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Żegnamy „Stara”, witamy 

„Scanię”! Pozyskanie  

pierwszego w gminie Bestwi-

na ciężkiego samochodu to 

poważny skok jakościowy dla 

OSP Kaniów  

i pozostałych jednostek.  

Pojazd został zdobyty  

dzięki wysiłkowi i  

determinacji strażaków,  

a także samorządowców  

i mieszkańców. 

W Kaniowie jest już od  

listopada i od tego czasu  

oddał wszystkim nieocenione 

usługi podczas gaszenia  

pożarów czy usuwania  

zagrożeń miejscowych.  

19 maja miało miejsce  

uroczyste poświęcenie  

„Scanii” i przekazanie jej do 

podziału bojowego. Wtedy też 

OSP Kaniów obchodziła 110 

– lecie istnienia. Wysłużony 

„Star 244” z 1987 r. trafił do 

Centralnego Muzeum  

Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wielki dzień dla gminnego pożarnictwa
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

XXXIX Sesja Rady Gminy Bestwina –  
absolutorium dla wójta

Gratulacje dla wójta Artura Beniowskiego

Ostatnie tygodnie to był czas wie-
lu inwestycji w naszej Gminie, 
w trakcie są również przygotowa-

nia projektów dla potrzeb 
kolejnych realizacji, ale rów-
nież odbyło się wiele imprez 
zarówno kulturalnych jak 
i sportowych. 
Poniżej przedstawię te naj-
ważniejsze:

• Został rozstrzygnięty prze-
targ na remont, ze środków przeciwdziałania powodziom, ul. 
Gawlików. Na to zadanie otrzymaliśmy promesę w wysoko-
ści 450 tys. zł.

• Również Starostwo Powiatowe z tych samych środków bę-
dzie remontowało ul. Ludową.

• Przygotowywane zostają dokumenty potrzebne do remontu 
kolejnych dróg gminnych.

• Zakończył się remont budynku Szkolno – Przedszkolnego 
w Bestwince. 

• W ramach dofinansowania inwestycji dla subregionu południo-
wego pozyskaliśmy ponad milion złotych na remont budynku 
przedszkola i gminnej biblioteki w Bestwinie.

• W trakcie realizacji jest wykonywanie projektu budowy sali 
gimnastycznej w Janowicach. 

• W Bestwince, Kaniowie i w Bestwinie odbyły się pikniki rodzin-
ne organizowane przez Rady Rodziców, a w Kaniowie także 
przez stowarzyszenie „Z sercem na dłoni”. Wyrażam podzię-
kowania za poniesiony wkład pracy i zaangażowanie w przy-
gotowanie tych wydarzeń. 

• W Janowicach Rada Rodziców po raz kolejny zorganizowa-
ła Rodzinny Rajd Rowerowy zakończony występami dzieci 
i młodzieży oraz zabawą festynową.

• Dni Gminy Bestwina, pierwszy raz w dwudniowej formule, 
zgromadziły dużą ilość mieszkańców i gości. W trakcie dru-
giego dnia odbył się również piknik sportowy organizowany 
przez LKS Bestwina.  

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Na poprzedniej, kwietniowej sesji radni gminy Bestwina rozpa-
trzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wy-
konania budżetu za rok 2017. Przypomnijmy, że budżet zamknął 
się w kwotach 44 454 817,03 zł. po stronie dochodów oraz 44 
321 284,52 zł. po stronie wydatków. Tym razem, 28 maja, gło-
sowano nad udzieleniem wójtowi Arturowi Beniowskiemu ab-
solutorium, czyli nad stwierdzeniem prawidłowości działania fi-
nansowego organu wykonawczego (w naszym przypadku wójta 
gminy) w określonym przedziale czasowym. Radni po głoso-
waniu udzielili absolutorium, wcześniej zapoznając się z opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, z informacją 
o stanie mienia Gminy Bestwina na dzień 31 XII 2017 r. i stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie za-
opiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.

 Jak zwykle w części dotyczącej sprawozdania z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym, wójt podzielił się najważ-
niejszymi w jego opinii informacjami: Odbył się odbiór technicz-
ny asfaltowania ulic Podpolec, Borowej i Podlesie; przygotowa-
na została dokumentacja na asfaltowanie kolejnych dróg, m.in. 
Sosnowickiej i Rzecznej. Zostało ukończone rondo przy Piekar-
ni w Bestwinie (Urząd Gminy partycypował w kosztach wspól-
nie z powiatem). Przekazano do podziału bojowego OSP Ka-
niów ciężki samochód pożarniczy „Scania” a dla jednostki OSP 
Janowice zostało pozyskanych 300 000 zł. na zakup średnie-
go samochodu; 70 000 pochodzi ze środków krajowych MSW. 
Poprzez Śląski Urząd Wojewódzki, także z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych uzyskano promesę na remont ul. Gawlików w Ka-
niowie (usuwanie skutków powodzi) – wykonawca musi zostać 
wybrany do 13 lipca. Z tego samego programu Starostwo Po-
wiatowe otrzymało promesę na remont ul. Ludowej w Kanio-
wie. W trakcie realizacji jest projekt południowej części gminy, 

mowa o sołectwach Bestwina i Janowice, natomiast na środę, 
30 maja, zaplanowany został oficjalny odbiór szkoły w Bestwin-
ce. Trwa wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji, jak 
również bieżące utrzymanie dróg, przepustów i remonty cząst-
kowe.

 Wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Je-
rzy Stanclik oraz radni odpowiadali na wnioski i zapytania rad-
nych, Rad Sołeckich, sołtysów i mieszkańców gminy. Najwięcej 
zapytań ze strony osób indywidualnych (jak również od Rady 
Sołeckiej w Bestwinie) dotyczyło przystanku autobusowego li-
nii 56 w centrum Bestwiny, naprzeciw Urzędu Gminy. Po uzy-
skaniu dokumentacji projektowej gmina będzie mogła przystą-
pić do robót wykonawczych i prawdopodobnie pod koniec sierp-
nia nastąpi realizacja zadania. Na sesji był obecny także jeden 
z mieszkańców gminy, który zabrał głos w sprawach go nurtu-
jących.
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Aktualności

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. Zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gmi-
ny Bestwina na rok 2018.

3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu.

4. Przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji 
w Gminie Bestwina na lata 2017- 2020.

5. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytu-
łu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok 

Opracowanie: Sławomir Lewczak
Radni zebrani na sesji absolutoryjnej

Inwestycje w gminie Bestwina w 2018 r.
Referat Służb Technicznych i Obsługi Techniczno – Gospo-

darczej podsumował ostatnie miesiące pod kątem dokonanych 
w gminie Bestwina inwestycji. Większość była już opisana szcze-
gółowo w „Magazynie Gminnym”, warto jednak zebrać w całość 
najważniejsze z nich:

- Dokończono trwającą od 2017 r. termomodernizację szko-
ły w Bestwince, łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
4 273 566,23 zł,

- Wykonano nakładki asfaltowe na 3 drogach gminnych ul. 
Podpolec w Bestwince oraz ul. Podlesie i ul. Borowa w Janowi-
cach, łączny koszt tych inwestycji to 954 870,41 zł,

- Powiat bielski zakończył pierwszy etap przebudowy ul. Kra-
kowskiej – skrzyżowanie z ul. Janowicką zamieniono na ron-
do, Gmina Bestwina dofinansowała tą inwestycję w kwocie 
550 000 zł,

 - Trwają przygotowania techniczne do wyłonienia wykonawcy 
na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Świerkowej w Bestwi-
nie, ul. Rzecznej w Bestwince i ul. Pszczelarskiej w Janowicach,

- Został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę ul. Gawlików 
w Kaniowie, na to zadanie gmina Bestwina otrzymała prome-
sę z MSWiA,

- Powiat bielski rozstrzygnął przetarg na remont ul. Ludowej 
w Kaniowie, na to zadanie również otrzymał promesę z MSWiA,

- Zamontowano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Łabędziej 
w Kaniowie oraz ul. Ks. Cz. Adamaszka w Bestwince, aktualnie 
trwają prace nad oświetleniem ul. Górskiej w Bestwinie,

- Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej 

dla skanalizowania południowej części gminy – części sołectwa 
Bestwina i Janowice, prace mają zakończyć się w 2019 roku,

- Tworzy się projekt budowy sali sportowej przy szkole pod-
stawowej w Janowicach,

- Trwają bieżące remonty gminnych dróg asfaltowych oraz 
gruntowych,

-  Został ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyj-
nego w Janowicach,

- Trwają uzgodnienia dokumentacyjne dla uzyskania pozwo-
lenia na budowę chodników w ciągu ul. Dankowickiej w Ka-
niowie, ul. Witosa w Bestwinie i ul. Janowickiej w Janowicach.

Odnowiona szkoła w Bestwince - fot. R. Prus - naddachami.pl

Nagrody Wójta za Promocję Gminy  
w 2017 roku rozdane

W poniedziałek, 4 czerwca w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród Wójta Gminy Bestwina za promocję gmi-
ny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i  ochrony kul tury oraz za wybitne osiągnięcia  
w działalności sportowej w 2017 roku.

Uroczystość poprowadził dyrektor GOK dr Grzegorz Bo-

boń. Przypomniał, że uhonorowanie nagrodami wójta gmi-
ny Bestwina zasłużonych działaczy i sportowców, którzy swo-
imi działaniami promują gminę na arenie powiatowej, woje-
wódzkiej ogólnopolskiej czy międzynarodowej jest już tra-
dycją, a następnie powitał wszystkich uczestników na czele  
z Wójtem Arturem Beniowskim, radnych Rady Gminy Bestwina 
z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem. Wójt podziękował ko-
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Nagrodzeni za osiągnięcia sportowe

misji opiniującej wnioski o przyznanie nagród, która pracowa-
ła w składzie: Magdalena Wodniak-Foksińska- przewodniczą-
ca, Jerzy Stanclik, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Arka-
diusz Maj, Łukasz Wojsław. Ponadto Wójt podziękował i pogra-
tulował przedstawicielom kultury i sportu za to, że są ambasa-
dorami naszej gminy w Polsce i na świecie, że w trakcie swo-
ich występów podkreślają, że są z gminy Bestwina i promują ją 
wszędzie, gdzie się pojawiają. 

Nagrody zostały przyznane trójstopniowo. Nagroda I stopnia 
wiąże się za gratyfikacją w wysokości 1000 zł, drugiego – 800 
zł i trzeciego – 600 zł. Ponadto wójt przyznał wyróżnienia dla 
kilku innych osób w postaci statuetek.

W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury nagrody otrzymali:
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie – na-

groda I stopnia
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej – nagroda II 

stopnia
- Michał Kobiela – nagroda II stopnia
- Chór Parafialny „ANTONIUS” z Kaniowa – nagroda III stopnia
- Sebastian Czernek – nagroda III stopnia
- Czesław Kubik – nagroda III stopnia
Za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku 

nagrody odebrali:
-  Drużyna Dziewcząt UKS „SET” Kaniów w składzie: Do-

minka Sojka, Sandra Pilarz, Monika Pacyga, Klaudia Sach-
merda, Katarzyna Ciupak – nagroda I stopnia

-Drużyna Seniorów UKS „SET” Kaniów w składzie: Paweł Mi-
chalec, Łukasz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Dawid Wizner, 
Piotr Bajerski, Borys Zubczewski, Arkadiusz Pilarz, Mateusz 
Jonkisz – nagroda II stopnia

- Drużyna UKS „The Best” Bestwinka w składzie: Bartosz Hof-
fman, Bartosz Maga – nagroda III stopnia

- Drużyna Młodziczek UKS „SET” Kaniów w składzie: Hanna 
Sojka, Aneta Kóska, Estera Janeczko, Anna Beniowska, Kin-
ga Duda – nagroda III stopnia

- Drużyna Juniorów Młodszych UKS „SET” Kaniów w składzie: 
Jakub Witkowski, Dawid Cebula, Kordian Kupczak, Jan Ada-
maszek, Kamil Król – nagroda II stopnia

- Kamila Wiśniewska – nagroda I stopnia
- Bogumił Banach – nagroda III stopnia
- Halina Błaszkiewicz – wyróżnienie + nagroda I stopnia
- Waldemar Fluder – wyróżnienie
- Szymon Maślanka – wyróżnienie
- Bartłomiej Dawidek – wyróżnienie
- Sławomir Sojka – wyróżnienie
- Dariusz Pilarz – wyróżnienie

Spotkanie przedstawicieli kultury i sportu zakończyło się słod-
kim poczęstunkiem z kawą i herbatą.

