
Spośród licznych organizacji i stowarzyszeń działa-
jących w gminie Bestwina, kluby sportowe posiadają 
szczególną misję – propagują zdrowe spędzanie czasu 
oraz harmonijny rozwój ciała i ducha. W lipcu swoje 
jubileusze świętowały kluby piłkarskie z Kaniowa i Bestwin-
ki. Odbyły się okolicznościowe mecze, oficjalne gale i 
liczne imprezy towarzyszące. Wszystkim zawodnikom 
obecnym i byłym, działaczom oraz kibicom składamy 
najlepsze życzenia jak najlepszych wyników sportowych 
i radości z realizowania swojej pasji.
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Miesiące wakacyjne to czas urlo-
pów, imprez organizowanych przez 
instytucje i stowarzyszenia w Naszej 
Gminie, ale także czas trwających 
inwestycji, z których najważniejsze 
pragnę Państwu przybliżyć:
•	 W trakcie wakacji dokonaliśmy 
najpotrzebniejszych remontów w pla-
cówkach oświatowych. W budynku 
przedszkola w Bestwinie zostały wy-
remontowane podłogi    i pomalowa-
no część pomieszczeń. W Janowi-

cach zaadaptowano pomieszczenie dla pierwszoklasistów, 
a w budynku przedszkola salę do ćwiczeń. W Bestwince 
zostało wymienione oświetlenie w salach zgodnie z obo-
wiązującymi normami. W Kaniowie została utworzona, 
dla dzieci z całej Gminy, dodatkowa sala dla przedszkola-
ków. Przy szkołach w Bestwinie, Bestwince i Janowicach 
w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” powstały 
bezpieczne, nowoczesne place zabaw. 

•	 Trwa budowa kanalizacji w sołectwie Bestwina. Prace 

przebiegają zgodnie z harmonogramem. W najbliższych 
dniach wykonawca będzie przystępował do przyłączania 
do sieci poszczególnych posesji.

•	 Trwają końcowe prace przebudowy ul. Braci Dudów w Be-
stwince, na które pozyskaliśmy finansowanie ze środków 
przeznaczonych na zapobieganie powodzi. 

•	 Został wykonany chodnik wzdłuż ul. Krakowskiej – do ul. 
Pod Magówką, oraz przekładka chodnika przy Ośrodku 
Zdrowia, wzdłuż ul. Szkolnej. W trakcie budowy jest odci-
nek chodnika przy ul. Kościelnej.

•	 Trwa największa inwestycja drogowa w tym roku – prze-
budowa ul. Krakowskiej. Gruntowna modernizacja tej drogi 
nie ułatwia komunikacji, ale jeszcze w tym roku po zakoń-
czeniu realizacji tej inwestycji będziemy mogli się poru-
szać sprawniej i bezpieczniej. 

•	 Na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzyma-
niem zieleni, remontami cząstkowymi dróg, dbałością 
o estetykę Naszej Gminy.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy

Wójt Gminy Bestwina
 Artur Beniowski

Opłaty za wodę i ścieki – aktualne taryfy
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Bestwina na okres 
od dnia 1 VII 2014 r. do dnia 30 VI 2015 r. 

Taryfa określa jednakową cenę za 1 m3 wody oraz za 1 m3 ście-
ków dla wszystkich odbiorców. 

Rodzaje, wysokości cen i stawek opłat. 

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
- jednakowa cena za 1 m3 wody w wysokości: 
 

CENA VAT CENA Z VAT 
4,95 zł 0,40 zł 5,35 zł 

- miesięczna opłata stała/odbiorcę, obliczona na podstawie 
kosztów obsługi klientów: 

 

CENA VAT CENA Z VAT 
3,07 zł 0,25 zł 3,32 zł 

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków: 
- jednakowa cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości: 
 

CENA VAT CENA Z VAT 

4,29 zł 0,34 zł 4,63 zł 

Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 
poz. 858 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na pod-
stawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Bestwina. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług 
wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębior-
stwo Komunalne „KOMBEST” Sp. z o.o. w Bestwinie z wyłączeniem 
odbiorców hurtowych. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BESTWINA
W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Bestwinie 

do przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
rok 2015 zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wy-
pełnienie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku 
i wykorzystywanego źródła ciepła. Dane zawarte w ankiecie 
posłużą do opracowania Programu oraz oszacowania stop-
nia zainteresowania mieszkańców udziałem w nim poprzez 

wymianę starego źródła ciepła lub zastosowanie rozwiązań 
opartych na odnawialnych źródłach energii, np. montaż 
kolektorów słonecznych. Ankiety można pobrać ze strony 
internetowej gminy, od sołtysów lub w siedzibie Urzędu. 

Termin składania ankiet – 19 IX 2014

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
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W dniu drugiego lipca radni gminy Bestwina wraz z wójtem 
Arturem Beniowskim i pracownikami Urzędu Gminy uczestniczyli 
w spotkaniu z prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia” Michałem Heřmanem. Była to okazja do spojrzenia na 
sprawy kopalni z perspektywy nieco szerszej, uwzględniającej 
uwarunkowania rynkowe a nawet polityczne – chociaż nie zabrakło 
również pytań związanych ściśle z gminą Bestwina i sołectwem 
Kaniów, bo głównie tam skupia się obecnie działalność PGS.

Michał Heřman prezesem jest od grudnia 2012 r., natomiast sama 
kopalnia została zakupiona w r. 2010 przez czeski koncern EPH. 
Rok bieżący jest dla PGS szczególnie ważny, gdyż od 8 kwietnia 
ruszyło wydobycie na ścianie 334 leżącej pod centrum Kaniowa 
w kierunku Wisły. Jest to jedna z kilku przewidzianych do eksplo-
atacji ścian w tym rejonie, prezes wymienił także te o numerach 
331, 332 i 333. Postęp ścian od rozruchu to  ok. 100 m. Węgiel 
na ścianie 334 charakteryzuje się wysoką kalorycznością, lecz 
warunki wydobycia są dość trudne, bowiem średnie nachylenie 
wynosi około 26  stopni, zmniejszając się w kierunki północnym. 
Miąższość pokładu to ok.1,5 do  2,2 m.

Od spraw szczegółowych gość przeszedł do zagadnień bardziej 
ogólnych. Poinformował, iż PG SILESIA zatrudnia 1680 pracowni-
ków własnych, do tego trzeba doliczyć jeszcze firmy zewnętrzne. 
Relacje ze związkami zawodowymi są bardzo dobre, a poziom 
produktywności również nie daje powodów do narzekania. Za 
pierwsze cztery miesiące wydobycia na jednego pracownika przy-
padało 291 ton węgla. Wynik operacyjny, czyli różnica w kosztach 
i przychodach jest dodatni.

Niestety sytuację pogarsza ogólna kondycja górnictwa. W na-
szym kraju jest nadprodukcja węgla, dodatkowo nie ogranicza 
się importu ze Wschodu. Rząd dotuje odnawialne źródła energii 
(biomasa), jednak cierpi na tym przemysł wydobywczy.

Prezes podzielił się z Radą Gminy planami na przyszłość: priory-
tetem jest zwłaszcza przedłużenie koncesji na kolejne pięć lat, czyli 
do roku 2025. Wówczas można pomyśleć o poszerzeniu obszaru 
górniczego. Obecnie ma on ok. 21,5 km² i najprawdopodobniej 
będzie się rozrastał zgodnie z dwiema koncepcjami – „Silesii sze-
rokiej”, tj. terytorialnie na północ i wschód oraz „Silesii głębokiej”, 
poniżej 1000 m. w dół.

