
w nadbiebrzańskich uroczyskach, bagnach, lasach i spowijającej je mgle. Alicję fascynuje architektura w wydaniu katalońskiego geniusza Gaudiego - kościół Sagrada Familia i inne niezwykłości Barcelony. Monika uwielbia tajemnicze ogrody i kwiatowe
kompozycje. Obrazy o żywych barwach niewątpliwie pomagają zwalczyć listopadową chandrę. Malarki wyznały, że nie tylko
pracują pędzlem ale i śpiewają, zaś na gości niedalekiej „Galerii Art 13” zawsze czeka przyjazna atmosfera i pyszna kawa.
Moderatorem dyskusji był kustosz bestwińskiego muzeum
Andrzej Wojtyła, w gronie uczestników znalazły się natomiast
prezeski i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przybyła również
przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej,
pojawili się lokalni artyści i wielu mieszkańców pragnących podziwiać sztukę na wysokim poziomie.
Sławomir Lewczak

Mali artyści z GOK zajęcia plastyczne
w Bestwinie
Od września w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie zostały wznowione po wakacyjnej przerwie zajęcia plastyczne dla
dzieci. Instruktorkami prowadzącymi są Karolina Żurowska i Katarzyna Czana. Uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności manualne wykorzystując różnorodne techniki artystyczne i ciekawe materiały: szklane i ceramiczne naczynia, plastelinę, drewno, jak również wszystko, co można znaleźć jesienią
w parku i w ogrodzie. Wykonane prace sprawdzają się później
w charakterze wspaniałej ozdoby domu czy dekoracji świątecznej. Końcem października dzieci ozdabiały fartuchy kuchenne na
wzór tych używanych w telewizyjnym programie „MasterChef”.

Dzieci na zajęciach plastycznych w GOK
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Burzliwa dyskusja o naturze piękna w sztuce przetoczyła
się w poniedziałek, 27 listopada w galerii Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka. Czy kanony piękna istnieją nadal, czy
może zostały obalone i wszystko już jest względne a ocena zależy już tylko od widza? Przyznać jednak trzeba, że nowoczesne poszukiwania w rodzaju video-artu podobają się dosyć wąskiej grupie krytyków, większość odbiorców woli bardziej tradycyjne formy. Członkinie grupy „AMEIA Pro Art Pless” zdecydowały się właśnie na klasyczne malarstwo przedstawiające pej-
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Mikołajki z pomysłem
Święty Mikołaj, dobry biskup z Miry stara się co roku trafić z
prezentami do każdego dziecka, nawet tego dorosłego. Przy
czym podarunek może przybierać różne formy! W gminie Bestwina w okolicach 6 grudnia w różnych placówkach odbywają
się mikołajkowe zajęcia i spotkania, podczas których uczestnicy dobrze się bawią a przy okazji wykazują kreatywnością. Oto
kilka wybranych przykładów:
• Na zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury
dzieci tworzyły kolorowe szopki bożonarodzeniowe. Każda z
nich to osobne dzieło a żywe barwy sprawią, że wystrój domu
podczas świąt będzie jeszcze piękniejszy.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowały w Domu Strażaka w Bestwince specjalne warsztaty
dla dzieci ze wszystkich szkół gminy Bestwina. Podczas zajęć nie tylko zapoznano się z postacią św. Mikołaja, ale także
z różnymi przydatnymi informacjami z zakresu bezpieczeń-
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Mikołajki w Muzeum Regionalnym

Osoby niepełnosprawne obejrzały świąteczny spektakl

stwa i szeroko pojętej profilaktyki.
• W Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka uczniowie ze szkoły podstawowej w Bestwinie wykonali tradycyjne
podobizny świętego Mikołaja. Zajęcia prowadził Andrzej Wojtyła a uczestniczyła w nich także pani Urszula Pastusiak. Za surowiec posłużyło drewno, zaś do zadań dzieci należało namalowanie farbami twarzy świętego. Na zakończenie do Muzeum
przybył sam św. Mikołaj, który rozdał wszystkim słodycze.
• Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” zawitali do Gminnej Biblioteki Publicznej na integracyjną imprezę połączoną z przedstawieniem. Teatr „Maska”
z Krakowa wystawił zabawny spektakl pt „Za pasem święta
a ktoś majstruje przy prezentach”. Wszyscy śledzili zabawne przygody Michasia, Renifera i Śnieżynki, którzy starali się
powstrzymać złośliwego skrzata chowającego listy do świętego Mikołaja. Na zakończenie każdy otrzymał słodki upominek oraz książkę pt. „Zamek w Bestwinie”. Również dyrekcja
GBP została obdarowana prezentem – wspaniałą choinką wykonaną przez podopiecznych „Centrum”.
Sławomir Lewczak

Wielki futbol zaczyna się pod Zamkiem
70 lat LKS Bestwina
1. Na skrzydłach „Sokoła”