Opracowanie: Łukasz Wojsław, kierownik Referatu 
Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina,  

zdjęcia: Jerzy Zużałek

Odznaczeni w dziedzinie kultury

Gaszą, ratują, pomagają... od wieku i dekady
110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie

Janeczko, Jaszek, Olejak i inni
Nie doczekał tej uroczystej chwili zasłużony druh Jan Janecz-

ko. Gdyby żył, nie posiadałby się z dumy, że oto ulicami Kaniowa 
przejeżdża wóz strażacki najwyższej klasy - ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P 370. 
Bo przecież właśnie śp. Jan przywiózł do jednostki w 1966 auto 
marki Dodge, zaś w 1995 – Stara 244. Niemniej ród Janeczków 
w OSP Kaniów działa bardzo licznie i aktywnie, toteż dzieło jego 
nestora nigdy nie popadnie w zapomnienie. Nie pójdą w niepa-
mięć także założyciele Towarzystwa Ochotniczej Straży Ognio-

wej w Kaniowie Starym: Ignacy Janeczko, Jan Jaszek, Jan Ole-
jak i inni, którzy w 1908 r. zdecydowali o powstaniu w Kanio-
wie jednostki z prawdziwego zdarzenia. Do pożarów wyjeżdża-
li wozem konnym – dziś, siedząc u boku św. Floriana z pewno-
ścią z podziwem spoglądają na swoich następców A.D. 2018.

Liderzy zaufania
Ochotnicza Straż Pożarna znajduje się w czołówce organiza-

cji, którym Polacy ufają najbardziej – stwierdził podczas jubile-
uszowych obchodów w dniu 19 maja proboszcz parafii w Kanio-
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wie ks. Janusz Tomaszek. Bez ochotników zawodowcy zrobili-
by niewiele – wtórował duchownemu komendant miejski PSP 
w Bielsku – Białej bryg. Zbigniew Mizera. W Polsce jest około 
700 000 członków OSP a ci z gminy Bestwina należą do czo-
łówki. Dowody? – jeden z największych w województwie do-
chodów z 1% podatku, sukcesy w zawodach ratowniczych ran-
gi ogólnopolskiej, niedawne zwycięstwo Kacpra Głąba w Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej... należy jeszcze doliczyć wielkie po-
święcenie w walce z żywiołem powodzi wielokrotnie doświad-
czających nasze tereny.

Dlaczego ciężki samochód?
Odpowiedź w sumie jest dość łatwa – ponieważ takiego w gmi-

nie Bestwina jeszcze nie było, a praktyka pokazała, że zakup 
stał się koniecznością. Historia „Scanii” zaczęła się właściwie 
od powodzi. W okolicznościowym referacie komendant gminny 
a zarazem prezes OSP Kaniów Grzegorz Owczarz przypomniał, 
że w roku 2010 w nagrodę za udział w akcji przeciwpowodzio-
wej strażacy otrzymali z MSWiA pieniądze w wysokości 1 tys. 
zł. na osobę. Środki te zdecydowano się przekazać na specjal-
ne, „samochodowe” subkonto. Pionierami byli wówczas Sławo-
mir i Jarosław Bierońscy, Łukasz Hoczek, Tomasz Brzeźniak, 
Andrzej Janeczko, Korneliusz Kóska, Stanisław Olejak i Grze-
gorz Owczarz. Fundusze zbierano wśród mieszkańców z pomo-
cą sołtysa Marka Pękali na różne sposoby, m.in. poprzez rozpro-
wadzanie kalendarzy. W maju roku 2017 do jednostki wpłynęło 
pismo – decyzja z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach 

o przyznaniu z MSWiA środków w ramach dotacji dla KSRG. Do-
finansowanie spłynęło ponadto z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego i ze strony gminy Bestwina. 
Innym rodzajem pomocy stał się „lobbing” parlamentarzystów, 
władz samorządowych i pożarniczych, w co niebagatelny wkład 
wnieśli senator RP Andrzej Kamiński, starosta bielski Andrzej 
Płonka, komendant Zbigniew Mizera, przewodniczący Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław 
Nycz, prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga oraz prezy-
dent Bielska – Białej reprezentowany w Kaniowie przez zastęp-
cę Przemysława Kamińskiego. Tym i innym osobom dziękował 
podczas oficjalnej części jubileuszu wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Największe brawa otrzymał oczywiście druh Grze-
gorz Owczarz, koordynator całego przedsięwzięcia. 

Defiladowym krokiem
Strażackie sztandary powiewały nad głowami zgromadzonych 

od wczesnego popołudnia. Oprócz jednostek z Kaniowa, Bestwi-
ny, Bestwinki i Janowic gościnnie stawiły się Dankowice, Stara 
Wieś, Pisarzowice i Wilamowice. Prowadzeni przez Orkiestrę 
Dętą Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie druhowie przeszli 
defiladowym krokiem do kościoła Niepokalanego Serca NMP. 
Ks. Janusz Tomaszek odprawił uroczystą Mszę św. a jednym 
z motywów, na których oparł kazanie był wiersz Jana Brzechwy 
pt. „Pali się!”. Po liturgii pochód przemaszerował na kaniowskie 
tereny rekreacyjne: tam też miało miejsce złożenie raportu, pod-
niesienie flagi państwowej, poświęcenie wozu i przekazanie go 
do podziału bojowego. Kluczyki z rąk wójta Artura Beniowskie-
go odebrał naczelnik OSP Kaniów Wojciech Janeczko. Z ust 
gospodarzy a także zaproszonych gości padły słowa gratula-
cji, wręczono liczne upominki i tablice pamiątkowe. Chętni mo-
gli wpisać się do specjalnie wyłożonej księgi.

Odznaczeni przed  front 
szyku - wystap!

Jubileusz OSP Kaniów to także akademia gminna z okazji 
Dnia Strażaka. Przyznane zostały różnorakie odznaczenia i to 
nie tylko związane stricte z pożarnictwem. Przedstawiamy li-
stę druhów, którzy odebrali okolicznościowe medale i odznaki:

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany 
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach: Mirosław 
Biedrawa, Dominik Czernecki, Małgorzata Kłoda, Rafał Maga

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:  Artur Beniow-
ski, Michał Błotko, Jakub Kraus, Tomasz Łuszczak

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Grzegorz Cisz-
czoń, Eliasz Golik, Bartłomiej Janeczko, Iwona Łuszczak, Da-
wid Norymberczyk, Kamil Owczarz, Tomasz Papla, Magdalena 
Sobik, Sławomir Sojka, Mariusz Soszka.

Medale „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego”: Andrzej Grygierzec, Stanisław Mikoda, Edward 
Norymberczyk, Jan Sikora.

Poświęcenia dokonał ks. Janusz Tomaszek

Przyznanie odznaczeń strażackich
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„Star 244” znalazł swoje miejsce w muzeum

„Star” z Kaniowa częścią historii  
polskiego pożarnictwa

Artykuł ze strony internetowej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
4 czerwca 2018 roku Centralne Muzeum Pożarnictwa w My-

słowicach pozyskało nowy eksponat, jakim jest średni samo-
chód gaśniczy marki Star 244 (GBA 2,5/16) z 1987 r. Początko-
wy był on używany przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Po-
żarniczego w Katowicach, a następnie przekazano go w 1995 
r. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie (gm. Bestwina, 
pow. bielski), gdzie był na podziale bojowym do grudnia 2017 
roku. W 2001 roku pojazd przeszedł gruntowny remont.

Umowa darowizny została podpisana przez Artura Beniow-
skiego – wójta gminy Bestwina. W przekazaniu pojazdu brali 
udział strażacy z OSP Kaniów na czele z dh. prezesem Grze-
gorzem Owczarzem. Pozyskanie akurat tego samochodu wy-
pełni istotną lukę w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnic-
twa: dotychczas nie posiadaliśmy najpopularniejszego z pol-
skich pojazdów gaśniczych.

Tym samym kolekcja polskich samochodów gaśniczych wzbo-
gaciła się o samochód znany przez setki tysięcy strażaków i bar-
dzo przez nich lubiany. Popularny GBA 2,5/16 to w całości pol-
ska konstrukcja, obrazująca przy tym wysiłek inżynierski lat kry-
zysu gospodarczego. Dlatego łączy w sobie minimalizm techno-
logiczny ze średnim poziomem ergonomii. Jednocześnie, nie-

stety jest ostatnią kompletną polską konstrukcją, zarówno, jeśli 
chodzi o podwozie (Star 244), jak i karosację.

Wartość nowego eksponatu jest tym większa, że druhowie 
z OSP w Kaniowie traktowali swojego GBA z wielka kulturą tech-
niczną. Dzięki temu ten wóz będzie ozdobą i zwieńczeniem ro-
snącej kolekcji polskiej techniki pożarniczej w CMP.

„Sześć sekund od złota”
Wysokie miejsca strażaków – ratowników  

w Mistrzostwach Polski
Licheń Stary koło Konina to nie tylko popularne miejsce piel-

grzymek. Na Jeziorze Licheńskim w gminie Ślesin druhowie  
z całej Polski w dniach 15 – 17 czerwca rywalizowali w XII Mi-
strzostwach Polski Strażaków – Ochotników w Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym. Patronat nad tym wydarzeniem objął 
m.in. Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Waldemar Pawlak, zaś udział wzięły załogi OSP 
dysponujące własnym sprzętem pływającym. W tym gronie nie 
mogło zabraknąć silnej ekipy z OSP Kaniów w składzie Jacek 

Gruszka (opiekun), Jarosław Bieroński, Szymon Misiek, 
Marcin Kraus (strażak OSP Bestwinka) i Wojciech Janeczko. 

Przez dwa dni trwała zacięta walka w siedmiu konkurencjach: 
Rzuty ratownicze kołem i rzutką, wyścig łodzi wiosłowych, holo-
wanie łodzi wiosłowej łodzią motorową, podejmowanie zagrożo-
nego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej, podejmowanie 
tonącego z wody do łodzi wiosłowej, slalom łodzi motorowych. 
Nasza utytułowana drużyna nie stanęła tym razem na najwyż-
szym stopniu podium, ale zdobyła wicemistrzostwo kraju w sla-

Odznaki „Wzorowy Strażak”: Artur Droździk, Łukasz Góra, 
Aleksandra Janeczko, Krzysztof Kliś, Marcin Kowolik, Grze-
gorz Lach, Szymon Misiek.

Srebrna odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: Daniel 
Zużałek, Rafał Beniowski, Anna Beniowska.

Brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: Michał 
Hesek, Nikodem Kłoda, Martyna Wojciechowska.

Prezes Odziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej PCK 
Bogdan Ogrocki wręczył ponadto odznakę „Honorowy dawca 
Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenie to nadaje 
minister właściwy ds. zdrowia tym osobom, które oddały co naj-
mniej 20 l. krwi lub jej składników. Zaszczytu odebrania odznaki 
dostąpił strażak OSP Kaniów, dh Łukasz Góra.

Do białego rana
Jakie atrakcje jeszcze przygotowali dla mieszkańców straża-

cy? Na uczestników jubileuszowych obchodów czekał poczę-
stunek i po nim – koncert naszej niezawodnej Orkiestry Dętej 
pod batutą Urszuli Szkucik – Jagiełki. W międzyczasie wozy bo-
jowe przejechały ulicami sołectwa Kaniów oznajmiając wszyst-
kim czas świętowania. Zabawa taneczna przedłużyła radość na 
nocne godziny – w jej trakcie wystąpiła grupa „Zapaleńcy” pre-
zentująca ciekawy program artystyczny z wykorzystaniem ognia. 

Zatem – „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, drodzy dru-
howie! Niechaj samochód, który już od jakiegoś czasu spraw-
dza się w akcjach ratunkowych będzie prawdziwym powodem 
do zadowolenia dla Was i dla całej gminnej społeczności.

Sławomir Lewczak
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Aktualności

Medalowa drużyna na tle łodzi motorowej

lomie, a także trzecie miejsce w podejmowaniu tonącego do ło-
dzi wiosłowej. W klasyfikacji ogólnej zdobyliśmy miejsce szóste.

- Cieszymy się z tych wyników, druhowie podciągnęli się 
szczególnie w wiosłowaniu, które zawsze było naszym słabszym 
punktem  – mówi komendant gminny Grzegorz Owczarz – zawo-
dy te należą do bardzo wyczerpujących, nic więc dziwnego, że 
strażacy od razu po przyjeździe musieli solidnie odespać inten-
sywny weekend. Jeszcze raz pokazaliśmy, że jesteśmy w czo-
łówce a to wymarzona promocja gminy Bestwina. Opiekun dru-
żyny Jacek Gruszka dodaje: – Do złotego medalu zabrakło nam 
w slalomie około sześciu sekund, pokazuje to, jak niewielkie róż-
nice były pomiędzy najlepszymi ekipami.