Jeśli chodzi o sprawy dotykające bezpośrednio naszej gminy, 
Michał Heřman stwierdził, iż współpraca z wójtem, radą i mieszkań-
cami przebiega bardzo dobrze. Dyrektor Departamentu Gospodarki 
Złożem Szymon Adamecki gości na zebraniach wiejskich i szcze-
gółowo wyjaśnia pojawiające się sporne kwestie. Rzecz jasna 
najwięcej kontrowersji wywołują ewentualne szkody górnicze, gdyż 

teren wydobycia został oznaczony tzw. trzecią kategorią. Podjęto 
zatem odpowiednie środki ochronne. Firma zajmująca się szkodami 
przeprowadza zabezpieczenie plebanii, a jeszcze w czasie wakacji 
to samo czeka szkołę podstawową. Trwa ocena stanu domu gro-
madzkiego. Budynki prywatne będą naprawiane w miarę potrzeb 
mieszkańców – jeśli będzie zgłoszenie, eksperci zbadają powstałe 
szkody i zostanie wykonana naprawa. Z innych inwestycji warto 
wymienić modernizację pomp przy ul. Gawlików oraz pod wałem 
przeciwpowodziowym. Nowoczesną, zmodernizowaną przy udziale 
PGS pompownię otwarto niedawno w Goczałkowicach – Zdroju 
i w uroczystości tej uczestniczył także wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski.

PG SILESIA, jakkolwiek nie prowadzi wydobycia pod Parkiem 
Lotniczym w Kaniowie, to jednak aktywnie współpracuje z tym 
przedsiębiorstwem, choćby przy I etapie budowy obwodnicy Cze-
chowic – Dziedzic. W najbliższej przyszłości obwodnica skomu-
nikuje lotnisko z miastem, z drogą DK1 i w dalszej perspektywie 
z planowaną trasą S1. W sprawie tej ostatniej drogi PG SILESIA 
popiera wariant E korzystny również dla mieszkańców gminy 
Bestwina.

Zapytany przez radnych prezes odniósł się także do wszelkiego 
rodzaju działalności pozabiznesowej, czyli wsparcia organizacji 
społecznych, klubów sportowych czy też akcji charytatywnych. 
PGS jest obecnie na etapie inwestowania stąd środkami na tego 
typu sprawy gospodaruje dość oszczędnie, lecz w miarę sukce-
sywnego rozwoju będzie aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Spotkanie z prezesem PGS w sali sesyjnej Urzędu Gminy

Prezes PG SILESIA:  
jesteśmy otwarci na głosy mieszkańców

Wystarczyło kilka godzin... – gmina po nawałnicy
Trzy godziny intensywnych opadów wystarczyły, aby drogi na 

terenie gminy Bestwina zamieniły się w rwące rzeki, a niżej poło-
żone grunty – w jeziora. Nawałnica która miała miejsce w dniu 31 
sierpnia była swego rodzaju powtórką z lat wcześniejszych, gdyż 
podtopieniom uległy w większości te same obszary.

Komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz zwrócił w rozmowie 
z redakcją szczególną uwagę na ul. Witosa w Bestwinie – tam woda 

zalała trzy budynki wraz z mieszkaniami, na ogólną liczbę czterech 
zniszczonych przez wodę mieszkań. Z relacji przekazanych przez 
druhów i przez mieszkańców wynika, iż w rejonie nieopodal skrzy-
żowania z ul. Krakowską sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie. 
Dotyczyło to także ul. Zaułek, Zacisze, Hallera i Gospodarskiej.

Także w pozostałych sołectwach strażacy mieli pełne ręce robo-
ty. W Bestwince na ul. Sportowej, Zagrodniej, św. Floriana, Braci 
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1. Kogo wybieramy?
Z punktu widzenia przeciętnego obywatela, wybory samorzą-

dowe są wyborami, które mają najbardziej istotne przełożenie na 
życie codzienne. Chociaż elekcja prezydenta czy posłów lepiej 
„sprzedaje się” w mediach, to właśnie z wójtem czy radnymi mamy 
do czynienia w sprawach takich jak wygląd naszych dróg, wywóz 
śmieci, oświata i kultura na poziomie lokalnym. Warto więc wiedzieć 
więcej na temat tego, co czeka nas już w listopadzie.

Aktem prawnym, który położył podwaliny pod obecny system 
samorządowy w Polsce stała się Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (obecnie nosząca tytuł Ustawa o sa-
morządzie gminnym). W 1998 wraz ze zmianą struktury administra-
cyjnej uchwalono dwie inne ustawy – o samorządzie powiatowym 
i wojewódzkim. Mamy zatem trójszczeblową strukturę samorządu 
terytorialnego i na wszystkich tych szczeblach wybierać będziemy 
naszych przedstawicieli:

• Radnych Rady Gminy (Rady Miejskiej)
• Wójta Gminy (burmistrza, prezydenta miasta) (od 2002 wójt 

wybierany jest w wyborach powszechnych, poprzednio wybierała 
go Rada Gminy).

• Radnych Rady Powiatu
• Radnych Sejmiku Województwa

2. Jak wybieramy?
W Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące przeprowadza-

nia wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych 
oraz do Parlamentu Europejskiego zawiera od 5 stycznia 2011 r. 
jedna ustawa – Kodeks wyborczy. Łączy ona niejako wcześniejsze 
ordynacje wyborcze do różnych rodzajów organów. 

Jedną z najważniejszych zmian w nadchodzących wyborach 
będzie sposób wybierania Rady Gminy w gminach nie będących 
miastami na prawach powiatu – czyli także w gminie Bestwina. 
Wprowadzone zostały bowiem jednomandatowe okręgi wybor-
cze (JOW), w naszym wypadku będzie ich 15 czyli tyle, ilu jest 
radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców. Podział na okręgi 
wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa 

obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybieranych do danej rady. Z każdego okręgu zostanie 
wybrany tylko jeden radny – zgodnie z hasłem „zwycięzca bierze 
wszystko”. 

Jakie zalety ma system okręgów jednomandatowych i w ogóle 
ordynacja większościowa w wyborach samorządowych? Niewątpli-
wie największą z nich jest przejrzystość wyborów – do Rady Gminy 
dostaje się spośród kandydujących w okręgu ten, który zdobędzie 
największą liczbę głosów, cieszący się największym zaufaniem 
obywateli. Przy jednomandatowych okręgach jest duże prawdo-
podobieństwo, że będzie to osoba lokalnie znana, której będzie 
można „patrzeć na ręce” i wymagać sprawowania funkcji na jak 
najwyższym poziomie. Niestety pewną słabość można upatrywać 
w tym, że wyborcy kandydata z drugą czy trzecią w kolejności 
ilością głosów nie będą mieli w Radzie Gminy żadnego reprezen-
tanta. W wyborach do Rady Powiatu czy Sejmiku Województwa 
głosujemy zgodnie z ordynacją proporcjonalną i tam oczywiście 
mandat mogą zdobyć także osoby ze słabszym niż zwycięzca 
wynikiem wyborczym.

Ordynacja większościowa obowiązuje również w wyborach 
wójta (burmistrza, prezydenta), z tą różnicą, że jest to większość 
bezwzględna (więcej niż połowa głosujących); natomiast w wybo-
rach do Rad Gmin jest to większość względna (wygrywa kandydat 
z największą liczbą głosów ważnych, niezależnie od tego, czy 
przekroczył 50% czy nie).