Grał na bestwińskim boisku Łukasz Fabiański, gościł tutaj
trener Antoni Piechniczek, pierwsze kroki do reprezentacyjnej
kariery stawiał nieodżałowany Ryszard Kraus oraz mistrz Polski w futsalu Wojciech Łysoń. Ale zaczęło się dość skromnie
– najpierw, w 1912 roku grupa entuzjastów sportu założyła
bestwińskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zaś
po drugiej wojnie światowej, już w latach 50, ich naśladowcy
przekształcili dawne ogrody pałacu Habsburgów na obecny
stadion. Formalne założenie LKS Bestwina datuje się na rok
1947, pierwszym prezesem został Władysław Wilczek. Po nim
rozpaloną przez „Sokołów” futbolową pochodnię podniósł Rudolf Baścik i ponieśli ją inni, by w XXI wieku klub na lokalnej,
sportowej mapie stanowił poważną siłę, z którą muszą liczyć
się inni. Wszak – jak powiedział Andrzej Sadlok z „Pasjonata”
Dankowice – W Bestwinie zawsze grało nam się trudno...

trampkarzy, żaków, młodzików a nawet drużyna dziewcząt!
Do największych sportowych sukcesów zaliczymy awans do
klasy „A” (1964), awans do klasy terenowej (okręgowej) –
1988, podwójny awans trampkarzy i juniorów odpowiednio do
III i II ligi (2016), zorganizowanie międzypaństwowego meczu
U-16 Polska – Rumunia (2001). Z osiągnięć innego rodzaju
pamiętamy choćby wybudowanie Domu Sportowca w 1983 r.,
konkurs „Boisko na każdej wsi”, turnieje charytatywne, rozwój
infrastruktury gospodarczej wraz z boiskiem treningowym.

2. W stronę profesjonalizmu

„Bestwina” była klubem wielosekcyjnym. Członkowie uprawiali
kolarstwo, narciarstwo, brydż sportowy, szachy i inne dyscypliny.
Z czasem pozostała jedynie piłka nożna, lecz w zamian rozwijano
nie tylko drużynę seniorską – obecnie istnieją ekipy juniorów,

Podziękowania od wójta Artura Beniowskiego
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3. Siła jest w ludziach
Klub sportowy to nie tylko zawodnicy ale i trenerzy oraz
działacze. Obecny prezes Tomasz Miroski zebrał wokół siebie
„potężną gromadkę” zaangażowanych w swoją misję osób –
są to trenerzy Sławomir Szymala (seniorzy), Adrian Miroski
(juniorzy), Artur Sawicki (trampkarze), Mateusz Kal (młodzicy),
Sebastian Niemczyk (żacy), Wojciech Lisewski (dziewczęta),
fizjoterapeuta Łukasz Pasierbek oraz grono członków zarządu,
sympatyków i wiernych kibiców. Jak powiedział prowadzący
jubileuszową galę Tadeusz Paluch, Best – znaczy najlepszy,
Win – znaczy zwycięstwo, a na zwycięstwo pracuje się wspólnie.

4. Nasza sportowa rodzina
8 grudnia w bestwińskim Domu Sportowca miało miejsce
wielkie świętowanie – z pucharami, przemówieniami i
podziękowaniami za 70 lat historii. Od najmłodszych adeptów

piłki nożne po sędziwych już działaczy – wszyscy życzyli sobie
kolejnych sukcesów i wspaniałych spotkań na murawie czy
trybunach. Nie zabrakło i VIP – ów. Prezes Tomasz Miroski
odebrał gratulacje i upominki m.in. od wójta Artura Beniowskiego,
członkini Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyny Adamiec, przedstawiciela Biura Promocji Powiatu, Kultury Sportu i Turystyki
Czesława Pszczółki, wiceprezesa ŚlZPN Czesława Biskupa,
przewodniczącego Wydziału Gier BOZPN Tomasza Mędrzaka,
Prezesa Zarządu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w Katowicach Andrzeja Sadloka i innych reprezentantów władz
lokalnych i piłkarskich. Wójt Artur Beniowski zapowiedział także
ufundowanie kosiarki do trawy aby – jak wyznał – mieć z okna
swego gabinetu jeszcze lepszy widok na boisko. Atrakcją
wieczoru stała się niewątpliwie prezentacja multimedialna pt.
„Od Sokoła po dzień dzisiejszy” przygotowana przez Bartosza
Stasickiego.		
Sławomir Lewczak

Ilona Jamróz „Nauczycielem na medal”
Mieszkańcy gminy Bestwina mają wyjątkowe szczęście do plebiscytów organizowanych przez „Dziennik Zachodni”. W konkursie „Sołtys i sołectwo roku”
bardzo dobrze zaprezentował się pan Marek Pękala, natomiast w podobnej rywalizacji, ale przeznaczonej tym razem dla nauczycieli, drugie miejsce
w kat. klas I-III (Bielsko-Biała i powiat bielski) zajęła
Ilona Jamróz z Bestwiny. Pani Ilona znalazła się w gronie najbardziej cenionych przez uczniów i ich rodziców pedagogów. Na co dzień, już od siedmiu lat pracuje w szkole
podstawowej nr 22 w Bielsku – Białej (zespół szkół ogólnokształcących im. S. Żeromskiego), a w zawodzie nauczyciela klas początkowych nieprzerwanie od 23 lat.