Sławomir Lewczak
Foto: OSP Kaniów

W języku biologów symbioza to ścisłe współżycie przynajmniej 
dwóch organizmów oparte na obustronnej korzyści. Gdyby prze-
nieść to na płaszczyznę gminną, można powiedzieć o wzajem-
nej współpracy różnych organizacji, kół i stowarzyszeń. Nie za-
przeczymy, że Koła Gospodyń Wiejskich stanowią integralną 
część „tkanki wiejskiej” bowiem panie są żonami czy matkami 
strażaków, rolników, artystów regionalnych, pojawiają się tam, 
gdzie są po prostu potrzebne.

KGW Bestwinka wypełnia swoją misję od 60 lat... a nawet od 
czasów dużo wcześniejszych. Przewodnicząca Halina Lasota 
jako „punkt zerowy” odliczania lat do jubileuszu  przyjęła odno-
wienie Koła po II wojnie światowej. Jednak już w roku 1934 na 
zebraniu wiejskim powstała organizacja pod wodzą Elżbiety 
Sporysz – odważne kobiety pomagały zarządowi ówczesnego 
Kółka Rolniczego, prowadziły sklep, a z zysków organizowały 
kursy gotowania, przetwórstwa, hodowli drobiu, wyrobu win i li-
kierów itd. Po czasach wojennej zawieruchy stery KGW w Be-
stwince przejmowały kolejno Bronisława Wójtowicz, Anna Jon-
kisz, Grażyna Ziobro i Halina Lasota. Nie ominęły ich „kamienie 
milowe” w dziejach wsi: budowa strażnicy, szkoły, kościoła to 
w dużej mierze także dzieło gospodyń odnajdujących się w co-
raz to nowych realiach społeczno – politycznych.

Dziękujemy za to, że wasze piękne stroje regionalne są za-

wsze widoczne wśród nas – mówił podczas mszy św. w dniu 
3 czerwca ks. Józef Baran – sam strój to jednak nie wszystko, 
wiemy jak wiele trudu kosztuje was przygotowanie uroczysto-
ści, świąt, dożynek... Liturgię wraz z proboszczem z Bestwin-
ki koncelebrował także ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, wykła-
dowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Więcej gratulacji gospodynie odebrały podczas części oficjal-
nej odbywającej się w Dniu Strażaka. Starosta bielski Andrzej 
Płonka zaakcentował udział reprezentacji KGW gminy Bestwi-
na w różnego typu wydarzeniach w powiecie, np. w dorocznym 
Kulinarnym Dziedzictwie. Wspólnie z przedstawicielami Biura 
ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Jolantą Konior 
i Jarosławem Jesionką wręczył kwiaty i upominek. Wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski również docenił wieloletni doro-
bek naszych mieszkanek. Zachwycające rękodzieło, smaczne, 
domowe potrawy, rzetelnie prowadzona kronika – wszystko to 
świadczy o pracowitości członkiń KGW. Życzenia złożyli ponad-
to przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik wraz z radnymi, 
sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś, przedstawiciel senato-
ra Andrzeja Kamińskiego, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga wraz z pre-
zesem OSP Bestwinka Grzegorzem Gawędą, panie przewod-
niczące KGW z terenu gminy Mieczysława Głombek, Jadwiga 
Ozimina i Krystyna Norymberczyk, prezes KS Bestwina Tade-
usz Wróbel i wielu innych.

Danuta Kożusznik, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej uroczy-
ście wręczyła prestiżowe odznaczenia „Order Serca – Matkom 
Wsi”. Otrzymały go trzy członkinie: Anna Jonkisz, Emilia Co-
fała i Jadwiga Poźniak. Z kolei za ofiarną pracę uhonorowa-
no Bronisławę Wójtowicz, Annę Jonkisz, Marię Kubik, Ma-
rię Gawęda, Alicję Prymula, Helenę Bierońską, Wiesławę 
Ochman – Szeligę, Danutę Czernecką, Wiesławę Chmielniak, 
Ludwikę Boruch, Halinę Drobik i Zofię Komór. Listy gratula-
cyjne odebrały: Zofia Żaczek, Emilia Cofała, Alicja Prymula, 
Marta Chaniecka, Stanisława Płaska, Amna Wójtowicz, Ge-
nowefa Bigos, Barbara Malinowska, Franciszka Kubik, Sta-
nisława Kędzior, Rozalia Kubiczek, Halina Ślosarczyk, Anie-

Gospodynie odznaczone „Orderem Serca - Matkom Wsi’’

„W doskonałej symbiozie”
60 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince
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„Nie ma jak u mamy” – Ordery Serca – 
Matkom Wsi

„Bo tylko matka umie kochać szczerze” - mówią słowa znanej 
piosenki. W okolicach Dnia Matki warto szczególnie ciepło 
pomyśleć o naszych kochanych Mamach, czy żyjących czy też 
już zmarłych. Również Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic 
postanowiło uhonorować te, które nie tylko dały nowe życie, ale 
też starały się o wzorowe wychowanie potomstwa. Niełatwa to 
sztuka, często pogodzenie pracy zawodowej i prowadzenia domu 
może przyprawić o zawrót głowy, zatem wdzięczności nigdy za 
mało. Przewodnicząca KGW Krystyna Norymberczyk zaprosiła 
w dniu 29 wielu gości do siedziby Koła na miłą uroczystość 
połączoną z przyznaniem wyjątkowych odznaczeń, jakimi są 
„Ordery Serca – Matkom Wsi”.

Czym jest ów order? To zaszczytne wyróżnienie nadawane 
dla kobiet wiejskich przez Krajowy Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych. Na okolicznościowych dyplomach 
możemy przeczytać, że order to „Symbol uznania za matczyny 
trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – 
patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku 
humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę 
w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, 
postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej 
cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechni-
anie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno - zawodową 
w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny”. 

Zaszczytu odebrania odznaczenia dostąpiło sześć Pań:  
Bernadeta Gajda, Marianna Ochman, Krystyna Handzlik, Wan-
da Kuźma, Józefa Maga, Wanda Ślosarczyk  (niektóre z nich 
z powodów osobistych nie mogły być obecne na uroczystości). 
Wręczenia dokonała Jadwiga Gębala, wiceprezes Rejonowego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej, wspólnie z wójtem Arturem Beniowskim, sołtysem 
Janowic, wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stanisławem 
Nyczem oraz przewodniczącą KGW Janowice Krystyną  
Norymberczyk. Ciepłe słowa skierowali do wszystkich zebranych 
proboszcz janowickiej parafii ks. Józef Walusiak, jak również 
dyrektor szkoły Urszula Kal. Sołtys Stanisław Nycz napisał 
nawet wzruszający wiersz – podziękowanie dla matki, będący 
osobistym świadectwem jego wdzięczności.

Sławomir Lewczak
Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych Pań i gości spotkania

Gminna Biblioteka Publiczna na czele  
w rankingach i konkursach

W ostatnim czasie Biblioteka Śląska w Katowicach opu-
blikowała dane na temat pracy bibliotek publicznych w wo-
jewództwie śląskim w roku 2017. W tymże rankingu Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Bestwinie uplasowała się na 
pierwszym miejscu w powiecie bielskim, wyprzedzając m.in. 
Czechowice – Dziedzice, Buczkowice, Jasienicę, Porąbkę 
i Szczyrk. 

Z kolei w dniu 23 maja 2018 r. w Jasienicy  odbyło się uro-
czyste podsumowanie XVIII edycji konkursu na najlepszą bi-
bliotekę w powiecie bielskim 2017/2018, której organizatorem 
jest Starosta Bielski i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Oddział w Bielsku-Białej. III miejsce w tymże konkursie za-
jęła filia GBP w Kaniowie, której kierowniczką jest Marze-
na Kozak. Na podsumowaniu obecny był wójt Gminy Bestwi-
na Artur Beniowski. 

la Adamaszek, Eugenia Wilczek i Jadwiga Zelek.
Znakomity referat przedstawiający historię Koła wygłosiła 

wieloletnia sekretarz KGW Maria Kubik. Nawiązała m.in. do 
rzeczywistości powojennej: W roku 1962 Koło liczyło 50 człon-
kiń. Z tego okresu zachowała się fotografia bardzo ważna dla 
wszystkich, ponieważ świadczy o współpracy ze strażakami już 
od samego początku. Wykonano je w 1963 r. z okazji wmuro-
wania kamienia węgielnego pod obecną strażnicą. Ze straża-
kami na czele, panie z Koła wraz z przewodniczącą idą trójka-
mi do Bestwiny na Mszę Świętą ubrane w stroje ludowe. W po-

czątkowej tezie o „symbiozie” KGW z resztą organizacji nie ma 
zatem przesady...

Wspólne świętowanie zakończyło się posiłkiem oraz wystę-
pem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Był to 
wspaniały, muzyczno – taneczny prezent dla szacownych jubi-
latek. „Sześćdziesiątka” to wiek dojrzały i ta dojrzałość procen-
tuje, co widać na forum gminy, powiatu i nawet wyżej.

Sławomir Lewczak
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Bestwina to nie Paryż, Moskwa ani Nowy Jork, ale rozrywkę 
zapewnia wcale nie gorszą. Pierwsza tak duża impreza, jaką 
były dwudniowe Dni Gminy Bestwina spodobały się gościom 
ze względu na swój wyjątkowy charakter. Nigdzie indziej kultura 
Lachów Zachodnich nie przenika się z występami uczniów, 
z koncertami i pokazami. Tylko zgodne współdziałanie wielu osób 
mogło doprowadzić do sukcesu święta wszystkich mieszkańców  
- twierdzą organizatorzy – Gminny Ośrodek Kultury, RZPiT 
„Bestwina” oraz bestwińska jednostka OSP.

Od popołudniowych, sobotnich godzin dzieci mogły korzystać 
z trampolin i dmuchanych zamków, a na estradzie jako pierwsi 
zameldowali się tancerze i tancerki ćwiczący w GOK pod ki-
erunkiem Patrycji Rąby. Różnorodne układy były świadectwem 
pracy, jaka została włożona w przygotowanie występów. 
W następnej kolejności zaprezentowała się Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie pod batutą Urszuli 
Szkucik – Jagiełki. Muzycy obchodzą w 2018 roku XX-lecie 
działalności artystycznej a od samego początku funkcję prezesa 
pełni Stanisław Hamerlak. Orkiestra wykonuje nie tylko muzykę 
instrumentalną, ale też wokalną. 

„Kiersi” są grupą, która wystąpiła w 2017 r. podczas „Święta 
Karpia Polskiego” w Kaniowie a ich utwory pojawiały się na 
„Liście Śląskich Szlagierów”. Zespół z Radzionkowa stworzony 
przez Roberta Kiera dobrze odnalazł się na małopolskiej ziemi, 
pokazując bogactwo kultury naszych sąsiadów zza Wisły. Coś 
do powiedzenia mieli i górale, a konkretnie „Kordian” Wacława 
„Kordiana” Cieślika pochodzącego z Żeleźnikowej Wielkiej. 
Hit „Dziewczyna z Gór” osiągnął na YouTube ponad 10 mln 
wyświetleń i znany jest oczywiście w Bestwinie! Góralskie disco 
polo okazało się bardzo dobrą receptą na roztańczenie widowni.

OSP Bestwina i OSP Janowice wspólnie z Bielskim Pogotow-
iem Ratunkowym przygotowały pokaz ratownictwa technicznego, 
medycznego i gaszenia ognia. Na stoisku wyłożono kroniki 
strażackie spisywane przez druha Jana Oziminę, przypomniano 
wreszcie o zbiórce pieniędzy na nowy, średni samochód OSP 

Janowice mający zastąpić wiekowego „Stara”.. „Złotówka do 
złotówki i będzie samochód nowiutki” – mówią druhowie, festyn 
to zatem dobra okazja, by dołożyć się do potrzebnego nie tylko 
w Janowicach wozu.

Oficjalnego otwarcia i przywitania dokonał w imieniu swoim 
i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, zaś pierwszy dzień zakończył się 
zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Puls Music”. To przeds-
mak tego, co miało wydarzyć się w niedzielę...

...A niedziela to czas na poznawanie ludowych strojów, trady-
cyjnych instrumentów i melodii. Wystartował „VI Laski uOzgraj”, 
gdzie prym wiódł Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina oraz 
jego dziecięca sekcja „Mała Bestwina”. Choreograf i folklorysta 
Sławomir Ślósarczyk ze znawstwem wprowadził publiczność 
w ocalony od zapomnienia świat i zapraszał na scenę kolejne 
zespoły: „Kotlinę” z Osieka z programem tańców narodowych 
i rzeszowskich, „Małą Brenną” i „Rożnowską Dolinę z Rożnowa”. 
Było komu wręczyć okolicznościowe „kłobuki” gdyż zarówno 
goście jak i sama „Bestwina” swoimi występami zachwyciły 
miłośników tańca i śpiewu. Zwieńczeniem dnia stał się kon-
cert zespołu „Ramadaj” ze Szczyrku i pokaz ogni sztucznych 
rozświetlających niebo nad terenami rekreacyjnymi.