O wyborach przypominamy już teraz, gdyż źle stałoby się, gdyby 
postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata dokonało się pod 
wpływem chwilowego impulsu. Przez cztery lata przedstawialiśmy 
w „Magazynie Gminnym” i na stronach internetowych działania 
Rady Gminy i wójta, a w pewnym zakresie także Rady Powiatu. 
Być może warto wrócić do starszych artykułów, przyjrzeć się 
realizowanym zadaniom, inwestycjom, życiu gminy na polu kul-
turalnym, społecznym, gospodarczym. Jak zaliczymy sprawdzian 
z demokracji, okaże się już za dwa i pół miesiąca.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wybory samorządowe po nowemu – 
wprowadzenie

Usuwanie skutków nawałnicy

Dudów, w Janowicach na ul. Pszczelarskiej, zaś w Kaniowie na ul. 
Młyńskiej, Ludowej, Kóski, Dworskiej, Dankowickiej i Batalionów 
Chłopskich. Sporo szkód wyrządził niestety czynnik ludzki – z ka-
nału ulgi doprowadzającego wodę do rzeki Białej woda na skutek 
manipulacji sprawcy została skierowana na Kaniów i Bestwinkę.

W akcji usuwania skutków nawałnicy wzięło udział ok. 120 
strażaków, czyli 15 zastępów, w tym także spoza gminy Bestwina. 
Komendant przypomina jednocześnie, że przy tak intensywnych 
opadach straż nie jest w stanie od razu interweniować wszędzie – 
jest to po prostu fizycznie niemożliwe, w sytuacji, gdy woda spada 
równomiernie na cały obszar. Natomiast przy strażnicach dostępny 
jest dla mieszkańców piasek a także worki do indywidualnego 
pobrania w razie nagłej potrzeby.

Sławomir Lewczak
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Aktualności

Podsumowanie akcji krwiodawstwa  
w Kaniowie

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina 
składa serdeczne i gorące podziękowania tym wszystkim, którzy 
w niedzielę, 3 sierpnia, postanowili podzielić się cząstką siebie 
z innymi i przybyli do ambulansu, który stacjonował przy kościele 
w Kaniowie. Potwierdziło się, że w okresie letnim, tym bardziej przy 
takiej pogodzie, jaką zanotowano w niedzielne przedpołudnie, jest 
mniej dawców niż w pozostałych miesiącach, ale z kolei krew jest 
potrzebna wtedy najbardziej i wiele szpitali boryka się z jej brakiem.   
Zarejestrowało się 22 dawców, a lekarz po badaniach dopuścił 

do oddawania 17 osób, dzięki czemu do Banku Krwi przekazano 
7650 ml tego bezcennego płynu. Po raz pierwszy oddało swoją 
krew dwóch krwiodawców, a wśród honorowych dawców były 
dwie kobiety.

Klub HDK PCK składa serdeczne podziękowania strażakom 
z OSP za zabezpieczenie miejsca na parkingu, a księdzu pro-
boszczowi Januszowi Tomaszkowi za modlitwę w czasie mszy za 
organizatorów akcji krwiodawstwa i za krwiodawców

Jerzy Zużałek

Uwaga na żmije! –poradnik 
Spacerując w różnych ustronnych 

miejscach a nawet we własnym 
ogrodzie oraz częściej natknąć się 
można na rodzime gatunki węży 
tj. zaskrońca i żmiję zygzakowatą. 
O ile zaskroniec jest dla człowieka 
niegroźny i zwykle unika człowieka 
to ukąszenie żmii może być groźne 
i spowodować poważne zagrożenie 
zdrowotne a nawet śmierć. Jak 
odróżnić nieszkodliwego zaskrońca 
od żmii zygzakowatej? Pierwszą 
rzucającą się w oczy cechą jest 
występowanie u zaskrońca dwóch 
żółtych plam z tyłu głowy, ponadto 
z uwagi na brak gruczołów jado-
wych jego głowa jest smuklejsza 
i mniej odróżnia się od reszty ciała.  
U żmii brak jest żółtych plamek z tyłu 
głowy za to występuje na grzbiecie 
charakterystyczny zygzak, który 
u ciemno zabarwionych osobników 
jest niemal niewidoczny. Głowa 
często ma klinowaty kształt.

Co robić, aby żmije nie zasiedliły 
naszej działki? Przede wszystkim 
utrzymywać porządek. Niewyko-
szone działki, kupy gruzu, stery 
desek, stare kompostowniki, pry-
zmy obornika mogą być miejscem, 
gdzie zagnieździ się nieproszony 
gość. Sprzyja żmijom także obfi-
tość drobnych gryzoni, drobnych 
ssaków i płazów – podstawowych 
źródeł pokarmu. Regularne używa-
nie w ogródkach głośnych kosiarek 
powodujących wibrację gruntu może 
płoszyć żmije. Wchodząc w wysoką 
nieskoszoną trawę bezpieczniej jest 
ubrać wysokie buty, np gumowce 
i długie grube spodnie, chodząc 
głośno tupać i uważać gdzie się 
stawia stopy, najczęściej bowiem do 

ukąszenia dochodzi, gdy człowiek 
nadepnie na żmiję.

Rana po ukąszeniu żmii ma po-
stać dwóch punktowych skaleczeń, 
oddalonych od siebie o 1 – 2 cm, 
krwawi często towarzyszy jej silny 
ból, obrzęk i zasinienie.

W przypadku gdy niestety doj-
dzie do ukąszenia należy się za-
stosować do poniższych zaleceń:
• Starać się zachować spokój, 

poszkodowany ma jak najmniej 
się poruszać,

• Jeśli żmija ukąsiła w nogę lub 
rękę należy ją unieruchomić, 
z ręki zdjąć zegarek i biżuterię, 

• Ranę zabezpieczyć jałowym 
opatrunkiem,

• Rannego ułożyć w takiej pozycji 
aby miejsce ukąszenia znajdo-
wało się poniżej serca,

•  Nie wolno rozcinać rany i pró-
bować wysysać jadu,

• Jeżeli ranny traci świadomość, 
trzeba go obserwować i spraw-
dzać czy ma zachowane krą-
żenie i czy oddycha, osobę 
nieprzytomną należy ułożyć 
w pozycji bezpiecznej na boku, 
natomiast jeżeli zajdzie potrzeba 
należy rozpocząć sztuczne od-
dychanie i masaż serca,

• Po dotarciu do placówki me-
dycznej należy natychmiast 
żądać zajęcia się poszkodo-
wanym, informując personel 
o ukąszeniu przez żmiję. Chory 
musi jak najszybciej otrzymać 
surowicę przeciwko jadowi.

Opracowanie: A. Wróbel,  
Referat Gospodarki, Budownictwa 

i Ochrony Środowiska

Karp wpisany na 
listę produktów 

tradycyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska 
Kraina” informuje, że z dniem 17 czerwca 2014 r. 
nasz karp został wpisany na ww. listę pod nazwą 
Bestwiński karp królewski. Ryba została wpisana 
w zakładce woj. Śląskie, w kategorii produktów ry-
bołówstwa i jest na terenie naszego województwa 
jednym z czterech produktów tradycyjnych w tej 
kategorii.
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11 lipca br. w Browarze Dziedzice po raz pierwszy Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zorganizowała  
konferencję dla kobiet pod hasłem „Kobieta sukcesu w wielu 
odsłonach”. Spotkanie oficjalnie otworzyli: Burmistrz Czechowi- 
Dziedzic Marian Błachut, Wicestarosta Bielski i Członek Zarządu 
LGR Bielska Kraina Grzegorz Szetyński, Wójt Gminy Bestwina 
i Skarbnik Zarządu LGR Bielska Kraina Artur Beniowski, Za-
stępca Burmistrza Wilamowic i Członek Zarządu LGR Bielska 
Kraina Stanisław Gawlik oraz Zastępca Burmistrza Czechowic - 
Dziedzic i Członek Zarządu LGR Bielska Kraina Maciej Kołoczek.