Laureatka konkursu „Nauczyciel na medal” dzieli się
również swoimi spostrzeżeniami na temat wykonywanej pracy: W relacjach z dziećmi najbardziej cenię sobie ich ciekawość świata, naturalność, autentyczność,
szczerość. Motorem do działania są dla mnie niekończące się pytania dzieci, które często wykraczają poza
schematy. Jest to wielkie wyzwanie, bo pytania bywają
trudne. Nauka to nic innego jak wspólne szukanie odpowiedzi na ten ogrom pytań. Codzienne zajęcia szkolne stają
się wówczas przyjemnymi spotkaniami na interesujące tematy.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w etapie powiatowym, w tym
pani Ilona Jamróz, awansowali do wojewódzkiego etapu konkursu.

1689,3 kg żywności zebrali mieszkańcy gminy Bestwina
w zbiórce charytatywnej, jaka odbywała się w dniach 8 i 9 grudnia w trzech marketach sieci „Lewiatan” w Bestwinie, Bestwince i Kaniowie. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kierownictwem Beaty Szypki długo ważyli i segregowali włożone do koszyków dary, ale końcowy rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania.
Nie było to możliwe bez wolontariuszy. „Świętymi Mikołajami” stali się radni gminy Bestwina, członkowie stowarzyszenia
„Z Sercem na Dłoni”, Rada Sołecka w Kaniowie, Koło Emerytów
i Rencistów w Kaniowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kaniowie,
Rada Parafialna w Kaniowie, LKS „Przełom” Kaniów, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy, Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Bestwinie i w Bestwince.
A tak kształtuje się bilans zbiórki w rozbiciu na poszczególne
produkty: Mąka – 210 kg, Cukier – 346 kg, Soki i napoje – 105
l., Ryż – 395 kg, Kasza – 60 kg, Kakao – 7 kg, Makaron – 194
kg, czekolady – 35 kg, Słodycze – 72,6 kg, Kawa – 17 kg, Bakalie – 21 kg, Konserwy – 79,7 kg, Herbata – 27 kg, Tłuszcze – 9
kg, Olej – 92 l., Płatki śniadaniowe – 13 kg, Sól – 6 kg.
Dodatkowo, wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzie-

Mieszkańcy gminy licznie włączyli się w świąteczną zbiórkę

ciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” kontynuowało zbiórkę do puszek na pompę insulinową dla Adasia – mieszkańca Kaniowa. W pierwszym dniu zebrano 189,72 zł., a w drugim – 464, 74 zł.
GOPS serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom
i darczyńcom!                     Opracowanie: S.Lewczak/GOPS

Konkurs plastyczny „Trzej Królowie”

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie organizuje konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Trzej Królowie”. Zadaniem jest przedstawienie wizerunku Trzech Mędrców, którzy podążając za Gwiazdą Betlejemską przybyli
do miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa.
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Gminna Świąteczna Zbiórka Żywności - podsumowanie

Regulamin znajduje się na stronie internetowej GOK
www.kultura.bestwina.pl oraz na plakatach. Ogłoszenie
wyników nastąpi dnia 19 stycznia 2018 r. Dla laureatów
przewidziano dyplomy oraz nagrody książkowe.
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Projekt partnerski: „Powiat bielski –
Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie realizuje projekt partnerski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej z następującymi gminami: Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego (woj. śląskie) w okresie od
01.10.2015 do 31.12.2017 jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o
kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w podziale na:
• osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) zamieszkałe na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
• osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wszystkich
gmin powiatu bielskiego,
• osoby usamodzielniające się, w tym młodzież z ośrodków
wychowawczych i socjoterapii.