Głównymi sponsorami Dni Gminy (już dziewiętnastych!) 
był Urząd Gminy Bestwina, Bank Spółdzielczy Czechowice – 
Dziedzice – Bestwina, jak również firma „Multimetro”. Oprócz 
tego wielu mieszkańców dołożyło swoich starań, by zabawa 
na powitanie lata została zapamiętana na długo. Dotyczy to 
także imprezy towarzyszącej – Sportowego Pikniku Rodzinnego 
na stadionie LKS Bestwina gdzie młodzi piłkarze rozgrywali 
mecze pomiędzy sobą i ze swoimi rodzicami. Warto wobec tego 
wciąż przypominać, że pomimo położenia w administracyjnych 
granicach województwa śląskiego gmina Bestwina historycznie 
przynależy do zachodniej Małopolski. Stąd bowiem nasz ród, 
nasze stroje i gwara. 

Sławomir Lewczak

Kultura

Wójt Artur Beniowski dokonał oficjalnego otwarcia

Kto żyw, bawi się w Bestwinie
Dni Gminy Bestwina – 16-17 VI 2018

Występ zespołu „Mała Bestwina’’
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Kultura

Dla zdrowia, rozrywki i dobrego humoru 
– IV Piknik Rodzinny w Bestwince

Czwarta edycja największej imprezy w sołectwie Bestwinka 
została zorganizowana z jeszcze większym rozmachem niż te 
poprzednie. Atrakcje, jakie zaserwowała Rada Rodziców ZSP 
można podzielić na sportowe, muzyczne, kulturalne i kulinarne – 
nie zapomniano jednakowoż o szeroko pojętej promocji zdrowia, 
czego wyrazem stała się obecność ambulansu do poboru krwi, 
lekcja pierwszej pomocy przeprowadzona przez OSP Bestwina 
oraz konsultacje fizjoterapeutyczne.

W tym roku pomagaliśmy mieszkance Bestwinki, chorej 
na stwardnienie rozsiane Joannie Markiel – powiedziały 
przedstawicielki organizatorek Aneta Góra i Aneta Wróbel – 
chcemy również dofinansować budowę boiska sportowego 
przy szkole, a także zakupić nową scenę na której będą mogły 
występować dzieciaki. Faktycznie, udział dzieci systematycznie 
wzrasta: najmłodsi występowali w piłkarskim turnieju żaczków, 
w konkurencjach sprawnościowych i świetnie prezentowali się 
w części artystycznej, mowa zarówno o szkole jak i przedszkolu.

Zaangażowaniem w dniu 26 maja wykazała się rzesza 
rodziców i innych wolontariuszy. Przygotowano obficie za-
opatrzony bufet i loterię fantową z ciekawymi nagrodami, m.in. 
z elektryczną deskorolką. Osoby utalentowane kulinarnie upiekły 
ciasta. Pod okiem dorosłych dzieci mogły pomalować sobie 
buzie, poskakać na trampolinach, na dmuchanych zamkach, 
toczyć się na wodzie w specjalnych kulach.

Nie tylko żaczki rywalizowały na piłkarskiej murawie. Kibice 
licznie dopingowali rewelacyjną w tym sezonie drużynę KS 
Bestwinka grającą z Rekordem II Bielsko – Biała. Gospodarze 
zaliczyli już 26 mecz bez porażki, remisując 2:2. Bielska Liga 
Okręgowa coraz bliżej! Równie emocjonująco wyglądał poje-
dynek wieczorny. Reprezentacja Gminy Bestwina pokonała 
Radę Rodziców 8:3. Oba mecze toczone były w wielkim upale, 
stąd piłkarzom należą się brawa za walkę do samego końca.

26 maja to także Dzień Matki – ze sceny padło w kierunku 
wszystkich mam wiele serdecznych słów podziękowań a zami-

ast laurek były piosenki, układy choreograficzne i wiersze. Nie 
tylko uczniowie pokazali, co potrafią: wystąpiły szkoła tańca 
„Cubana”  z Bielska – Białej, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z Siedzibą w Kaniowie, kapela góralska i zespół „Anonim” 
prowadzący zabawę taneczną. OSP Bestwina i OSP Bestwinka 
zaprezentowały, jak ratować ludzi poszkodowanych w różnych 
sytuacjach. 

Wykład „Rowerem przez Azję” przybliżył wszystkim chętnym 
niesamowite perypetie pary małżeńskiej przemierzającej 
jednośladami największy kontynent świata. Rowerzyści mierzyli 
się z kurzem i pyłem, z wilgocią Laosu i z urzędnikami w Chi-
nach. O mało nie zostali potrąceni przez szalonych kierowców 
w Moskwie, lecz ostatecznie cali i zdrowi pokonali tysiące kilo-
metrów i bezpiecznie powrócili do Polski. 

Pośród licznych sponsorów wspierających festyn znaleźli 
się także Urząd Gminy w Bestwinie, Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice - Bestwina. 
Na specjalnej tablicy wywieszono dziesiątki kartek z nazwami 
przedsiębiorstw czy innych podmiotów w ten czy inny sposób 
angażujących się w IV Piknik Rodzinny. Medialny patronat 
objęło Radio Bielsko, nie zabrakło także redaktora „Magazynu 
Gminnego”.

Sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś ocenia całe 
przedsięwzięcie bardzo wysoko i gratuluje organizatorom 
stającym kolejny rok z rzędu na wysokości zadania. Niełatwo 
bowiem przygotować tak bardzo „interdyscyplinarne” wydarze-
nie. Uprzejmość Zarządu KS Bestwinka pozwoliła na umieszc-
zenie wszystkich atrakcji na klubowych obiektach sportowych. 
Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Rada Rodziców 
serdecznie dziękują każdemu, kto w tym wyjątkowym Dniu 
Matki pomagał lub choć na chwilę wziął udział w wydarzeniu 
przy ul. Sportowej.

Sławomir Lewczak

Częścią imprezy był mecz piłki nożnej

Trampoliny to nieodzowny element festynu
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Pragniesz zmierzyć się z „Krawcem Niteczką” albo przemie-
rzyć kapslowy tor przeszkód? Niestraszny dla ciebie „bieg kel-
nera”?  - Gratulujemy, jesteś idealnym uczestnikiem kaniow-
skiego „Dnia Radości” - największej imprezy Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. 
„Dzień Radości” zbiega się czasowo z Dniem Dziecka, nie ma 
więc bardziej dogodnego momentu do sprawienia frajdy naszym 
najmłodszym mieszkańcom.

Tegoroczna zabawa na terenach rekreacyjnych w dniu  
2 czerwca jest wyjątkowa z kilku względów – powiedziała Iwo-
na Sojka, prezes Stowarzyszenia – przede wszystkim nawią-
zaliśmy udaną współpracę z Radą Rodziców ZSP w Kaniowie. 
Pomagać chcą kolejni sponsorzy, instytucje, firmy, osoby pry-
watne, nie ustajemy również w wymyślaniu oryginalnych kon-
kurencji i atrakcji. Dochód przeznaczamy na nasze cele statu-
towe, to przede wszystkim pomoc osobom potrzebującym, któ-
rych przecież w okolicy nie brakuje…

Wolontariusze w charakterystycznych koszulkach potrakto-
wali bardzo poważnie swoje role i poprowadzili dla uczestni-
ków różnorakie konkurencje. Niektóre zostały wymienione na 
początku, ale wspomnijmy jeszcze o „Alfabecie Morse’a”, bie-
gu z piłkami do koszykówki lub zbieraniu piłeczek pingpongo-
wych. W sprawnym przeprowadzeniu rywalizacji pomagali tak-
że nauczyciele. Na miłośników malowania twarzy, tworzenia fi-
gurek z plasteliny i zaplatania warkoczyków czekał „kreatywny 
namiot”, zaś na głodnych – stoiska gastronomiczne. „Festyno-
wą klasyką” są dmuchane zamki i trampoliny, nie brakowało ich 
w Kaniowie, choć dostępne były z przerwami – po południu sło-
neczna pogoda zepsuła się i zaczął padać deszcz.

Na osobne brawa zasłużyli goście występujący na scenie: chór 
ZSP Kaniów „Divertimento” pod batutą Urszuli Szkucik – Jagieł-
ki wykonał utwory, które zdobywały najwyższe laury podczas 
„Święta Muzyki” w Bestwince i Janowickiego Konkursu Pieśni 
Gospel. Deszcz nie przegonił spod estrady zwolenników ogni-

stej zumby z Agnieszką Kozioł, ani widzów profesjonalnego 
pokazu „Kettlebell”. Przez cały czas trwała loteria, a właściwie 
dwie loterie – w pierwszej gra toczyła się o przekazane przez 
darczyńców fanty; w drugiej – o prawdziwego drona. Nagroda 
została w Kaniowie, a zwycięzca nie posiadał się ze szczęścia.

Konkurencje rodzinne to coroczny „gwóźdź programu” „Dnia 
Radości”. Zorganizowano ich cztery: sztafetowe picie napoju 
przez słomkę, przenoszenie pudeł przez zawodnika jadącego 
„na barana”, miniturniej wiedzy o członkach rodziny oraz rozpo-
znawanie z zamkniętymi oczami pozostałych zawodników z dru-
żyny. Wszyscy startujący wycisnęli z siebie maksimum, nato-
miast nagrodę główną zdobyła rodzina Beniowskich. Wójt gmi-
ny Bestwina nie otrzymał od pozostałych żadnej taryfy ulgowej, 
mimo tego wraz z dziećmi wzorowo wykonał wszystkie zadania 
i mógł odebrać okolicznościową statuetkę wraz z tytułem „Ro-
dziny 2018 roku”. Pozostałe miejsca zajęły rodziny Sojka, Bu-
czek, Gęszka i Krzak. Losy „srebrnego medalu” rozstrzygnęły 
się dopiero po dogrywce – serii skoków na odległość.

Dzięki oprawie muzycznej w wydaniu „DJ Tomasso” i zespo-
łu „Weselsi” bawiono się przy dźwiękach znanych i mniej zna-
nych przebojów. Duże wrażenie, zwłaszcza na przedszkola-
kach, zrobiły ogromne bańki mydlane i zabawy z wykorzysta-
niem wielkiej chusty.  Mało sprzyjająca aura nie zniechęciła za-
tem młodszych i starszych.

Jeszcze raz dziękujemy ludziom dobrego serca! Zebraliśmy 
w sumie 2511,33 zł. - mówiła Iwona Sojka wspólnie z przewod-
niczącym Rady Rodziców Łukaszem Pękalą – Wsparł nas Urząd 
i Wójt Gminy Bestwina i całe mnóstwo innych podmiotów. Do 
zobaczenia w tym miejscu już za rok, a przy innych okazjach 
będziemy widywali się częściej – podsumowała prowadząca.

Sławomir Lewczak

Kultura

„Zabawa w rytmie zumby,  
czyli wylosuj sobie drona”

Dzień Radości w Kaniowie

Wielkie bańki mydlane były atrakcją dla najmłodszych

Zawodnicy startujący w konkurencjach rodzinnych
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Kultura

Goście z Bielska – Białej, Czechowic – Dziedzic, Brzeszcz 
i innych ościennych miejscowości z całymi rodzinami odwiedzali 
w dniu 19 maja Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka 
w Bestwinie. – To kolejna już nasza inicjatywa w ramach mię-
dzynarodowej „Nocy Muzeów” – wyjaśnia kustosz Andrzej Woj-
tyła – z roku na rok przybywa do nas coraz więcej osób szukają-
cych kulturalnych wrażeń a my staramy się wyjść im naprzeciw.

19 maja placówka zorganizowała wernisaż nowo zawiązane-
go zgrupowania malarzy nieprofesjonalnych – swoje prace wy-
stawili członkowie tej grupy Barbara Greń, Błażej Kóska, An-
drzej Surowiak i Barbara Pokładnik, zaś gościnnie – utalento-
wany rzeźbiarz Karol Kóska z Kaniowa.