Zgodnie z programem konferencji prelekcję wygłosiło pięć 
Pań, poszukujących odpowiedzi na pytanie: „Czym jest dla 
nich sukces”. Jako pierwsza swoje przemówienie wygłosiła 
Pani Małgorzata Handzlik, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
która wspiera organizacje zrzeszające kobiety. Pani Małgorzata 
opowiadała o tym jak pogodzić pracę polityka z byciem kobietą 
zajmującą się domem i rodziną.

Pani Maria Maroszek - sołtys Bestwiny podzieliła się z uczest-
niczkami jak spełnia się w roli sołtysa, a także udzielając się 
społecznie i jednocześnie pomagając w formalnościach produ-
centom rybacko - rolnym.

Gwiazdą wieczoru był Jacek Stachursky, który zaśpiewał 
specjalnie dla uczestniczek konferencji. Spotkanie to było dobrą 
okazją do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, a przede 

wszystkim stało się źródłem inspiracji do dalszego działania oraz 
aktywności na obszarze powiatu bielskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 
chciałoby serdecznie podziękować Patronatom Honorowym 
jak i  Medialnym za wsparcie merytoryczne i zaangażowanie 
w promocję konferencji dla kobiet „Kobieta sukcesu w wielu od-
słonach”. Dzięki współpracy z Państwem nasze przedsięwzięcie 
zyskało jeszcze większy prestiż.

Tekst za stroną internetową LGR, 
fot. M. Kurpanik

Aktualności

Uczestnicy konferencji

Sołtys Bestwiny na konferencji  
„Kobieta sukcesu w wielu odsłonach”

Zawody sportowo – pożarnicze:  
zwycięstwo OSP Bestwinka

Strażacy z całej naszej gminy spotykają się co roku w czerw-
cu, aby rywalizować w zawodach sprawdzających wyszkolenie 
bojowe i sprawność fizyczną. 28 czerwca druhowie stawili się 
w pełnym rynsztunku na boisku sportowym w Bestwinie. Było 
się o co bić, gdyż na zwycięzców czekał Puchar Wójta Gminy 

Bestwina oraz niewątpliwy prestiż.
W zawodach udział wzięły cztery drużyny męskie (grupa A) i 

jedna młodzieżowa w grupie wiekowej 16 – 18 lat. Poza oficjalną 
klasyfikacją wystartowali najmłodsi członkowie MDP z Bestwinki 
i z Kaniowa. Program obejmował tor przeszkód (dla MDP), bieg 

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zwycięska drużyna OSP Bestwinka
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Aktualności

sztafetowy i ćwiczenie bojowe z budowaniem linii gaśniczej. 
Osobno, na placu przed Urzędem Gminy odbył się konkurs 
musztry o puchar członka zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w 
Katowicach a zarazem wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosława Szemli.

Pożarnicze zmagania obserwował wójt Artur Beniowski i 
przedstawiciele władz strażackich – prezes zarządu gminnego 

ZOSP RP Herbert Szeliga, wiceprezes zarządu powiatowego 
ZOSP RP Jan Ozimina i członek tegoż zarządu Grzegorz Ga-
węda, komendant gminny Grzegorz Owczarz, a także prezesi i 
naczelnicy gminnych jednostek. Sędzią głównym zawodów był 
mł. bryg. Witold Biela z PSP w Bielsku-Białej, natomiast w skład 
komisji weszli inni druhowie z Komendy Miejskiej PSP.

W podsumowaniu zawodów zaznaczono, że poziom wyszko-
lenia strażaków bardzo się podniósł i rywalizacja przebiegała w 
zacięty sposób. Ostatecznie w głównej kategorii męskich drużyn 
pożarniczych zwyciężyła OSP Bestwinka z wynikiem 106, 9 
pkt. Dalej uplasowały się OSP Janowice, OSP Kaniów i OSP 
Bestwina. Do Bestwinki powędrował także puchar za najlepsze 
wykonanie musztry. 

Bardzo dobrze poradzili sobie młodzieżowcy. Chociaż drużyna 
OSP Bestwinka w starszej kategorii nie miała konkurencji, to i 
tak dała z siebie wszystko. Wśród młodszych nieznacznie lepszy 
okazał się Kaniów, ale w tym przypadku wynik nie ma większego 
znaczenia – liczy się udział, zaznajomienie ze sprzętem i ćwi-
czenie swoich umiejętności. 

Sławomir Lewczak

Puchar wręcza wójt Artur Beniowski

Sto lat 
Zofii Ślosarczyk – świadka naszej historii

Życie lipcowej jubilatki, pani Zofii Ślosarczyk (de domo 
Stanclik) od młodości związane było z dziejami bestwińskiego 
przemysłu, a konkretnie cegielni parowej. Gdy w 1936 r. po-
ślubiła Jana Ślosarczyka, stała się członkinią zasobnej rodziny 
przedsiębiorców, dysponującej nawet drugim w Bestwinie (po 
Habsburgach) samochodem. Szczęście nie trwało jednak dłu-
go. Przyszła wojna, okupacja, a z nią wysiedlenie, następnie 
nacjonalizacja zakładu i walka o jego odzyskanie, ostatecznie 
zakończona sprzedażą. Trudne chwile jak śmierć męża i są-
dowe batalie nie zachwiały jednak u pani Zofii woli wytrwania 
oraz chęci do życia, zatem mogła ona doczekać przeżywania 
pięknego jubileuszu stulecia urodzin.

Gośćmi Zofii Ślosarczyk w dniu 11 lipca byli wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski oraz zastępca kierownika USC Urszula 
Smalcerz. Będąca w niezwykle pogodnym nastroju solenizantka 
otrzymała kwiaty, list gratulacyjny od premiera a także upominek. 
Z chęcią dzieliła się wspomnieniami i nie ukrywała dumy z licznej 

rodziny – wychowała troje dzieci, doczekała pięciorga wnuków, 
dziewięciorga prawnuków i dwójki prarprawnuków. 

Pani Zofii oraz jej rodzinie życzymy długich lat życia w szczę-
ściu i zdrowiu, jak również udanego świętowania.

Sławomir Lewczak

Wójt Artur Beniowski odczytuje list gratulacyjny

Pani Zofia z rodziną
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Kultura

Pochwalmy się tradycją
Laski uOzgraj – XII Bestwińskie Spotkania 

Folklorystyczne

Wymiana symbolicznych podarunków

Zespół Regionalny „Pszczyna”

Stawiamy na to, co nasze, swojskie i tym samym oryginalne 
– zgodnie twierdzą członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina”. Tę oryginalność można określić w dwóch 
słowach – folklor laski. Laski – czyli przynależny do etnicznej 
grupy Lachów, konkretnie Lachów zachodnich. W ostatnich la-
tach zespół „Bestwina” dzięki staraniom Sławomira Ślósarczyka 
i innych osób poczynił wiele starań, abyśmy powrócili do korzeni. 
Został zrekonstruowany męski strój bestwiński, wskrzeszono 
wiele pieśni, zwyczajów, obrzędów dawnych pokoleń. Jednym 
z owoców tych zabiegów rekonstrukcyjnych jest impreza pod 
nazwą „Laski uOzgraj” - znana także jako Bestwińskie Spotkania 
Folklorystyczne - organizowana przez zespół regionalny a także 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. W roku 2014 festyn odbył 

się w dniu 26 lipca i jak zawsze mieszkańcy zostali oczarowani 
bogactwem strojów, muzyką czy też tańcami.

Na terenach rekreacyjnych w Bestwinie zaprezentowali się 
wykonawcy prezentujący różnorodne rejony kraju – przeważały 
ziemie górskie, ale był też akcent śląski widoczny w występie 
Regionalnego Zespołu „Pszczyna” – właśnie z „Pszczyną” 
zespół „Bestwina” odnawia współpracę, bardzo niegdyś inten-
sywną. Miejmy nadzieję, że zaowocuje ona wieloma wspólnymi 
przedsięwzięciami.