Pierwszym etapem realizacji projektu w Gminie Bestwina były
działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów
projektu. W sumie zakwalifikowano do udziału 11 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy i uczestniczki brali udział w Treningu motywacyjnym, Akademii Poszukiwania Pracy, Treningu umiejętności
społecznych oraz indywidualnym doradztwie zawodowym. Odbyły się również kursy zawodowe takie jak szkolenie informatyczne ECDL Moduł E-Obywatel oraz dla poszczególnych uczestników i uczestniczek zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji,
kurs operatora koparko-ładowarki kl. III, kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych oraz szkolenie magazynier z obsługą
wózków widłowych. Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach
objęci byli wparciem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kolejnym etapem projektu były staże zawodowe, które w zależności
od potrzeb trwały od 3 miesięcy do 6 miesięcy. W efekcie końcowym 7 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę. Ponadto
podczas realizacji projektu partnerskiego były organizowane działania środowiskowe, które miały na celu zapoznanie uczestników
i uczestniczek z walorami turystyczno-rekreacyjnymi, historycznymi, sakralnymi oraz zdrowotnymi na terenie powiatu bielskiego. Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.
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Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Darmowa komunikacja 70+
Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny informuje, że od 1 stycznia 2018 r. pasażerowie korzystający z komunikacji świadczonej przez PKS w Bielsku- Białej, którzy ukończyli 70 lat uprawnieni będą do bezpłatnych przejazdów. Warunkiem skorzystania z w/w uprawnienia, będzie okazanie aktualnego dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunku uzyskania uprawnienia. 			
Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny, ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko - Biała
							
Tel. (33) 829 53 18-19, www.bzpg.pl, e-mail: biuro@bzpg.pl

Kronika policyjna
Wrzesień 2017

• 4 września o godz. 8.00 w Bestwinie, przy ul. Bialskiej, doszło do dachowania samochodu marki Fiat.
• 5 września o godz. 12.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej,
doszło do kolizji dwóch pojazdów, sprawca został ukarany
mandatem.
• 9 września o godz. 2.15 policjanci zatrzymali rowerzystę,
który będąc w stanie nietrzeźwości (0,95 mg/l.) kierował rowerem – został ukarany mandatem w wys. 500 zł.
• 9 września w Bestwinie, przy ul. Górskiej, właściciel ujął
sprawcę włamania na budowę. Sprawca usiłował skraść
betoniarkę i inny sprzęt. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Czechowicach – Dziedzicach.
• 10 września o godz. 6.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej,
nieznany sprawca przywłaszczył sobie znaleziony telefon

komórkowy marki Nokia o wartości 200 zł.
• 13 września o godz. 10.05 w Bestwinie, na ul. Bialskiej, doszło do kolizji dwóch pojazdów Peugeot 206 z Fordem Mondeo, sprawca został ukarany mandatem.
• 21 września o godz. 14.15 w Bestwince, na ul. św. Floriana, policjanci z Wydziału Prewencji w Bielsu – Białej zatrzymali kierującego samochodem marki Opel. Wynik badania
trzeźwości: 0,67 mg/l.

Październik 2017

• 18 października o godz. 5.20 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej, nieznany sprawca usiłował włamać się do stacji paliw
„Rotor”, a następnie dostał się do budynku sklepu motoryzacyjnego i do klubu LKS Bestwina, skąd dokonał kradzieży telewizora o wartości 1200 zł. na szkodę klubu.
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INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA
DRÓG W SEZONIE 2017/2018
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2017/2018 prowadzi firma:
„SPECTRANS STANCLIK” Sp.J.
ul. Krakowska 178
43-512 Bestwina
tel. 604348807
Informuje się mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg
gminnych odbywać się będzie wg ustalonych standardów. Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania wszystkich
dróg objętych wykazem wyniesie ok. 6 godz.
Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Telefon do Urzędu Gminy w Bestwinie - 32 2157700
ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY BESTWINA

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy
Bestwina odpowiada
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować pod następujące
nr telefonów :
• od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 - tel. 33
818 40 33, 33 818 30 66, 33 8174063, 33 8178398, dyżurny
akcji zimowej : tel. kom 500159100
• w godzinach 15.00 do 22.00 w każdy dzień - dyżurny akcji
zimowej : tel. kom 500159100
• w godzinach 22.00 do 7.00 w każdy dzień - wykonawca zimowego utrzymania na terenie gminy Bestwina - Firma REZBUD S.C. tel. 693560478

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Bestwina informuje, że w związku z obowiązującym na terenie całego województwa śląskiego od 1 września 2017 r. zakazem spalania w paleniskach domowych paliw słabej jakości takich jak tzw. floty, muły węglowe, węgiel
brunatny w bieżącym sezonie grzewczym prowadzone będą kontrole posesji w zakresie przestrzegania ww. zakazu.

Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska rusza z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.
Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz
zachowania dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru
na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głownie do osób planujących utworzenie firmy z branży odnawialnych źródeł energii. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane głównie
dla firm prowadzących działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawialnych źródeł energii.
Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje działające w sferze kultury, a sfinansowane będą mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną
działalnością kulturalną.
Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą
skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg;
Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice),
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Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
planuje kolejne nabory wniosków
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą
ją rozwijać na naszym terenie.
Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch
ratach). Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie dziedzictwa
lokalnego polega na refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63
% do 95 % kosztów).
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:
projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany
przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą…”
Niech radosny czas spotkania przy wigilijnym stole
rozbudzi w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Niech radość z Nowego Roku 2018 pozwala
nam otwierać serca
na drugiego człowieka
w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Tego z serca życzę,
STANISŁAW SZWED
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Poseł na Sejm RP
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„W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie życie.
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,
ale przez to, czym się dzieli z innymi”
Jan Paweł II

W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia,
gdy Bóg sam przychodzi
i zamieszkuje wśród nas,
życzę radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w ciepłym, rodzinnym gronie.
Niech Boża dziecina błogosławi w życiu rodzinnym i zawodowym,
niech napełnia siłą i miłością, a nadchodzący Nowy Rok 2018
zbliży do siebie wszystkich ludzi w duchu jedności i spokoju.
Jacek Falfus
Poseł na Sejm RP

Małe igrzyska szczęśliwe dla Bestwiny
V Memoriał Anny Krystyan

Gdy tylko rozległ się dźwięk gwizdka, zawodnicy ruszyli z
miejsc startowych! To był ich dzień, święto sportu, które pod
wieloma względami przypominało pierwsze nowożytne igrzyska w Atenach. Liczyła się oczywiście siła, sprawność, zwinność, ale też duch zdrowej rywalizacji, w której nie ma przegranych. Kolejny już memoriał Anny Krystyan pod hasłem „Gry i za-

Puchar wywalczyła w tym roku Bestwina

bawy ruchowe” został rozegrany 27 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwinie.
Prowadząca całą imprezę Agnieszka Dutka, zarazem nauczyciel WF i prezes klubu UKS „Wojownik” przypomniała na
wstępie imprezy sylwetkę patronki Memoriału: Anna Krystyan
rozpoczęła pracę w naszej placówce 1 września 1999 roku. W
2002 r. otrzymała stopień nauczyciela mianowanego – w tym
samym roku ukończyła też kurs instruktora piłki siatkowej. Rok
później nastąpił niestety pierwszy rzut choroby nowotworowej.
W grudniu 2004 i 2005 przeprowadzone zostały Turnieje o Puchar Wójta „Rośnij zdrowo”. W 2006 r. otrzymała tytuł „Nauczyciel z klasą”. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Ostatni przeprowadzony turniej z udziałem Anny Krystyan odbył się 9 stycznia 2007 roku.
W grudniu 2007 r. nastąpił powrót choroby, który uniemożliwił
pani Ani pracę w szkole...
Pan Jarosław Krystyan, mąż śp. Anny, był szczerze wzruszony, kiedy przemawiał do uczestników zgromadzonych na otwarciu zawodów. Emocje udzieliły się także kierownikowi Referatu Sportu i Promocji Łukaszowi Wojsławowi i dyrektor ZSP Be-
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stwina Agacie Rak.
Do Memoriału przystąpiło ponad 120 trzecio – czwarto – i piątoklasistów z Bestwiny (zieloni), Bestwinki (niebiescy), Janowic (czerwoni) i Kaniowa (pomarańczowi). Współzawodnictwo
odbywało się w takich konkurencjach jak sztafeta gwiaździsta,
rzut woreczkiem czy piłką lekarską, toczenie piłki do koszykówki, skoki ze skakanką, tor przeszkód i w wielu innych. Każda z
grup wiekowych miała do wykonania pięć zadań, a w ich przeprowadzaniu pomagały uczennice z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Przygotowaniem szkolnych reprezentacji zajęli się oczywiście nauczyciele wychowania fizycznego.
Po zakończeniu zmagań można było podliczyć punkty i zapoznać się z klasyfikacją końcową. Oto ona:
Klasy III: 1. Bestwina; 2. Bestwinka; 3. Kaniów; 4. Janowice. Klasy IV: 1. Bestwinka; 2. Bestwina; 3. Kaniów; 4. Janowice. Klasy V: 1. Bestwina; 2. Kaniów; 3. Bestwinka; 4. Janowice.
Klasyfikacja generalna: 1. Bestwina; 2. Bestwinka; 3. Ka-

niów; 4. Janowice
W ręce niezwykle ucieszonych uczniów i nauczycieli z Bestwiny powędrował zatem puchar, uroczyście wręczony przez wójta gminy Bestwina, Artura Beniowskiego. Warto nadmienić, iż
wójt ufundował także nagrody rzeczowe, zaś Urząd Gminy dofinansował organizację Memoriału. Innymi sponsorami byli UKS
„Wojownik”, czekoladowa „Solidarność” i „Danone” – przedstawiciel tego przedsiębiorstwa, pan Tomasz Piecha także zaszczycił uczniowskie igrzyska swą obecnością. Na szyi startujących
zawisły medale, a do rąk trafiły dyplomy, sprzęt sportowy i rozmaite słodkości. Po wysiłku czas przecież na regenerację! Nie
zapomniano rzecz jasna o trenerskim wysiłku nauczycieli – oni
również odebrali dyplomy.
Patronat honorowy nad V Memoriałem Anny Krystyan objął
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, natomiast patronat medialny – redakcja „Magazynu Gminnego”.
Sławomir Lewczak