Każdy z wystawiających posiada nieco inną wrażliwość. Ulu-
bionym tematem Barbary Greń są kwiaty, lecz sprawdza się 
także w portrecie i pejzażu, lubi eksperymentować z różnymi 
technikami, najchętniej używa pasteli i olejów. Z kolei Barbara 
Pokładnik pasję rozwija w kierunku tradycyjnego malarstwa na 
szkle pod okiem wybitnej twórczyni Rozalii Szypuły. Błażej Kó-
ska inspiruje się dziełami znanych artystów, dokonując jednak 
osobistej interpretacji. Andrzej Surowiak dodaje: Jestem miesz-
kańcem Bestwiny ale pochodzę z Wałbrzycha, tam się urodzi-
łem 55 lat temu. Miałem wiele zainteresowań, malarstwo mnie 
urzekło, kiedy szukałem sensu życia. Stało się dla mnie odej-
ściem od codzienności. Poznawałem różnych malarzy i ich sty-
le, jednak najbliżsi są dla mnie impresjoniści. Szczególnie Win-
centy Van Gogh i Camille Pissarro. Najpierw malowałem na de-
sce potem sięgnąłem po płótna. Maluję farbami olejnymi. Szu-
kam dla siebie swojego stylu i motywów. Bez wątpienia oko cie-
szą prace Karola Kóski, pewna ręka i zamiłowanie do detali 
sprawiają, że aż trudno uwierzyć, iż pan Karol nie zdobywał ar-
tystycznych szlifów na Akademii Sztuk Pięknych.

Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w Berlinie, w styczniu 
1997 r., natomiast w Polsce – w Poznaniu w r. 2003. Od tego 
czasu nie tylko muzea, ale też inne instytucje kultury otwiera-
ją bezpłatnie swoje podwoje dla szerokiej publiczności. Skar-
by wozowni, „Józefowej Izby”, „Piyknej Izby” czy też sali histo-
rycznej zyskały uznanie wielu zwiedzających.

Sławomir Lewczak
Foto: Muzeum Regionalne

Tłumy na bestwińskiej „Nocy Muzeów”

Spotkanie w ramach „Nocy Muzeów’’

W przeboju Jana Kiepury „Brunetki, blondynki’’

W rytm walczyka serce śpiewa...
Koncert „W krainie najpiękniejszych melodii”

Pierwszy, kwietniowy koncert muzyki operowej, operetkowej 
i musicalowej w bestwińskim GOK-u spodobał się mieszkań-
com na tyle, że organizatorzy postanowili ponownie zaprosić 
publiczność do posłuchania ponadczasowych piosenek. Arty-
ści związani z Czechowickim Teatrem Muzycznym „Movimen-
to” gwarantują najwyższy poziom wykonania, potrafią „rozśpie-
wać” salę i dobrać repertuar tak, by nawet najbardziej wymaga-
jący melomani poczuli się zadowoleni. Niedzielne popołudnie 
w dniu 10 czerwca było czasem kolejnego spotkania ze świa-

tem wielkiej sceny, koncert odbywał się tym razem pod hasłem 
„W krainie najpiękniejszych melodii”.

Występ zdecydowano się podzielić na kilka bloków tematycz-
nych – wykonywano utwory „lekkie, łatwe i przyjemne” z „Księż-
niczki czardasza” albo jazzowej opery „Porgy and Bess” George-
’a Gershwina, lecz znalazło się również miejsce dla nostalgicz-
nej „Tej ostatniej niedzieli”, neapolitańskiego szlagieru „O sole 
mio”, bądź klasycznej pieśni Tewjego Mleczarza „Gdybym był 
bogaczem” (musical „Skrzypek na dachu”). Brawurowa interpre-
tacja przeboju „Brunetki, blondynki” Jana Kiepury wywołała bu-
rzę oklasków, z kolei aria „Usta milczą, dusza śpiewa” z „We-
sołej wdówki” dała impuls wszystkim obecnym do wczucia się 
choć na chwilę w rolę gwiazd estrady.

Odpowiedzialna za przygotowanie całości Barbara Bielaczyc 
postawiła na młodych. W Bestwinie wystapili Emilia Rabczak, 
Kornelia Szczypka, Ewelina Stanclik, Piotr Brożek i Piotr Maga 
a akompaniowała im doświadczona instrumentalistka Natalia 
Firlej. Przykuwały uwagę wspaniałe stroje i wielka naturalność, 
z jaką artyści zachowywali się podczas śpiewu. Dyrektor GOK 
Grzegorz Boboń wręczył występującym upominki, natomiast wi-
downię zaprosił na następne koncerty.

Sławomir Lewczak
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Zdumiewająco wysokim poziomem artystycznym cechowa-
ły się prace przesłane na plastyczny i literacki konkurs „Myśląc 
o wolności”. Tak jak różne były drogi żołnierzy i osób cywilnych 
podczas przełomowych dni 1918 roku, tak różnorodne okazały 
się utwory naszej młodzieży. Niepodległość to według nich nie 
tylko pojęcie ze słownika nauk politycznych, ale przede wszyst-
kim konkretny, realny cel. To ideał przyświecający zarówno wiel-
kim postaciom jak Józef Piłsudski, lecz również dawnym miesz-
kańcom gminy Bestwina, czego przykładem mogą być słowa za-
warte w listach legionisty Antoniego Maja.

Rozstrzygnięcie konkursów miało miejsce 
w dniu 5 czerwca, w gmachu Muzeum Re-
gionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie. 
Zanim nastąpiła zasadnicza część uroczy-
stości, wręczono nagrodę „W Duchu Oska-
ra Kolberga”, przyznawaną przez Muzeum 
a także Gminny Ośrodek Kultury i Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Laure-
atką została pani Danuta Kubik, b. poseł na 
Sejm, społeczniczka, autorka tekstów kroni-
karskich i wierszy, wieloletnia radna, odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. P. Kubik walnie przyczyniła się do budo-
wy szkoły oraz kościoła w sołectwie Bestwin-
ka. Nagrodę wręczała przewodnicząca TMZB 
Dorota Surowiak wraz z kustoszem Muzeum 
Regionalnego Andrzejem Wojtyłą.

Jurorami konkursu plastycznego zostali ar-
tyści Romuald Romańczyk (akwarelista, członek Klubu Plasty-
ków „Zdrzadełko”), Barbara Pokładnik (członkini gminnej grupy 
plastyków „Jaskółka”), Błażej Kóska (członek grupy „Jaskółka”). 

Oto laureaci konkursu zorganizowanego przez TMZB pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Bestwina w ramach Gminnych 
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości:

I kategoria wiekowa: I miejsce – Łukasz Wojtuszek (Bestwi-
na); II miejsce – Natasza Gac (Bestwina), Maja Rusin (Bestwi-
na); III miejsce – Jakub Portasiński (Janowice), Iga Portasińska 
(Janowice); I wyróżnienie – Wiktoria Fajfer (Kaniów); II wyróż-
nienie – Kamila Korczyk (Bestwina).

II kategoria wiekowa: I miejsce – Wiktor Chromik (Janowi-
ce); II miejsce – Natalia Bubak (Janowice); III miejsce  - Ange-
lika Mynarska (Janowice), Krzysztof Kasolik (Janowice); I wy-
różnienie – Kacper Betka (Kaniów); II wyróżnienie – Dominik 
Stanclik (Janowice). 

Jurorami konkursu poetyckiego zostali nauczyciele języka 
polskiego w ZSTiL w Czechowicach – Dziedzicach Aleksandra 
Kaplita, Jolanta Uchyła i Anita Plucińska – Kukucz. Oto laureaci 
konkursu zorganizowanego przez Muzeum Regionalne pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminy Bestwina w ramach Gmin-
nych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości:

I kategoria wiekowa: I miejsce – Sara Kondratowicz (Janowi-
ce); II miejsce – Bartosz Michulec (Janowice); III miejsce – Alek-

sandra Niemczyk (Janowice); I wyróżnie-
nie – Anna Niemczyk (Janowice); II wy-
różnienie – Dawid Lukowiec (Janowice).

II kategoria wiekowa: I miejsce – Kata-
rzyna Jonkisz (Kaniów); II miejsce – Ni-
kodem Żurowski (Bestwina); III miejsce 
– Natalia Mynarska (Bestwina); I wyróż-
nienie – Szymon Adamaszek (Bestwinka).

Nagrody w obu konkursach ufundo-
wał Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 
wspólnie z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Bestwińskiej. Wiersze odczytała pani 
Dorota Surowiak przy akompaniamencie 
muzycznym Julii Kubery. W uroczystości 
uczestniczyły ponadto krewne żołnierzy 
wywodzących się z terenów gminy Bestwi-
na: Pani Halina Olek z rodziny Stanisła-
wa Pokładnika, pani Maria Duraj, wnuczka 
Wincentego Duraja oraz pani Ilona Wój-
towicz z rodziny Antoniego Maja. Wspól-
nie z innymi gośćmi oglądały wystawę hi-

storyczną otwartą w jubileuszowym roku polskiej suwerenności. 

Sławomir Lewczak

Sara Kondratowicz wygrała konkurs literacki w młodszej kategorii

O wolności myślą, piszą i rysują

Pani Danuta Kubik z nagrodą „W duchu 
Oskara Kolberga’’

Kultura

Uruchomione niedawno w Gminnym Ośrodku Kultury warsz-
taty z zakresu ceramiki osiągnęły spory sukces frekwencyjny. 
Nowoczesny, kręgowy piec pozwolił uczestnikom na wykony-

wanie trwałych i profesjonalnie wyglądających ozdób – niektó-
re z nich do złudzenia przypominają srebro. Młodsi i starsi ba-
wią się wyśmienicie tworząc wypalane ze specjalnej gliny cuda 

Ceramika coraz bardziej popularna



14

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

cz
er

w
ie

c 
6/

20
18

Kultura

Warsztaty dają dzieciom wiele radości

Ich miejsce na ziemi... – wyniki konkursu 
plastycznego

Laureaci konkursu plastycznego

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie najmłodsi 
brali udział w konkursie plastycznym „Moje miejsce na ziemi”. 
Wykonane różnymi technikami 23 prace przedstawiały „małą oj-
czyznę” uczestników położoną oczywiście w gminie Bestwina. 
Przewodniczącą Jury była pani Maria Halama. Rozstrzygnięcie 
nastąpiło w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, w dniu 11 maja. 
Oto lista nagrodzonych:

Kategoria I: prace przestrzenne:
Nagrody:
1. I miejsce - Laura Kozłowska  kl. 0A
2. II miejsce - Inga Lewińska kl. 3A 
3. III miejsce - Damian Boboń kl. 4C

Kategoria II: prace wykonane techniką płaską przez dzie-
ci 5-6 lat:

Nagrody:
1. I miejsce - Milena Kozak kl. 0 I
2. II miejsce - Maria Olek kl. 0A 
3. III miejsce - Maria Gwóźdź kl. 0A

Kategoria II: prace wykonane techniką płaską przez uczniów 
Szkoły Podstawowej:

Nagrody:
1. I miejsce - Julia Furtek kl. 2A
2. II miejsce - Marianna Gronkiewicz kl. 2A
3. III miejsce - Nikodem Żurowski kl. 7A
Z wyjątkiem zwyciężczyni w II kategorii pochodzącej z Kanio-

wa, wszyscy nagrodzeni reprezentują Bestwinę.

Piłkarz skazany na książki
Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem – promocja 

książki „Ciągle na spalonym”
Po roku powrócił do Bestwiny najlepszy futbolista wśród lite-

ratów! Zbigniewa Masternaka pamiętają z pewnością kibice me-
czu reprezentacja pisarzy polskich – samorządowcy gminy Be-
stwina. Autor znakomitego, autobiograficznego cyklu „Księstwo” 
wydał tym razem pozycję poświęconą swojej największej pa-
sji – oczywiście piłce nożnej. W dniu 25 maja w Gminnej Biblio-
tece Publicznej odbyła się premiera reportażu „Ciągle na spalo-

nym” w którym to Masternak opisuje swoje boiskowe perypetie.
Na Ligę Mistrzów szans nie miał – podczas gdy inni inten-

sywnie trenowali już od dziecka – on pomagał w pracach polo-
wych i leczył trapiące go kontuzje. Zdołał jednak pograć w Ko-
ronie Kielce i następnie święcić triumfy w futbolu amatorskim 
czy też… błotnym. Jak wyznał: „Dziś 11-12 lat to już zdecydo-
wanie za późno na pierwsze treningi, Odstajemy od Zachodu, 

z motywem przewodnim karpia królewskiego i nie tylko. 

Komentarze ze społecznościowego profilu GOK mówią same 
za siebie:

- Dzieci z Klubiku DobEdu bawiły się wspaniale! Dziękujemy 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, a w szczególności panu Dyrek-
torowi i wspaniałym Paniom za te wyjątkowe zajęcia!

- Cudowna inicjatywa! Piękne!