Z gminy Jasienica przyjechał do Bestwiny zespół „Jasieniczan-
ka”, natomiast z Podhala dziecięca grupa „Mali Maniowianie”. 

Akcja gminnych jednostek OSP - gaszenie budynku w Bestwinie 

OSP Bestwina i OSP Kaniów na  
konkursowym podium

Na portalu internetowym bielskobiała.naszemiasto.pl w lipcu 
i sierpniu odbywał się plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP 
w powiecie bielskim. Internauci mogli głosować zarówno 
bezpośrednio na stronie, jak i poprzez profil na Facebooku. 
W konkursie tym z wielkim powodzeniem wystartowały również 
jednostki z gminy Bestwina – OSP Bestwina zajęła miejsce 
pierwsze (7791 głosów), a OSP Kaniów miejsce trzecie (3773 
głosy). Nieco dalej, bo w drugiej dziesiątce znalazły się OSP 
Bestwinka i OSP Janowice, ale i tak na tle całej reszty uzyskały 
bardzo dobry wynik.

Trzeba dodać, że nasi strażacy, zwłaszcza druhowie z Be-
stwiny podeszli do konkursu bardzo poważnie – zachęcali do 
głosowania poprzez internet, wydrukowali ulotki, zaprezentowali 
się także podczas Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych. 
Konkurs jest oczywiście tylko zabawą, nie dzieli straży na lep-
sze i gorsze, lecz rezultat mówi wiele o społecznym zaufaniu 

i szacunku, jakim w gminie Bestwina cieszy się Ochotnicza 
Straż Pożarna.

Sławomir Lewczak, fot.: M. Kóska
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Kultura

Teresa Werner zaczarowała Janowice
Są takie chwile, o których mówimy, że mają w sobie „magię”, 

czar, urok. Dla mieszkańców sołectwa Janowice magiczny oka-
zał się dzień 19 lipca, kiedy to miał miejsce doroczny Janowicki 
Piknik Rodzinny. W tym roku frekwencja na imprezie okazała 
się rekordowa, gdyż do naszej gminy zawitała jedna z gwiazd 
polskiej piosenki – Teresa Werner.

Pochodząca z Nakła Śląskiego artystka karierę zaczynała 
jako nastolatka w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Od tego cza-
su wystąpiła na scenach europejskich i światowych, w tym tak 
sławnych jak Carnegie Hall i Broadway. Jak można przeczytać 
na stronie pani Teresy, w 1991 roku reprezentowała zespół Śląsk 
na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki, 
gdzie zajęła pierwsze miejsce. Przeboje Teresy Werner – m.in. 

„Miłość jest piękna”, „Dałabym ci dała”, „Kocham swoje morze” 
są regularnie emitowane w radiu oraz telewizji. Piosenkarka 
nagrała dwie płyty CD oraz płytę DVD z wideoklipami. 

Prywatnie Teresa Werner to osoba pełna ciepła, szybko zjed-
nująca sobie publiczność. Niezależnie od tego czy występuje 
w wielkich halach koncertowych czy na malutkich estradach 
takich jak ta w Janowicach, potrafi zachęcić do wspólnego 

śpiewania osoby w każdym wieku. Koncert wywarł na pikniko-
wej publiczności wielkie wrażenie, zachwycony był zwłaszcza 
sołtys Janowic Jan Stanclik, który wręczył wokalistce bukiet 
kwiatów. Wielbiciele talentu artystki mogli zakupić płyty i otrzy-
mać autograf.

Oczywiście Janowicki Piknik Rodzinny – impreza organi-
zowana przez CKSiR w Bestwinie, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach – nie składa się 
z tylko jednego koncertu, obowiązuje tu, jak na wszystkich 
innych gminnych festynach zasada „dla każdego coś miłego”. 
Zwolennicy folkloru bawili się zatem po góralsku, wspólnie z ka-
pelą „Zbójnicy” ze Szczyrku, a fani muzyki latynoamerykańskiej 
– z zespołem „De Nuevo”. Natomiast nocna zabawa taneczna 
upłynęła przy dźwiękach grupy „Tu i teraz”.

Piknik z roku 2014 z pewnością zapisze się w historii Janowic 
złotymi zgłoskami i będzie wspominany przez długie lata. Orga-
nizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w przygotowaniu imprezy.

Sławomir Lewczak
Zdjęcia: Michał Kóska

Po dwóch latach na scenie „uOzgraju” znowu zagościli Czesi 
z Valašskiej Bystřicy - „Troják” pokazał, na co go stać i przy jego 
muzyce nogi same porywały do tańca.

Zespół „Bestwina” postawił na nowość – rozpoczął od scenki 
rodzajowej rozgrywającej się w bestwińskiej karczmie i przed nią. 
Swoje kramy rozstawiły przekupki, za ladą uwijał się Żyd Moryc, 
a strzelcy dawali honorowe salwy na cześć wójta i znamienitych 
mieszkańców. Spektakl został okraszony muzyką i strojami 
regionalnymi – warto tu podkreślić odtworzenie panieńskich 
strojów laskich z przełomu XVIII i XIX wieku. 

Wszyscy artyści otrzymali z rąk wójta gminy Bestwina Artura 
Beniowskiego  pamiątki – „Bestwińskie Kłobuki”, symbol naszego 
przeglądu. Gratulacje w imieniu współorganizatora – zespołu 
„Bestwina” przekazywał konferansjer – Sławomir Ślósarczyk. 
Notabene pan Sławomir wystąpił w poczwórnej roli – oprócz 

zapowiadania zespołów grał na „kozie” – odmianie dud i przeka-
zywał cenne informacje o strojach, tańcach i muzyce. Również 
wspomniana scena w karczmie została wyreżysowana pod jego 
kierunkiem – z myślą o udziale w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. 
Tegoroczny TKB będzie dla członków naszego zespołu wyjątko-
wy, gdyż po raz pierwszy „Bestwina” bierze udział w konkursie 
(Festiwal Folkloru Górali Polskich) – wcześniej wystąpiła jako 
gość.

Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych – po-
prowadził ją znany i lubiany zespół „Orion” wykonujący muzykę 
rozrywkową. Nawet opady deszczu musiały ustąpić w obliczu 
naprawdę gorących rytmów.

Sławomir Lewczak

Teresa Werner i sołtys Janowic Jan Stanclik

Kapela „Zbójnicy” ze Szczyrku
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Trudno w to uwierzyć, ale to już dziesiąty raz w Kaniowie za-
grały rozmaite orkiestry dęte, zabrzmiały marsze, polki, a ulicami 
sołectwa przeszła barwna parada. 28 czerwca odbyła się Mię-
dzygminna Rewia Orkiestr Dętych – impreza słynna w gminie, 
w powiecie i całym województwie. Rewia jest dla wszystkich 
świętem dobrej muzyki i tańca, zaś dla uczniów sygnałem do 
rozpoczęcia upragnionych wakacji.

Organizatorem rewii jest rokrocznie Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z Siedzibą w Kaniowie oraz Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Bestwinie. Tym razem do występu zaproszono 
cztery orkiestry dęte, nie licząc oczywiście naszej. Przed publicz-
nością zgromadzonych na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 
zaprezentowały się:

- Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie
- Tarnogórska Orkiestra Dęta
- Orkiestra OSP Tąpkowice
- Orkiestra Dęta OSP Sieraków Śląski
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
Wszystkie orkiestry najpierw przeszły w pochodzie z parkingu 

obok kościoła na tereny rekreacyjne, następnie zagrały wspólny 

koncert i miały okazję do zaprezentowania się po kolei z własną 
wiązanką przebojów.