Młodzi grają!
Piłkarska jesień obfita w sukcesy

kim. Skład tej ekipy to Miłosz Tomaszczyk, Marek Witek, Mikołaj Kowalski, Filip Hajduk, Adam Kobiela, Konrad Kolec, Jakub Pawlus, Konrad Pawłowski, Maciej Kowalski,
Wiktor Antosz, Dawid Grajny, Bartłomiej Ślosarczyk, Sebastian Szafarczyk, Paweł Wojtczak, Dominik Smorąg.
• Piłkarska reprezentacja strażaków – młodzieżowców z Bestwinki wie, jak wygrywać w halowych turniejach. W sobotę, 28 października zajęła pierwsze miejsce w powiatowych
zawodach drużyn MDP powiatu bielskiego w Pisarzowicach.
W „złotym” składzie znaleźli się Konrad Komór, Jakub Lasek, Jakub Bieroński, Borys Danielczyk, Kamil Kóska,
Filip Puda, Jakub Hankus. Opiekunem drużyny był Marcin
Kraus. Dodatkowo tytuł „Króla Strzelców” całego turnieju zdobył Konrad Komór strzelając 16 goli. Turniej toczył się systemem „każdy z każdym” a ostateczna klasyfikacja w grupie
„A” chłopców przedstawia się następująco: 1. Bestwinka; 2.
Dankowice; 3. Stara Wieś; 4. Kaniów; 5. Porąbka. Organizatorami
byli Gminny Zarząd OSP Wilamowice oraz Powiatowy Zarząd OSP
w Bielsku-Białej.
•
2 grudnia w Kaniowie odbył się III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Młodzików
Młodszych i Młodzików Starszych.
W pierwszej kategorii zwyciężyła drużyna LKS „Sokół” Zabrzeg,
a w drugiej – UKS „Orlik 2012”
Czechowice – Dziedzice.
Podsumował:
Sławomir Lewczak
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• Postać byłego prezesa KS Bestwinka, śp. Andrzeja Cichowskiego była w niedzielę, 19 listopada na ustach wszystkich
uczestników kaniowskiego Memoriału. Nieodżałowany działacz został po raz kolejny upamiętniony w piłkarskim turnieju,
gromadzącym tym razem trzy drużyny z kategorii żaków (rocznik 2008 i młodsi) oraz trzy z kat. trampkarzy starszych (2003
i młodsi) Organizatorem był klub z Bestwinki na czele z prezesem Tadeuszem Wróblem, natomiast w otwarciu uczestniczył
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i pani Anna Cichowska
(oficjalnie rozpoczęła imprezę). Oni również, wspólnie z Franciszkiem Stawowczykiem i Arturem Bierońskim dokonali ceremonii dekoracji połączonej z wręczeniem nagród rzeczowych. Oto wyniki V Memoriału A. Cichowskiego: Żaki: LKS
„Przełom” Kaniów; KS Bestwinka, LKS Bestwina (wszystkie
drużyny otrzymały złote medale). Trampkarze: 1. KS Bestwinka; 2. LKS „Pasjonat” Dankowice, 3. LKS Bestwina. Licznie
dopisali kibice, zaś podziękowania należy złożyć trenerom, rodzicom, działaczom sportowym
jak również sędziemu Damianowi Oziminie.
• Z bardzo dobrej strony pokazała
się również drużyna „Maluchy
z Bestwinki” trenowana przez
Waldemara Fludra. W finale powiatowym turnieju „Z podwórka
na stadion o puchar Tymbarku”
mali piłkarze pokonali rówieśników z Jasienicy, Rudzicy, Czechowic – Dziedzic i w przyszłym
roku zagrają w finale wojewódz- Piłkarze z MDP w Bestwince

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Turniej charytatywny w Kaniowie
„Pompujemy dla Adasia”
Jeszcze niedawno
grał z kolegami w piłkę
nożną, dryblował, strze-

lał bramki… dziś Adaś Żmij z Kaniowa rozgrywa znacznie poważniejszy mecz, którego stawką jest zdrowie. Uczeń klasy 2b
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. T. Kościuszki pilnie po-
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Rozpoczęcie charytatywnego turnieju

trzebuje pompy insulinowej znacznie ułatwiającej codzienne
funkcjonowanie. Wydatek to niemały, zatem z pomocą pospieszyło wiele organizacji i osób indywidualnych.
Tytułowe hasło rodem z książki o Trzech Muszkieterach przyświecało także Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przełom” Kaniów i Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
„Z Sercem na Dłoni”. 18 listopada w kaniowskiej hali sportowej
cztery drużyny żaków z roczników 2008 i 2009 spotkały się w
towarzyskim turnieju połączonym ze zbiórką pieniędzy na po-