Miesiące maj i czerwiec przynoszą wciąż nowe odkrycia zwią-
zane z ceramiką, a my zapraszamy również na stronę www.kul-
tura.bestwina.pl, należy kliknąć w zakładkę „Ceramiczne warsz-
taty rodzinne”.
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Kultura

Zbigniew Mastenak i jego nowa książka

„Dziadek Władek” publikuje  
i zdobywa nagrody

bo tam do klubów przychodzą już kilkulatki.  Pomału się to jed-
nak zmienia, mój syn Wiktor szkolił się w akademiach FC Bar-
celony czy Legii Warszawa. Także w gminie Bestwina do pił-
ki garną się coraz młodsze dzieci, czego wyrazem są sukcesy 
i liczne turnieje żaków bądź młodzików. 

Z kolegami – pisarzami Zbigniew Masternak zwiedził niemal 
całą Polskę i Europę. Toczył boje z kadrą aktorów, polityków, 

radców prawnych oraz księży. Wszędzie gdzie się pojawiał, sta-
rał się promować polską kulturę i literaturę co jak widać działa-
ło, gdyż książki gościa naszej biblioteki przetłumaczono na ję-
zyki niemiecki, serbski, bułgarski, macedoński, białoruski, ukra-
iński, rosyjski, wietnamski i mongolski. Najnowsza publikacja, 
„Ciągle na spalonym” powstała na kanwie piłkarskich doświad-
czeń z pomocą małżonki Renaty – autorki fotografii.

W książce znalazło się ponadto wspomnienie z Bestwiny: 
„Ciekawą imprezę przygotowała pani Teresa Lewczak, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. W ramach Tygodnia 
Bibliotek zmierzyliśmy się z Reprezentacją Gminy Bestwina i do-
staliśmy lanie 8:5. Możemy się tłumaczyć, że zagraliśmy rezer-
wowym składem, ale wójt Artur Beniowski i spółka byli zdecy-
dowanie lepsi. Mimo tego, że omal nie spóźniliśmy się na mecz 
transportowani przez Krzysztofa Grykę który jak zwykle pomy-
lił trasę i zacząłem grać bez rozgrzewki, to wypadłem całkiem 
przyzwoicie. Zdobyłem trzy ładne bramki (ponadto raz trafiłem 
w słupek i raz w poprzeczkę, czym znacząco podreperowałem 
sobie bilans w drużynie pisarzy. 50 meczów – 53 gole, czyli im 
jestem starszy, tym skuteczniejszy”.

Sławomir Lewczak

Nie daje o sobie zapomnieć znakomity bestwiński satyryk i twórca krótkich form li-
terackich Władysław Kozieł. Jako członek grupy facebookowej „Satyra” został współ-
autorem już trzeciej Międzynarodowej Antologii. Kolejny po „Odwódkach” i „Niepomo-
żankach” tomik nosi nazwę „Akwarymki” i jak zawsze można w nim znaleźć zabawne 
utwory napisane przez „Dziadka Władka z Bestwiny”.

 25 maja w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku – Białej miał miejsce finał VII Bielskie-
go Konkursu Satyrycznego „Wrzuć na luz”. Władysław Kozieł nadesłał na ten konkurs 
osiem miniaturek określanych jako „Skrótki” i „Metagramy”. Jury w składzie Lech Ko-
twicz, Juliusz Wątroba i Franciszek Kopczak doceniło poczucie humoru naszego ro-
daka i przyznało mu wyróżnienie w kategorii literackiej. Serdecznie gratulujemy!

Sławomir Lewczak Władysław Kozieł - satyryk z Bestwiny

Praca i pilność czynią mistrza
Wystawa prac Karola Kóski

Kierowcy przejeżdżający ulicą Młyńską w Kaniowie często 
zwracają uwagę na piękne rzeźby stojące przed jedną z po-
sesji. Są to dzieła pana Karola Kóski, rzemieślnika, stolarza, 
„człowieka renesansu” i wielu talentów. 4 czerwca w Miejskim 
Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach został zorganizo-
wany wernisaż prac pana Karola, dzieł niebanalnych pod każ-
dym względem. 

Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Czechowic – Dzie-
dzic Jacek Cwetler oraz dyrektor MDK Bolesław Folek wyra-
zili się z wielkim uznaniem o dorobku artysty. Zaprezentowali 

starannie wykonane meble, imponujących rozmiarów herb Ka-
niowa czy wreszcie ramki na portrety mieszkańców gminy Be-
stwina lub sławnych postaci z dziejów Polski. Jest zatem dok-
tor nauk medycznych Franciszek Maga, znakomity piłkarz Ry-
szard Kraus, ale także Reymont, Prus, Sienkiewicz, Skłodow-
ska – Curie... Osobne ramy wykonał pan Karol na zdjęcia swo-
ich rodziców, zwłaszcza Jana Kóski, mistrza stolarskiego, za-
razem żołnierza w formacji Strzelców Podhalańskich. Dyplom 
pana Jana zresztą również znalazł się na wystawie.

Jestem już w kolejnym pokoleniu stolarzem, ale nie to nie jedy-
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Kultura

Majówkowe świętowanie w „Razem”

ny mój zawód! – wyznał Karol Kóska. – mam uprawnienia spa-
wacza czy też obsługi strażackich motopomp. Kolekcja różno-
rodnych świadectw jest na to dowodem. 

Goście wernisażu mogli złożyć swoje podpisy na specjalnie 

wykonanej przez Karola Kóskę „ściance”, natomiast znany ar-
tysta Romuald Romańczyk w formie podziękowania naszkico-
wał konny powóz.

Sławomir Lewczak 

Występy podopiecznych „Razem’’

W 3 niedzielę maja w uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go zgodnie z wieloletnią tradycją na terenie Ośrodka Mieszkal-
no-Rehabilitacyjnego w Bestwinie odbyła się „XVI Majówka Ra-
zem”. Piękna pogoda umożliwiła realizację całego programu 
w plenerze. Tego dnia wszystkim dopisywały humory i nie spo-
sób było nie zauważyć uśmiechów i pozytywnej energii płynącej 
od każdego. Majówka w RAZEM jest zawsze doskonałą oka-
zją do integracji oraz doznań kulturalnych, a w tym roku po raz 
pierwszy była współfinansowana przez Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, jako jedno z działań projektu „DzielMY 
się – uczMY - działajMY”. 

Imprezę poprzedziła msza św. koncelebrowana przez ks. Woj-
ciecha Pala - wikarego z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bestwinie, ubogacona pięknym śpiewem grupy 
oazowej. Ks. Wojciech skierował do obecnych kazanie krótkie, 
ale za to bardzo głębokie. We mszę św. włączyli się sami nie-
pełnosprawni, którzy służyli oraz czytali Słowo Boże. 

Po zakończeniu Mszy Świętej zabrali głos zaproszeni goście, 
a następnie rozpoczęły się zachwycające ucho i oczy barwne 

występy muzyczno-teatralne. Wystąpiła grupa „Młodych RA-
ZEM” (tworzona przez niepełnosprawnych mieszkańców Ośrod-
ka), która przygotowała spektakl „Dwa dzbany” oraz dwa ukła-
dy taneczne do piosenki z Piratów z Karaibów i piosenki „Cze-
kolada”. Warto podkreślić, że grupa sama przygotowała stro-
je oraz scenerię i wszystkie atrybuty. Nie zabrakło również wy-
stępów wokalnych podopiecznych Stowarzyszenia „Serce dla 
serca”. Część artystyczna była bardzo bogata i pokazała wraż-
liwość i talent osób z niepełnosprawnością intelektualną. Je-
steśmy z nich dumni i cieszymy się, że są tacy aktywni i swo-
imi występami motywują innych do działania. Oczywiście w tej 
części programu nie pominięto zaproszenia zebranych osób na 
widowni do wspólnej zabawy z pomponami w rytm „Czekola-
dy”. To był strzał w dziesiątkę. Nie spodziewaliśmy się sami, że 
da ona wszystkim tyle radości i „powera”.

W trakcie imprezy było można podziwiać wystawę rękodzieła 
przygotowaną przez Stowarzyszenie „RAZEM” oraz przez se-
niorów z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach, a także 
wziąć udział w loterii fantowej „Mój szczęśliwy losik”.

Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród 
członków Stowarzyszenia „RAZEM” i mieszkańców Ośrodka. 
W tej pięknej majowej imprezie udział wzięli członkowie Sto-
warzyszenia ADA, Stowarzyszenia Serce dla Serca, seniorzy 
z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach, lokalna społecz-
ność oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością na tegorocz-
nej Majówce zebranych zaszczycił m.in.: Senator RP - Andrzej 
Kamiński, Posłanki na Sejm RP - Pani Mirosława Nykiel i Mał-
gorzata Pępek, Wicestarosta Bielski - Pan Grzegorz Szetyński, 
Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała - Pan Przemysław Kamiń-
ski, Wójt Gminy Bestwina - Pan Artur Beniowski, Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Bielsko-Biała - Pan Przemysław Drabek, 
Dyrektor GOK W Bestwinie - Pan Grzegorz Boboń. 

Ewa Oczadły – Stowarzyszenie „Razem”

Pan Karol Kóska odbiera gratulacje Rzeźbione ramy na fotografie
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17 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kaniowie 
został zorganizowany Turniej Wiedzy o Powietrzu. Konkurs był 

jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu „Labora-
torium Naukowej Przygody”, który jest realizowany w ramach 
programu Funduszu Naturalnej Energii.

Do konkursu zgłosiły się drużyny ze wszystkich gminnych 
szkół podstawowych. Uczestnicy musieli wykazać się między 
innymi znajomością właściwości powietrza, rozkładem klimatów 
na kuli ziemskiej a także urządzeń pomiarowych stosowanych 
w meteorologii. 

Klasyfikacja drużyn po serii 9 pytań była następująca 
- 1 miejsce SP Janowice
-2 miejsce SP Kaniów
-3 miejsce SP Bestwinka
- 4 miejsce SP Bestwina

Magdalena Jasińska  - ZSP Kaniów

Kiedy Dziennik Zachodni ogłosił plebiscyt na najsympatycz-
niejszą grupę przedszkolną i na nauczyciela wychowania przed-
szkolnego roku, nikt nie podejrzewał, że w czołówce obu zdo-
bytych tytułów znajdą się przedstawiciele przedszkola z naszej 
gminy! Jednak niesamowita determinacja rodziców pokazała, że 
wszystko jest możliwe. Grupa przedszkolna „Rybki”, czyli dzieci 
trzy - i czteroletnie z przedszkola w Janowicach, dzięki głosom 
oddanym przez rodziców, uzyskała pierwsze miejsce w powie-
cie bielskim – do rąk dzieci trafią nagrody takie jak m.in.: zapro-
szenie do „NEMO Wodny Świat” czy wspólny wyjazd do Ślą-
skiego Ogrodu Zoologicznego. Ponadto dzięki głosom oddanym 
przez rodziców, trzecie miejsce w powiecie w plebiscycie Na-
uczyciel Przedszkola Roku uzyskała wychowawczyni „Rybek” 
Karolina Wróbel. Zajęcie tak wysokich miejsc w plebiscycie nie 
tylko zaowocowało zdobyciem świetnych nagród, ale również 
bardzo zintegrowało społeczność rodziców i pokazało, że na-
wet przedszkola z małych miejscowości mają wielkie szanse. 

Pozwoliło także na to, aby o przedszkolu w Janowicach na gali 
finałowej usłyszeli wszyscy czytelnicy „Dziennika Zachodniego”.

Opracowanie: Karolina Wróbel

Edukacja

90 tys. na „Zielone Pracownie”  
do naszych szkół!

„Rybki” z Janowic wypłynęły  
w plebiscycie „DZ”

Karolina Wróbel i „Rybki’’

Powietrze bez tajemnic
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Powietrzu pod  

patronatem Wójta Gminy Bestwina

Laureaci Turnieju Wiedzy o Powietrzu

Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Bestwinie, Bestwince 
i w Kaniowie z sukcesem wystartowały w konkursie „Zielona 
Pracownia 2018”. Konkurs zorganizował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a jego 
założenia polegały na utworzeniu interdyscyplinarnej ekopra-
cowni, w której będzie można zgłębiać tajniki biologii, fizyki, che-
mii, ochrony środowiska, geologii, geografii itd. Pod uwagę brano 
jakość i różnorodność wyposażenia, zasadność zakupu jak rów-
nież kreatywność, wykorzystanie przestrzeni, innowacyjność.