Muzykom towarzyszyły mażoretki z zespołu „Nemezis” 
z Hecznarowic. Występ dziewcząt wyglądał naprawdę profe-
sjonalnie, wielkie wrażenie wywarła synchronizacja w tańcu, 
ekwilibrystyczne figury i posługiwanie się batonem (pałeczką 
mażoretki) z wręcz cyrkową zręcznością.

Ciekawy prezent podarowali widzom członkowie orkiestry 
z Sierakowa Śląskiego – wraz z muzykami wystąpił... kowal 
uderzający młotkami w kowadło w takt wygrywanej melodii. 
Czegoś takiego nie widuje się na co dzień!

W podsumowaniu wójt Artur Beniowski podziękował za 
trud włożony w organizację rewii – szczególne słowa uznania 
skierował pod adresem gminnej orkiestry dętej, jej prezesa 
Stanisława Hamerlaka i kapelmistrz Urszuli Szkucik – Jagiełki. 
Każda zaproszona orkiestra otrzymała pamiątkowe upominki, 
wraz z wójtem wręczali je sołtys Kaniowa Marek Pękala i radny 
Edward Jonkisz (w imieniu Rady Gminy Bestwina).

Festyn zakończył całonocną się zabawą z zespołem „Puls” wy-
konującym muzykę rozrywkową, idealną do tańców pod estradą.

Sławomir Lewczak

Koncert połączonych orkiestr na terenach rekreacyjnych

Jubileuszowe nuty na kaniowskich ulicach

Przemarsz Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie

Wysoki wynik naszej orkiestry

Orkiestra na przeglądzie w Wiśle

Mimo sezonu wakacyjnego, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z Siedzibą w Kaniowie nie próżnuje. Muzycy wytrwale pracują i 
systematyczne próby przynoszą wymierne owoce. Po ostatnim 
Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Wiśle okazało się, 
że gminna orkiestra zajmuje 11 miejsce w Polsce, zaś w wo-
jewództwie śląskim plasuje się na miejscu trzecim. Znacząco 
został poprawiony wynik z roku 2012 i już rozpoczęły się przy-
gotowania do udziału w przyszłorocznym przeglądzie ogólno-
polskim. Członkowie orkiestry zapewniają, że dołożą wszelkich 
starań, by gmina Bestwina była zaprezentowana na tej imprezie 
na jak najwyższym poziomie.

Sławomir Lewczak

Kultura
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Gdyby Adolf Gasch mógł zobaczyć, jaką karierę zrobił wyho-
dowany przez niego karp, na pewno pękałby z dumy. Minęły 134 
lata od czasu pamiętnej wystawy w Berlinie, a ryba nie dość, że 
jest hodowana jak Polska długa i szeroka, to jeszcze została 
wpisana na listę produktów tradycyjnych. Posiada także swoje 
święto, które tym razem przypadło 23 sierpnia. Dopisali goście 
z bliskich i dalekich stron, zagrały popularne zespoły, zaś ze 
stawów wyłowiono dorodne okazy. Karpiowy festyn na pewno 
osłodził żal za szybko kończącymi się wakacjami.

Tradycyjne zawody wędkarskie odbyły się na akwenie „Żwi-
rownia Miasteczko”. Trwały przez całe przedpołudnie i wszyscy 
uczestniczący w nich wędkarze zasługują na słowa uznania 
za wytrwałość. Jednakże jak to z konkursami bywa, ktoś musi 
zwyciężyć. Największe „branie” miał tym razem Ryszard Kotas 
który wyłowił 6,4 kg ryb. Za nim uplasowali się Sławomir To-
maszczyk, Jacek Janusz i kilkunastu kolejnych zawodników. 
Oficjalnie nagrody wręczono około godziny 12.00 i dokonał 
tego wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz kierownik Sekcji 
Wędkarskiej działającej przy LKS „Przełom” Kaniów Roman Sas. 
Trzech najlepszych wędkarzy zaprezentowało się po raz kolejny 
wieczorem, by móc odebrać trofea z rąk zaproszonych gości. 

Organizatorzy, czyli wspomniana Sekcja Wędkarska, Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji, LKS „Przełom”, współfinansujący 
imprezę Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, Starostwo 
Powiatowe w Bielsku – Białej dołożyli wszelkich starań, by na 
Święcie Karpia dobrze bawili się starsi i młodsi. Największy 

entuzjazm wzbudził oczywiście występ „Baciarów” goszczących 
w gminie Bestwina już po raz drugi. Muzyka taneczna połączona 
z folklorem góralskim okazała się dobrą receptą na wszelkie 
smutki i zmartwienia. „Baciary” przyciągnęły do Kaniowa około 
3 tys. ludzi, którzy pod sceną tańczyli, śpiewali, a na koniec 
domagali się bisów.

Największe przeboje lat osiemdziesiątych wykonał zespół 
coverowy „Coco – Afro”, z kolei dla najmłodszych przygotowa-
no program pt. „Właśnie leci show dla dzieci – Bajkowy Świat 

Smerfów”. Dobrze znany zespół „Albatros” poprowadził zabawę 
taneczną trwającą aż do rana.

Zwolennicy emocji sportowych mieli możliwość obejrzenia me-
czu piłki nożnej LKS „Przełom” Kaniów – KS Iskra Rybarzowice 
zakończony ostatecznie wynikiem 3:0 dla Kaniowa. Goście ko-
rzystali z rozmaitych stoisk, dmuchanych atrakcji, bogatej oferty 
gastronomicznej. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” także włączyło się w przepro-
wadzenie imprezy oferując zaplatanie warkoczyków, robienie 
nietrwałych tatuaży, malowanie buzi i gipsowych serduszek.

Każde Święto Karpia to powód by podziękować osobom 
szczególnie zasłużonym dla rozwoju Sekcji Wędkarskiej, 
wieloletnie członkostwo, wspieranie sekcji lub pomoc w or-
ganizowaniu Święta Karpia Polskiego. W roku 2014 statuetki 
(wędkarskie „Oscary”) otrzymali: Adolf Brosz, Stanisław Stwora, 
Józef Gęszka, Marek Czyżbok, Bogusław Górka, Józef Kóska, 
Erwin Iwanicki, Eugeniusz Kozak, Stanisław Czopek, Józef Ja-
kubiec, Czesław Tomala, Franciszek Hamerlak, starosta Bielski 
Andrzej Płonka oraz zastępca wójta gminy Bestwina Stanisław 
Wojtczak. Natomiast prezes LKS „Przełom” Kaniów Grzegorz 
Wieczorek i sekretarz klubu, radny powiatowy Józef Maziarz 
wręczyli statuetki panu Stanisławowi Stwora – głównemu twórcy 
Sekcji Wędkarskiej, jak również kierownikowi Romanowi Sasowi 
– z okazji 35 – lecia sekcji.

Przedstawiciele władz samorządowych – wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński, członek za-
rządu powiatu bielskiego Renata Franasik, wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski, sołtys Kaniowa Marek Pękala podkreślali, iż 
Święto Karpia rozsławia gminę Bestwina, jest pewnego rodzaju 
wyrazem uznania za całokształt pracy tutejszych hodowców 
i wędkarzy. Jest to codzienny wysiłek wymagający wielu godzin 
spędzonych nad stawami. Posiadając tak piękne tereny, liczne 
zbiorniki wodne – siedlisko ryb, ptaków, różnorodnej fauny 
i flory dbajmy o ich czystość, by służyły wielu pokoleniom, które 
przyjdą po nas.