moc sympatycznemu koledze.
Do kibicowania licznie zgromadzonych fanów futbolu zaprosił
trener żaków z Kaniowa, Mariusz Cupriak. Oddał następnie głos
wójtowi Arturowi Beniowskiemu który dokonał oficjalnego otwarcia turnieju. W imieniu LKS-u przemówił prezes klubu, Grzegorz
Wieczorek a Stowarzyszenie reprezentowała prezes Iwona Sojka wraz z wolontariuszami. „W centrum uwagi” był oczywiście
Adaś i jego rodzina: chłopiec obdarowany został szalikiem klubowym, piłką z podpisami kolegów a nade wszystko dochodem z wolnych datków i wpłat na konto jak również ze sprzedaży ciast. Bilans turnieju charytatywnego to 4121,33 zł. - dołożyły się wszystkie startujące zespoły, zaś firma NEMAK Poland
S.A. przekazała Adasiowi okrągły tysiąc złotych.
Oto wyniki zawodów: 1. UMKS „Trójka” Czechowice – Dziedzice; 2. LKS „Przełom” Kaniów; 3. KS Bystra; 4. LKS Bestwina. W tego typu rozgrywkach ważny jest jednak nie tyle rezultat
sportowy, ile szczytny cel. Udało się go osiągnąć dzięki prawdziwie szlachetnym sercom. Prezes „Z Sercem na Dłoni” Iwona Sojka dziękuje zwłaszcza klubowi piłkarskiemu z Kaniowa
z trenerem żaków Mariuszem Cupriakiem, rodzicom którzy dostarczyli pyszne ciasta oraz dyrekcji ZSP za udostępnienie hali.
Sławomir Lewczak

Sportowe laury na Dzień Niepodległości
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11 listopada zakończyła się najbardziej prestiżowa impreza
lekkoatletyczna w Czechowicach – Dziedzicach: Bieg Niepodległości. XXVI edycja była bardzo udana dla Tomasza Janusza
i pozostałych biegaczy z gminy Bestwina, których w sumie wystartowało siedemnaścioro.
Pan Tomasz z czasem 34:24 w biegu głównym na 10 km przekroczył linię mety jako drugi i tym samym zdobył srebrny medal w kategorii „Open”. Również drugie miejsce, ale wśród kobiet, wywalczyła Agnieszka Chwałek z Bestwiny, uzyskując rezultat 43:38. Na uwagę zasługuje również 8 miejsce Tomasza
Jędrzejki z Janowic w kat. M30, 4 miejsce Barbary Janusz w
kat. K40 i 10 m. Jakuba Pawełko w kat. M16.
Warto dodać, że w dniu następnym, w Wiśle odbyły się zawody pod nazwą „Górska Przygoda”, obejmujące bieg górski
oraz rajd nordic walking. Tomasz Janusz w kat. Open był trzeci
(drugi w kat. wiekowej), natomiast Agnieszka Chwałek czwarta
w swojej kategorii i dziewiąta wśród kobiet.
Poproszony o krótkie podsumowanie obu imprez, Tomasz Janusz powiedział redaktorowi „Magazynu Gminnego”: W Czechowicach jechałem po wygraną, niestety tego dnia okazał się lepszy Rafał Formicki. Drugie miejsce jest dobrym wynikiem, więc
się cieszę, ale odczuwam niedosyt. W niedzielę natomiast postanowiłem swoich sił spróbować w górach, gdyż jest to zawsze

Tomasz Janusz na podium Biegu Niepodległości

dobry trening dla zawodników startujących w biegach ulicznych.
Niestety na trasie biegu trochę pobłądziłem, co uniemożliwiło mi
walkę o zwycięstwo i ostatecznie zameldowałem się na trzecim
miejscu z niewielką stratą do 1 i 2 miejsca. Był to jednak udany
weekend i dobre zakończenie sezonu jesiennego.
Foto: arch. T. Janusza
Więcej zdjęć z Biegu Niepodległości na profilu imprezy na fb:
https://www.facebook.com/BiegNiepodleglosciCzechowiceDziedzice/

OSP Kaniów triumfatorem strażackiego turnieju

Wszystkie cztery gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wzięły udział w halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Herberta Szeligi. Organizatorem zawodów w dniu 11 listopada była jednostka w Kaniowie, a wszystko odbywało się w hali przy szkole im. Tadeusza
Kościuszki. Po zaciętych meczach prowadzonych przez sędziego Łukasza Wojsława główne trofeum wywalczyli gospodarze.
Aktywny udział w turnieju wziął wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, zarazem członek Zarządu OSP Kaniów i prezydium Zarządu Gminnego. Wójt wspólnie z prezesem Herbertem Szeligą i komendantem Grzegorzem Owczarzem wręczył puchar naczelnikowi OSP Kaniów Wojciechowi Janeczko.
Foto: M. Kowolik/OSP Kaniów