Wójt Artur Beniowski podsumowuje: Wśród 68 dofinanso-

wanych wniosków są aż trzy gminne placówki oświatowe. Be-
stwinka otrzymała 29 926 zł., a Bestwina i Kaniów – po 30 tys. 
Nie ukrywam, że w dobie poszukiwania dosłownie każdej zło-
tówki taki zastrzyk finansowy bardzo szkołom się przyda. Ale 
nie byłoby go, gdyby nie zaangażowanie wnioskodawców, pra-
ca dyrektorów, nauczycieli i wreszcie uczniów pragnących zdo-
bywać wiedzę w lepszych warunkach. W gminie Bestwina sta-
wiamy na inwestycje proekologiczne, lecz zacząć trzeba u pod-
staw, poprzez edukację.
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Edukacja

Festiwal lepszy niż „Eurowizja” – Święto 
Muzyki w Bestwince

W Bestwince zakończył się 28 maja najstarszy w naszej gmi-
nie przegląd obcojęzycznych piosenek. „Święto Muzyki”, jakie 
cyklicznie od siedmiu lat organizuje tamtejszy Zespół Szkol-
no – Przedszkolny kładzie akcent zwłaszcza na język francuski, 
gdyż główną koordynatorką wydarzenia jest romanistka, pani 
Anna Tomaszczyk. Publiczność zobaczyła kilkudziesięciu wyko-
nawców (zespoły, duety lub soliści) wykonujących dziesięć utwo-
rów. Sześć z nich wzięło udział w konkursie, gościnnie wystąpił 
natomiast chór „PeZet” pod batutą Urszuli Szkucik – Jagiełki.

Motyw przewodni tegorocznego „Fête de la Musique”  to ro-
dzina, stąd hasło „J'aime ma famille” czyli „Kocham moją rodzi-
nę”. – Chcieliśmy powiązać nasze wydarzenie z Dniem Matki, 
ale także z Dniem Ojca – powiedziała Anna Tomaszczyk. Stąd 
obecność takich piosenek jak np. „Cudownych rodziców mam”, 
„You’re my Mum” lub „Parler à mon père”.

Jury w składzie: Wiesława Ochman – Szeliga, Katarzyna 
Sieczkowska i Małgorzata Wojsław przyznało nagrody „Grand 
Prix”. W kategorii soliści i duety klas 4-6 zwyciężyły Magdale-
na Szlosarczyk i Joanna Wołoszczak z ZSP Janowice. W ka-
tegorii zespoły klas 4-6 – ZSP Kaniów w składzie Anna Be-

niowska, Maja Buczek, Kinga Duda, Magdalena Lebryk, Oli-
wia Świgoń i Anna Adamaszek. Natomiast w kategorii soliści 
i duety klas 7 i gimnazjów taką samą liczbę punktów otrzyma-
ły Barbara i Maja Postka z kl. 7 oraz gimnazjum w Bestwince, 
a także Aleksandra Kowol ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Od-
działami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu. Ostatecz-
nie nagroda główna przypadła Oli, która o konkursie w Bestwin-
ce dowiedziała się od swojej nauczycielki języka francuskiego 
i przemierzyła wiele kilometrów by odwiedzić gminę Bestwina.

Wśród gości niezwykłej imprezy znaleźli się sekretarz gminy 
Bestwina Arkadiusz Maj, konsultant ds. j. francuskiego z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku – Białej Beata 
Honkisz, jak również panie dyrektor gminnych placówek oświa-
towych. Klas frankofońskich nie ma w Polsce zbyt wiele, dlate-
go też bardzo cieszy używanie mowy Victora Hugo czy Juliu-
sza Verne’a także w małych miejscowościach. „Święto Muzyki” 
spełnia swoją edukacyjno – integracyjną misję lepiej niż festiwa-
le w stylu „Eurowizji” gdyż po prostu jest nasze własne – a rów-
nocześnie międzynarodowe.

Sławomir Lewczak

Aleksandra Kowol z Zabrza - zdobywczyni Grand Prix

Śpiewali jak Król Dawid – IV Janowicki 
Konkurs Pieśni Gospel

Chór „Andante’’ z Bestwiny

Sprawiedliwi wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przy-
stoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy 

harfie o dziesięciu strunach (Ps 33) – mówi Pismo Święte. Frag-
mentów mówiących o śpiewie jest oczywiście w Biblii więcej, 
ale chyba najbardziej znanym wykonawcą utworów religijnych 
był król Izraela Dawid. Tradycyjnie uważa się go za autora 150 
psalmów, a te z kolei stały się kanwą nowszych pieśni. Również 
nurt muzyki gospel korzysta z biblijnych inspiracji. Czarnoskó-
rzy mieszkańcy Ameryki Północnej chętnie podejmowali moty-
wy tęsknoty za Niebem, za ojczyzną i bliskimi, bardzo ekspre-
syjnie wyrażając ewangeliczną radość. Gospel już dawno prze-
kroczył jednak Atlantyk i znalazł swoje miejsce w Europie, po 
raz czwarty także w Janowicach.

„Praise the Lord” – „Chwalcie Pana” – to hasło wybrzmiewa 
co roku w kościele św. Józefa Robotnika i za każdym razem za-
skakuje ciekawymi aranżacjami wykonywanych utworów. Patro-
nat nad całym festiwalem sprawują dziekan dekanatu wilamo-
wickiego ks. Stanisław Morawa, jak również wójt gminy Bestwi-

Na koniec zaśpiewał chór PeZet
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Ogłoszenia

na Artur Beniowski. Organizatorem był Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Janowicach wspólnie z parafią, której proboszczem 
jest ks. Józef Walusiak.

29 maja 2018 roku rolę jurorów pełnili: Beata Zacharko (ab-
solwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, akompaniator na 
Wydziale Wychowania Muzycznego); Daniel Stanclik (muzyk, 
instrumentalista, organista w Sanktuarium MB Bolesnej w Hałc-
nowie) oraz Piotr Mirecki (muzyk zespołu „Dzień Dobry”, woka-
lista i gitarzysta, laureat prestiżowych konkursów i przeglądów). 
Obecny był wójt Artur Beniowski, który wręczał również nagro-
dy, zaś media reprezentowali dyrektor programowy Beskidzkie-
go Radia Katolickiego „Anioł Beskidów” ks. Jacek M. Pędziwiatr, 
administrator strony janowice-bestwina.pl Jarosław Zolich i ni-

żej podpisany redaktor „Magazynu Gminnego”.
  Wystąpiło w sumie 238 wykonawców pogrupowanych w chó-

ry, zespoły, duety czy solistów, przygotowanych przez nauczy-
cieli muzyki. Wszyscy zostali serdecznie powitani przez dyrek-
tor ZSP Urszulę Kal. Sam konkurs trwał prawie cztery godziny 
i narada jurorów wobec tego nie należała do najkrótszych. Przy 
ogłaszaniu werdyktu Piotr Mirecki powiedział: Gospel to wbrew 
temu, co się może wydawać, nie piosenki – to modlitwa. Stara-
liśmy się nagrodzić tych z was, którzy umieli połączyć wokalny 
kunszt z wzniesieniem swoich myśli do Boga. 

Oto lista laureatów: Klasy 1-3: I - „Nutki” (Bestwinka), II - „De-
Mollki” (Czechowice – Dziedzice); Klasy 4-7: I – Trio z Bestwiny, 
II – „Wiolinki” (Janowice), III – „Crescendo” (Janowice); Chóry 
SP: I – „Divertimento” (Kaniów); Gimnazjum soliści: I – Mateusz 
Pollak (Czechowice – Dziedzice), II – Martyna Szczotka (Be-
stwina); Chóry i zespoły gimnazjum: I – „Andante” (Bestwina), 
II – „Presto” (Bestwinka), III – „Angels” (Bestwinka). 

Nagrody „Grand Prix” IV Janowickiego Konkursu Pie-
śni Gospel otrzymali Wiktoria Polak z Bestwiny oraz chór 
„Cantata” z Bestwiny, prowadzony przez Magdalenę Wod-
niak – Foksińską.

 Najbardziej znanymi artystami z kręgu gospel są Ma-
halia Jackson, Yolanda Adams czy polski chór „Trzecia Godzina 
Dnia”. Gatunek został rozsławiony przez film „Zakonnica w prze-
braniu” z Whoopi Goldberg w roli głównej. Janowice dołączają 
do „gospelowej mapy świata” i stanowią na niej coraz jaśniej-
szy punkt.

Sławomir Lewczak

Cennik opłat  
obowiązujących  

na terenie
Gminnego Ośrodka  
Rekreacji i Sportów 

Wodnych w Kaniowie

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży 
uczącej się do ukończenia 25 roku życia oraz 
emerytom i rencistom za okazaniem legity-
macji.

** Bilet grupowy przysługuje grupie zorga-
nizowanej min. 10 osób z opiekunem
(np. wycieczki, półkolonie, świetlice, obozy, ko-
lonie) – opiekunowie grup wejście bezpłatne.

*** Wszystkie ceny zawierają obowiązujący po-
datek VAT.

KOMUNIKAT
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie informuje,  że ze względu na wdrożenie RODO (rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych)  sprzedaż biletów miesięcznych PKS w placówce od miesiąca maja została zlikwidowana.
Bilety można nabyć na dworcu PKS w Bielsku- Białej.

Pieśni Gospel charakteryzują się sporą ekspresją



20

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

cz
er

w
ie

c 
6/

20
18

Sport

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. 
„Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głów-
nym celem projektu jest promocja producentów i usługodaw-
ców (głównie z obszaru LGD ale także najbliższych okolic) po-
przez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej.

LGD Ziemia Bielska poszukuje unikatowych, charakterystycz-
nych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieśl-
niczych itp., które zostaną objęte wspólną marką pn. Bogac-
two Ziemi Bielskiej. Jeśli oferujesz usługi lub tworzysz produk-
ty związane z naszym regionem, które cechuje tradycyjność, ja-
kość, wyjątkowość, ekologiczność, są one przyjazne dla środo-
wiska i ogólnie dostępne – zgłoś się. Jury oceni twoją kandyda-

turę, a po pozytywnej ocenie zostanie Ci przyznany znak marki.
Marka Bogactwo Ziemi Bielskiej jest przyznawana w po-

staci certyfikatu lokalnym producentom, usługodawcom oraz 
organizacjom i może być wykorzystana do promocji działalno-
ści – w ramach projektu planujemy wydanie ilustrowanego ka-
talogu i stworzenie internetowej bazy produktów oraz usług ob-
jętych marką. 

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kon-
taktu z biurem LGD Ziemia Bielska. 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 
43-300 Bielsko-Biała Tel/fax. 033 8136964,  

e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

17 kilometrów na sto lat niepodległości
XIII Janowicki Rajd Rowerowy

Biało – czerwone flagi na koszulkach około 370 uczestników 
janowickiego rajdu w dniu 9 czerwca to znak, że gmina Bestwina 
także na sposób sportowy stara się godnie uczcić narodowy ju-
bileusz stulecia odzyskania niepodległości. Można też dostrzec 
inne analogie: czy zbiorowy wysiłek, wspólne pokonywanie 
pagórków, upału, strach przed widoczną oddali burzą nie 
ma w sobie jakiegoś podobieństwa do walki o wolność? Im-
preza na terenie najwyższego w całej gminie sołectwa (a także 
zahaczająca o miejscowości ościenne) to żelazny punkt w kal-
endarzu plenerowych atrakcji i warto ją kontynuować.

Jadący na czele peletonu sołtys Stanisław Nycz komentował: 
Obawiam się najbardziej dosyć stromych podjazdów i zjazdów. 

Przy tej temperaturze może to być problemem dla najmłodszych 
uczestników… jednak nawet jadące na swoich małych 
wehikułach dzieciaki poradziły sobie dzielnie, zadowolenia nie 
kryły szczególnie przedstawicielki organizatorów: dyrektor ZSP 
Urszula Kal i występująca jako konferansjer Jolanta Kuczyńska. 
Również wójt Artur Beniowski pochwalił całą inicjatywę 
stwierdzając, iż jest ona świetną promocją zdrowego stylu życia. 

Nieco zmieniona tym razem, siedemnastokilometrowa 
trasa wiodła rowerzystów ulicami Janowicką, Targanicką, 
Pszczelarską, Prusa, Szkolną, Leszczynową, Ofiar Wojny, 
Bialską, Bestwińską, Podleską, Brzozową, Górską, Jowisza, 
Zagrody, Taterniczą, Czernichowską, Jastrzębią,  Społeczną, 
Pielgrzymów, Łanową i znów Janowicką. Prowadzeni przez 

Kilkuset rajdowiczów dzielnie znosiło upał

Rodzina Wójtowicz - najliczniejsza na trasie

Bogactwo Ziemi Bielskiej czyli jak promować 
się wspólnie

 „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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W kajak – polo jest wszystko, czego potrzebuje prawdziwy 
kibic: walka do ostatniego gwizdka, efektowne gole, starcia ro-
dem ze sportów walki, łzy szczęścia i łzy smutku. Turnieje, ja-
kie miały miejsce w Kaniowie w dniach 8-10 czerwca dostar-
czyły widzom niepowtarzalnych emocji a do klubowej kolekcji 
UKS „Set” powędrowały kolejne, cenne trofea.