Sławomir Lewczak

XIV Święto Karpia Polskiego –  
„Baciary” i nie tylko

Wręczenie pamiątkowych statuetek

Zespół „Coco Afro”

Kultura



12

• 
 M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

lip
ie

c/
si

er
p

ie
ń

 7
-8

/2
01

4

Kultura

Czas wakacji to pora relaksu i odpoczynku dla dzieci. Nasza bi-
blioteka postanowiła twórczo umilić ten czas naszym najmłodszym. 
Zaprosiliśmy więc Teatrzyk DUET z Krakowa, aby przedstawił nam 
serię bajek w teatralnej inscenizacji.

I tak o stałej porze, w lipcowe wtorki, zawsze o godz. 12.00 
oglądaliśmy:

1 VII 2014 Przedstawienie pt. „Dino Nowy Przyjaciel”
8 VII 2014 „Kot w butach”
15 VII 2014 „O przygodzie w pewnej wiejskiej zagrodzie”
22 VII 2014 „Czerwony Kapturek”

Poznaj Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Częśc V – nauka gry na skrzypcach

Pragniesz podążać śladami Paganiniego, Vivaldiego, Wie-
niawskiego? Przed Tobą długa, ale piękna droga. Skrzypce 
należą do najbardziej wymagających instrumentów, lecz bez nich 
trudno sobie wyobrazić koncert muzyki klasycznej albo ludową 
kapelę. W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji od ośmiu lat 
trwają lekcje gry prowadzone przez doświadczonego instruktora 
Piotra Lalika, członka kapeli Zespołu Regionalnego „Bestwina”. 
Niedawno doczekaliśmy się pierwszych sukcesów naszych pod-
opiecznych, co znaczy, że wytrwała praca procentuje nagrodami 
zdobytymi podczas kon-
kursów.

O b e c n i e  p r a c u -
ję z dziewięciorgiem 
uczniów – mówi instruk-
tor – a ogółem przez 
pracownię muzyczną 
przewinęło się piętna-
ście osób. Są to dzieci 
i młodzież od ósmego 
roku życia po gimna-
zjum. Ale na dobrą spra-
wę ćwiczyć mogą już 
nawet czterolatki! Młod-
sze potrzebują jedynie 
mniejszych skrzypiec, 
o wielkości 1/8, czyli 45 
cm. Ćwiczenia ze skrzypcami zaczynają się od strun pustych 
(nieprzyciśniętych palcem), pierwszego, drugiego, a następnie 
trzeciego palca. 

Instruktor wie co mówi, gdyż na skrzypcach gra od dziesiątego 
roku życia. Ukończył liceum muzyczne II stopnia w Bielsku – Bia-
łej i w ciągu swojej bogatej kariery grał w zespole kameralnym, 
w orkiestrze symfonicznej, zaś w zespołach regionalnych jest 
obecny już od ćwierćwiecza. Wiele razy wyjeżdżał za granicę, 
przemierzając całą Europę (najdalej był w portugalskim Porto) 

i inne kontynenty – grał m.in. w USA. Największe wrażenie 
wywarł na nim folklor Szkocji i krajów bałkańskich.

Po przygotowaniu w CKSiR troje uczniów pana Piotra z po-
wodzeniem zdało egzamin do szkoły muzycznej pierwszego 
stopnia w Bielsku-Białej. Niektórzy idą z kolei w kierunku muzyki 
ludowej: jedna z uczennic, Emilka, jest po sześciu latach ćwiczeń 
przygotowana do gry w kapeli Zespołu Regionalnego, zaś druga, 
Kamila, osiągnie ten poziom za około dwa lata. 

Pierwszy znaczący sukces skrzypków z naszej gminy na-
stąpił dnia 18 czerw-
ca 2014 r. w Zabrzegu 
koło Czechowic – Dzie-
dzic. Odbył się wte-
dy konkurs muzyczny 
z udziałem reprezentacji 
ośmiu gmin - Jaworza, 
Jasienicy, Czechowic-
Dziedzic, Bestwiny, Wil-
kowic, Wilamowic, Kóz 
i Porąbki. Uczestnicy 
w wieku 7 -19 lat zostali 
przesłuchani w kate-
goriach instrumentów 
strunowych, smyczko-
wych, klawiszowych, 
perkusyjnych oraz ze-

społów wokalnych. Z CKSiR Bestwina w kategorii instrumentów 
smyczkowych wystąpił Kacper Kubica (10 lat), który zajął II 
miejsce i Wojciech Sawkiewicz (14 lat), który zajął I miejsce. 
Miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz jedno wyróżnione, 
były nagradzane kwotą pieniężną. Na kolejny, przyszłoroczny 
konkurs szykowane są natomiast trzy osoby, które wystąpią za-
równo indywidualnie jak i jako tercet. Życzymy zatem kolejnych 
wysokich miejsc.

Sławomir Lewczak

Poczwórny DUET  
w bibliotece

Przedstawienie o Czerwonym Kapturku

Wojciech Sawkiewicz i Piotr Lalik Występ Kacpra Kubicy
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Bajka „Dino nowy przyjaciel”

Wydawać by się mogło, że są to bajki w większości ogólnie zna-
ne - nic bardziej mylnego. Nowa aranżacja, nowe teksty i świeże 
spojrzenie. Niespodzianki czekały na widzów podczas każdego 
spotkania. A publiczność nas nie zawiodła- przybyły dzieci w to-
warzystwie rodziców i babć. Zainteresowanie było bardzo duże, 
chwilami nasza czytelnia nie mogła pomieścić chętnych! W sumie 
spektakle obejrzało prawie 400 widzów! Widząc liczne roześmiane 
buzie, myślę, że wszyscy świetnie się bawili - tym bardziej, że nieraz 
widzowie byli proszeni o aktywny udział, także widzowie dorośli!

Dziękujemy i... zapraszamy za rok!
Teresa Lewczak

Wakacyjna wystawa malarstwa
W lipcu i sierpniu w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta 

Bubaka mieliśmy okazję podziwiać zbiorową wystawę malarską 
przygotowaną przez członków Stowarzyszenia Plastyków „On-
draszek”. Swoje prace zaprezentowali artyści: Joanna Żywczok, 
Alicja Smoczyńska, Barbara Adamiec, Iwona Starko, Anna 
Witek, Krystyna Dąbrowska, Kazimiera Gruszka, Irena Zolich, 
Barbara Adamiec, Henryka Wojciechowska, Danuta Kowalska, 
Bronisława Szypka, Barbara Adamiec – Duraj, Teresa Płaczek, 
Emilia Olma, Czesław Szwajkosz, Czesław Gewinner. 

Tematyka obrazów to głównie górskie pejzaże, wiejskie chaty 
oraz polska przyroda w szacie letniej i jesiennej.

Sławomir Lewczak Obrazy zaprezentowane na wystawie

Kultura

Zespół Regionalny „Bestwina” na  
Tygodniu Kultury Beskidzkiej

Ukoronowaniem całorocznej pracy Zespołu Regionalnego 
jest udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Ta najstarsza i druga 
pod względem wielkości impreza folklorystyczna w Europie daje 
możliwość obcowania z kulturą tradycyjną w czystej postaci. 
Przyjeżdżają do nas artyści z mało znanych malowniczych, 
najbardziej odległych i egzotycznych krajów świata. W czasie 
51 TKB na głównych estradach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, 
Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu zaprezentowało się 80 
zespołów polskich i 16 zagranicznych. W ramach tegorocznego 
beskidzkiego święta folkloru jak co roku zorganizowane zostały 
dwie imprezy towarzyszące: 25 Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne i 45 Festiwal Folkloru Górali Polskich. 