Uczestnicy strażackich rozgrywek
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225 metrów na „Barbórkę”

Kolejny duży sukces freediverki z Bestwiny

Rozgrywany w Rybniku Barbórkowy Puchar Śląska we Freedivingu zwrócił oczy kibiców na występy Magdaleny Solich – Talandy, zdecydowanej faworytki tych zawodów. Mistrzyni świata oczywiście nie zawiodła pokładanych w niej nadziei i określiła
swoje starty jako niezwykle udane.
Wyniki mówią same za siebie. W gronie 54 uczestników podopieczna Mateusza Talandy i Ryszarda Szwajcera zaprezentowała się wyśmienicie. I tak: w konkurencji DYN dynamika w płetwie) przepłynęła pod wodą bez oddychania 225m
- (wynik najlepszy wśród kobiet w tym

roku – na świecie); w statycznym wstrzymaniu oddechu (STA) wytrzymała 5 min
i 51 s - (nowy rekord życiowy), zaś w dynamice bez płetw (DNF) osiągnęła 163 m
i to dało jej złoto!
Również w drużynie, wspólnie z Mateuszem Maliną i Michałem Dąbrowskim
Magdalena Solich uplasowała się na pierwszym stopniu podium.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na
przyszłorocznych Mistrzostwach Świata
w Belgradzie.
Foto: arch. M. Solich – Talandy

Bestwina pod żaglami – Radosław Jamróz
wygrywa Śląską Ligę Regatową!

Żeglarstwo to prawdziwa pasja

Omega Standard - cykl regat rozgrywanych na śląskich jeziorach (Żywieckie, Goczałkowice, Łąka, Rybnickie, Pławniowice,
Imielin, Poraj, Przeczyce i Pogoria 3). Po rozegraniu całego cyklu Team „Komandor Prototo” uplasował się na trzecim miejscu.
Drugim cyklem były najbardziej prestiżowe regaty, czyli Polska Ekstraklasa Żeglarska. Składały się na nią cztery wyścigi rozgrywane na wybrzeżu (Szczecin, Świnoujście, Gdynia i
Sopot). Team AWF Katowice uplasował się na szóstym miejscu w Polsce.
I wreszcie Regionalna Liga Regatowa rozgrywana na jeziorze Rybnickim. Podobnie jak w PEŻ-u składa się ona z czterech
rund. Ekipa pana Radosława pod nazwą Team INŻBUD sezon
zakończyła „z przytupem” – wygrała całą Ligę. Portal „Żagle” napisał o sukcesie tak: Zakończyła się 5 edycja Śląskiej Ligi Regatowej, czyli cyklicznych żeglarskich rozgrywek ligowych rozgrywanych na wodach Zalewu Rybnickiego. Bezkonkurencyjnym
okazała się załoga RKZ Inżbud w składzie Radek Jamróz oraz
Zbigniew i Filip Bogaccy, która wygrywając 3 wyścigi zapewniła sobie awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
(...) Przed finałową runda na czele znajdowały się 3 załogi - Inżbudu, Instalmexu oraz Nowego Domu i wszystko wskazywało, że walka o końcowy triumf rozegra się pomiędzy tymi załogami. Jednak finałowe regaty obfitowały w zacięte, ciasne wyścigi i końcowe wyniki obfitowały w niespodzianki. Wspomniany Inżbud postawił „kropkę nad i” i wygrał wszystko, co było do
wygrania awansując w rankingu z 3 miejsca na pierwsze.
Sławomir Lewczak
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Z zawodu nauczyciel, z zamiłowania żeglarz, z potrzeby ruchu biegacz, z wyboru mieszkaniec Bestwiny – tak sam o sobie
mówi pan Radosław Jamróz. Obok freediverki Magdaleny Solich, kajakpolistów UKS „Set” Kaniów i strażaków – ratowników
jest to kolejna osoba z sukcesami uprawiająca sporty związane
z wodą. Pływam już od czterdziestu lat, ale nie jestem wyczynowcem – mówi pan Radosław. Niemniej w roku 2017 startował w trzech cyklach regat, z czego największym osiągnięciem
są zawody wspomniane w tytule artykułu.
Pierwsze zmagania pod żaglami to Puchar Śląska w klasie

Tegorocznym Jubilatom składamy
serdeczne życzenia długich lat życia
w dobrym zdrowiu i w otoczeniu kochającej rodziny. Zapraszamy również na gminną stronę internetową
www.bestwina.pl gdzie znajduje się
wiele ciekawych artykułów i zdjęć.

reklama

Złote i Diamentowe Gody
w Gminie Bestwina