Zawody, jakie odbywały się podczas upalnego weekendu to 
XII Międzynarodowy Turniej Kajak Polo, II edycja Pucharu Polski 
a także turniej dla najmłodszych z cyklu „Panda Cup”. Uczest-
niczyło łącznie 38 drużyn nie tylko z Polski, ale również z Wę-
gier, Czech, Ukrainy, Litwy czy Austrii – wszyscy na gościnnym 
terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji czuli się dosko-
nale, w czym duża zasługa organizatorów i wolontariuszy oraz 
sponsorów, z Urzędem Gminy na czele. 

Po 124 zaciętych meczach zaproszono zawodników do cere-
monii dekoracji, prowadzonej przez Iwonę Sojkę. Wójt Artur Be-
niowski wręczał medale i puchary wspólnie z przedstawicielką 
Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyną Adamiec, radnym Ro-
manem Pacygą, sołtysem Kaniowa Markiem Pękalą jak również 
panią prezes UKS „Set” Haliną Błaszkiewicz i trenerem Dariu-
szem Pilarzem. Nie brakowało także innych gości – samorzą-
dowców czy reprezentantów gminnych kół i stowarzyszeń. Na-
grodę specjalną otrzymała kończąca karierę zawodniczą z po-
wodu kontuzji Natalia Pacyga, wieloletnia reprezentantka Pol-

ski i zdobywczyni dla Kaniowa różnorakich pucharów na are-
nie międzynarodowej. 

UKS „Set” wywalczył dwa mistrzostwa (w pierwszej i drugiej 
dywizji), jak również jeden medal brązowy („Panda Cup”). W dy-
wizji trzeciej kajakpoliści z Kaniowa uplasowali się tuż na podium.

Oto ostateczna klasyfikacja:
I Dywizja: 1. UKS „Set” Kaniów (Borys Zubczewski, Łu-

kasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Maciej 
Paszana, Paweł Michalec, Piotr Bajerski, Miklosz Kiss); 2. 
MOSW Choszczno; 3. Vidra (Węgry).

II Dywizja: 1. UKS „Set” Kaniów (Monika Pacyga, Gabriela 
Bazan, Marlena Madej, Sandra Pilarz, Dominika Sojka, Klau-
dia Sachmerda); 2. Praga (Czechy); 3. Nagymaros (Węgry).

III Dywizja: 1. MOSW Choszczno; 2. Nagymaros (Węgry); 3. 
Kwisa Leśna; 4. UKS „Set” Kaniów (Kajetan Więzik, Jakub 
Kleczek, Hanna Sojka, Aneta Kóska, Estera Janeczko, Mi-
łosz Prymula).

„Panda Cup” – IV Dywizja: 1. MOSW Choszczno; 2. Praga 
(Czechy), 3. UKS „Set” Kaniów (Bartłomiej Kleczek, Maja 
Pyjas, Przemysław Gruszka, Kaja Gruszka, Sebastian Sza-
farczyk, Joanna Szafarczyk, Wojciech Szafarczyk, Gabriel 
Dendys).

Sławomir Lewczak

Kajak - polo: świetne występy  
UKS „Set” Kaniów

Dziewczęta otrzymują puchar z rąk wójta

Policję, panie Monikę Krężelok, Ewelinę Olejak i pana Stanisława 
Nycza uczestnicy mogli być spokojni o swoje bezpieczeństwo. 
Całą stawkę zamykała Małgorzata Węgrzyn – Kędzior z ZSP 
Bestwinka, udostępniony został mobilny serwis rowerowy i po-
moc medyczna. 

Tradycją rajdu jest janowicka grochówka, bloczek uprawniał 
jednak również do wybrania zamiast niej kiełbaski, frytek, 
prażonek i innych specjałów. Oprócz tego stoiska gastronomic-
zne oferowały gofry albo zimne napoje. Dla dzieci przygotowano 
malowanie twarzy, jazdę na kucyku, dmuchane zamki… 
Same dzieciaki, uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach, pięknie się za udaną imprezę 
odwdzięczyły poprzez taniec i śpiew na estradzie. Na brawa 
zasłużyli oczywiście nauczyciele i instruktorzy przygotowujący 
„młode talenty” do występu, może i pierwszego przed tak dużą 
publicznością.

Na mecie rozdano regulaminowe nagrody. Najliczniejszą 
rodziną (16 osób) okazała się rodzina Wójtowicz. Najliczniejszą, 

zgłoszoną reprezentacją szkoły – uczniowie ZSP Bestwinka. 
Podobnie jak w latach ubiegłych dyplom za tytuł najstarszego uc-
zestnika powędrował w ręce pana Antoniego Góry. Najmłodszy 
rajdowiec jadący w koszyku to Leonid Domeradzki, zaś 
najmłodszą jadącą samodzielnie uczestniczką okazała się Na-
talia Grzybowska. Inni mogli szukać swojego szczęścia w loterii 
z atrakcyjnymi nagrodami a wieczorem potańczyć przy muzyce.

Nazwiskami dobroczyńców indywidualnych i nazwami 
przedsiębiorstw sponsorujących rajd zapełniono dwie duże 
tablice korkowe. Życzliwie spojrzeli na wszystko także przed-
stawiciele samorządu lokalnego – wspomniany wyżej wójt Artur 
Beniowski, radni z sołectwa Janowice i nie tylko, radni Rady 
Powiatu Bielskiego, szczególnie pan Jan Stanclik, kierownik 
Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz Wojsław. 
Wiele dobrego serca okazało Koło Gospodyń Wiejskich w Jano-
wicach oraz nieoceniona Ochotnicza Straż Pożarna, która 
zabezpieczała trasę na całej jej długości.

Sławomir Lewczak

Esencją kajak-polo są indywidualne pojedynki

Sport
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Sport

W kaniowskim „Oczku” ryby nie śpią
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Oczekiwanie na wielką rybę

Uczestnicy oraz organizatorzy zawodów

Powiedzenie „wszystkie rybki śpią w jeziorze” zdecydowa-
nie nie sprawdza się podczas dziecięcych zawodów wędkar-
skich w Kaniowie. Staw „Oczko” to jeszcze nie jezioro, ale roi 
się w nim od wszelkiego rodzaju ryb – sumików, karasi, płotek 
i innych mieszkańców wodnej toni. 2 czerwca 62 uczestników 
pod opieką rodziców i dziadków nie dało rybkom pospać i wy-
startowało w trzygodzinnych zmaganiach, do których zaprosi-
ło Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. 
Adolfa Gascha.

Zawody odbywają się corocznie, w okolicach Dnia Dziecka 
i na początku roku szkolnego – mówi prezes Stowarzyszenia 
Roman Sas – Dla każdego mamy atrakcyjne nagrody, a dla zwy-

cięzców medale i statuetki. Jesteśmy bardzo wdzięczni spon-
sorom, dzięki którym dzieciaki nie odchodzą z pustymi ręka-
mi – podsumowuje pan Roman.

Dobre warunki pogodowe pozwoliły na sprawną organizację 
całego przedsięwzięcia. Nagrody za trzy pierwsze miejsca ode-
brali z rąk prezesa Romana Sasa i wiceprezesa Jana Adamca 
młodzi amatorzy wędkarstwa: Maksymilian Czopek, Amelia Jur-
czyk i Szymon Witoszek. Amelia otrzymała także nagrodę za 
największą rybę. Podziękowania należą się każdemu, kto spra-
wił tego dnia radość dzieciom i umożliwił spędzenie czasu nad 
wodą, wśród pięknej przyrody.

Sławomir Lewczak

Łączy nas piłka... kobieca!
Podczas gdy cały piłkarski świat przygotowywał się do Mi-

strzostw Świata w Rosji, swój własny „krok milowy” zrobiła dru-
żyna dziewcząt LKS Bestwina prowadzona przez Wojciecha Li-
sewskiego. Drugiego czerwca 2018 roku nasze piłkarki zmierzy-
ły się towarzysko na dużym boisku z silnym klubem BTS „Re-
kord” Bielsko – Biała. Co prawda mecz zakończył się porażką 
5:2, lecz bramki Emilii Waliczek pozwalają wierzyć, iż kolejne 
spotkania będą owocowały stopniowym wspinaniem się w górę 
po sportowej drabinie. Nie jest sztuką wygrywać ze słabymi, wy-
magający rywale najlepiej pomagają pokonywać własne błę-
dy. Wypada podziękować zarządowi klubu, rodzicom, trenero-

wi i sponsorom za to, że w naszej gminie nie tylko mężczyźni 
mogą uprawiać najpopularniejszy sport na świecie. Trener Woj-
ciech Lisewski podsumowuje: Mecz toczył się w rodzinnej i przy-
jaznej atmosferze, była zdrowa rywalizacja i wiele fajnych akcji. 
Poziom pozytywnie zaskoczył licznie zgromadzonych kibiców, 
którzy zgotowali fantastyczną oprawę i doping.

Niedługo później, 6 czerwca dziewczęta wzięły udział w tur-
nieju „Mała piłkarska kadra czeka” odbywającym się w Danko-
wicach. Z dwoma zwycięstwami i jedną porażką drużyna zaję-
ła drugie miejsce.

Sławomir Lewczak, Zdjęcia – Bartosz Stasicki 

W tym meczu nikt nie odpuszczał!Trener objaśnia założenia taktyczne
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 43-512 Bestwina, 

ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: 
redakcja@bestwina.pl.  

Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

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

Wygrał „u siebie  
w domu”

Tomasz Janusz na najwyższym stopniu podium

Sport

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Tomasz 
Janusz zwyciężył niejako na własnym podwórku! Mieszkaniec Kanio-
wa z czasem 33:53 zameldował się pierwszy na mecie dziesięciokilo-
metrowego biegu odbywającego się 12 maja w ramach XI Katowickie-
go Festiwalu Biegowego. 

Zadanie nie należało do najłatwiejszych, gdyż zawodnik zmagał się 
z wcześniej z przeciążeniem mięśni prawej stopy. Na szczęście senty-
ment do Katowic przeważył i pan Tomasz stawił się na starcie by ode-
brać swój numer. Musiał rywalizować w trudnych warunkach: rosła du-
chota i temperatura powietrza. Jednakże szybkie narzucone tempo po-
zwoliło prowadzić już po pierwszym kilometrze! Po 7 km przewaga wzro-
sła do 30 sekund.

Na blogu www.johnnierunner.pl biegacz podsumowuje: Cieszę się, 
z tego biegu, choć był on dla mnie trudny, tym bardziej że nie jest to 
mój ulubiony dystans. Plan jednak wykonany w 100% i z podniesioną 
głową wracam do domu! Przerwa, którą miałem spowodowała, że mam 
głód… głód treningów i dobrych zawodów! Dlatego już teraz zapowia-
dam, że jeszcze Was zaskoczę w tym sezonie wiosennym! Trzymajcie 
kciuki i śledźcie moje poczynania na moim blogu i profilu facebookowym!

Sławomir Lewczak oraz www.johnnierunner.pl

Samorządowcy grali w Jasienicy
Reprezentacja gminy Bestwina na czele z wójtem Arturem 

Beniowskim wzięła 10 czerwca udział w turnieju piłkarskim 
„Podbeskidzie Business Cup III”. Rozgrywki przeprowadzono 
na stadionie „Drzewiarza” w Jasienicy, a zagrało dziesięć dru-
żyn – oprócz Bestwiny Elbis, KSM Zeman, Jantar, Urząd Miejski 
w Bielsku - Białej, Marrodent, Automatikon, Idea Events, Suez 
i Business Partners Club. Organizatorem był klub TS „Podbe-
skidzie” Bielsko – Biała, wśród fundatorów nagród znalazł się 
prezydent miasta Jacek Krywult. 

 
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski ocenia poziom spor-

towy turnieju jako bardzo wysoki. Po zaciętych meczach zwy-
ciężył „Marrodent”, który pokonał „Automatikon” 1:0. W skła-
dzie naszej ekipy znaleźli się Artur Beniowski, Roman Pacyga, 
Wojciech Łysoń, Wojciech Kowalczyk, Tomasz Wójtowicz, Ka-
mil Owczarz, Mateusz Sosna, Szymon Święs, Mateusz Droź-
dzik, Andrzej Szpaczek, Dariusz Siwek.

Reprezentacja gminy Bestwina



Za nami pierwsze dwudniowe dni 
naszej gminy! Impreza odbywała się  
w dniach 16-17 czerwca , a jej czę-
ścią był „VI Laski uOzgraj”, czy-
li Bestwińskie Spotkania Folklory-
styczne. Zapraszamy do obejrze-
nia zdjęć w galerii oraz na stronie 
www.bestwina.pl

Dni Gminy Bestwina 2018