W tym roku szczególnie ważny i przełomowy dla Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” był udział w 45 Festiwalu Folk-
loru Górali Polskich w Żywcu. Po wnikliwej analizie i zapoznaniu 
się z dorobkiem artystycznym naszego zespołu, organizatorzy 
wraz z przedstawicielami jury postanowili dopuścić zespół 
„Bestwina” do konkursu. Oznacza to, że jako pierwsi w historii 

pokazaliśmy folklor laski na festiwalowej scenie. Mając na uwa-
dze wysoki poziom i dorobek innych bardziej doświadczonych 
zespołów biorących udział w konkursie, za cel postawiliśmy 
sobie przetarcie szlaku i pozostawienie na widzach i komisji 
dobrego wrażenia. Wielką przyjemność sprawiło nam serdecz-
ne przyjęcie przez żywiecką publiczność, również prowadzący 
imprezę konferansjerzy znani z ogromnego poczucia humoru 
wykonali miły ukłon w naszą stronę zapraszając nas na scenę 
jako „swoich”. 

Ogromną radość i zadowolenie wzbudziła w nas informacja, 
że Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” mimo naszego 
festiwalowego debiutu został zauważony przez komisję kon-
kursową. Decyzją jury nasz zespół otrzymał dyplom uznania 
za odtworzenie strojów laskich i wydobycie charakteru tańców 
swojego regionu. Dyplom odebraliśmyz rąk burmistrza miasta 
Żywca pana Antoniego Szlagora. Tym samym jako grupa laska 
(lachowska) zostaliśmy oficjalnie wciągnięci na etnograficzną 
mapę regionów górskich.
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Kultura

Występ zespołu „Bestwina” w Żywcu

Wesoły Kącik Dziadka Władka z Bestwiny.
Władysław Kozieł wśród  
najlepszych satyryków

Bardzo  do -
brze znany nam 
wszystkim pan 
Władysław Ko-
zieł, czyli Dzia-
d e k  W ł a d e k 
z Bestwiny znów 
p r z y p o m n i a ł 
o sobie i to od 
razu w wielkim 
stylu. W zorga-
nizowanym przez 
Miejski Dom Kul-
tury w Bielsku-

Białej konkursie satyrycznym pod hasłem „Wrzuć na luz... i coś 
śmiesznego z nami stwórz” nasz mieszkaniec zajął za swoje 
limeryki trzecie miejsce w kategorii „tekst satyryczny”.

W trzeciej edycji konkursu udział wzięło 132 humorystów, 
zaś w interesującej nas kategorii wpłynęło ponad 200 utworów 
stworzonych wierszem i prozą przez 52 autorów. Przy takiej 
konkurencji należy jeszcze bardziej docenić kunszt Dziadka 
Władka, życząc mu nieustannego natchnienia i uśmiechu na 
każdy dzień.

Oto kolejne już na naszych łamach utwory Władysława Ko-
zieła – limeryki:

Pewien polityk z Nowogrodu
Zapytał nie bez powodu;
Zwrócisz Putinie
Krym Ukrainie?
Wódz na to: - Nie... szkoda zachodu.

O winie w Skawinie 
Tu Skawina! 
Starowina 
niosła 
posła. 
Wina wina.

Raz Władek z Bestwiny i Ela z Kościana
stanęli przed klatką starego pawiana.
„Podobieństwo z przypadku,
czy też nie, panie Władku!
Patrząc nań – rzekła - widzę pana”.

Zapraszamy na nową stronę internetową Władysława Ko-
zieła:

http://dziadekwladek.jimdo.com

Władysław Kozieł odbiera nagrodę za swoje limeryki

W sumie w czasie 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej dali-
śmy cztery koncerty w Żywcu, Wiśle, Makowie Podhalańskim 
i Szczyrku. Ogromny potencjał i wypracowana przez pokolenia 
pozycja zespołu regionalnego to wielka wartość całej Gminy 
Bestwina. Nasze sukcesy i dalszy rozwój możliwe są jedynie 
przy wsparciu ludzi. Taniec, śpiew, szeroko rozumiane muzyko-
wanie to elementy kultury duchowej, które stają się martwe bez 
udziału człowieka. Dlatego zachęcam i zapraszam wszystkich 
do wstępowania w nasze szeregi. Pierwszym krokiem w stronę 
ochrony kultury narodowej jest pielęgnacja i dbałość o kulturę 
regionalną.        

Sławomir Ślósarczyk
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Gospodynie z Janowic w Górkach Wielkich

Górecka wyprawa janowickich gospodyń
7 sierpnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach 

wyjechały na wycieczkę do Górek Małych i Wielkich. W pierwszej 
miejscowości, w „Chlebowej Chacie” przeżyły podróż w przeszłość 
– każda z uczestniczek przypomniała sobie tradycyjny wyrób ma-
sła, sera i ciasta, tak jak robiły to jeszcze nasze babcie i prababcie. 
Następnie gospodynie przejechały do Górek Wielkich, do muzeum 
Zofii Kossak – Szatkowskiej. Poznały biografię pisarki, zwiedziły jej 
dom, zobaczyły przedmioty, których używała i zapoznały się z jej 
bogatą twórczością. Z kolei w parku położonym obok ruin dworu 
Kossaków mogły podziwiać rzeźbiarzy podczas ich pracy.

Na koniec panie odbyły przejażdżkę na wozie konnym, przy 
śpiewie i akompaniamencie akordeonu, ciesząc oczy krajobrazem 
Górek.

Informację i zdjęcie przekazała prezes KGW Janowice 
Krystyna Norymberczyk

Stowarzyszenie górnikom –  
górnicy Stowarzyszeniu

Piątek, 15 sierpnia, dla Pracowników PG SILESIA był nie tylko 
świętem wynikającym z kalendarza i polskiej tradycji, ale przede 
wszystkim świętem piłki nożnej. Na trzech boiska w Kaniowie 
rywalizowało, bowiem 15 drużyn złożonych z Pracowników PG 
SILESIA i Firm współpracujących. 

Takiego wydarzenia w historii przedsiębiorstwa jeszcze nie 
było. Na pomysł zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa PG SILESIA wpadły organizacje związkowe ZZ KADRA 
oraz NSZZ Solidarność.

W wydarzeniu wzięło udział także kaniowskie Stowarzyszenie 

„Z sercem na dłoni” organizując zajęcia dla dzieci Pracowników 
PG SILESIA. Górnicy pokazali kolejny raz, że mają dobre serca 
i zwycięska drużyna przekazała swoją nagrodę – czek na 1000 
zł na rzecz Stowarzyszenia. Z rąk kapitana drużyny KSRG, 
Mateusza Stanocha, czek odebrała Pani Prezes Iwona Sojka. 
A ofiarodawcami byli: KSRG: Patryk Papierkiewicz, Mateusz 
Stanoch, Maciej Kopeć, Ireneusz Kopeć, Łukasz Grabowiecki, 
Damian Kosiec, Klemens Gołąb, Marcin Korczyk, Janusz Sztojc, 
Szymon Ochman..... Dziękujemy!

Jerzy Zużałek

Wisłą do Gdańska... 
z Kaniowa

Pomysł naszej niezwykłej wyprawy to owoc zeszłorocznego 
spływu  z Kaniowa  do  Oświęcimia – pomyśleliśmy po prostu,  że 
ciekawie byłoby popłynąć gdzieś dalej – na przykład nad morze. 
I tak też zrobiliśmy! Cała nasza wyprawa trwała w sumie 15 dni 
i większość czasu doskwierały nam upały, chociaż zdarzały się 
i deszczowe dni. Burzowe chmury pojawiały się dosyć często, ale 
w naszym przypadku zadziałał pewien staroświecki mit głoszący, 
że rzeka zatrzymuje burze. Faktycznie, burza dopadła nas tylko 
raz, ale za to z gradem. Musieliśmy jednak płynąć cały czas, 
żeby wyrobić dzienny kilometraż, który sobie wyznaczyliśmy.

Ogółem pokonaliśmy około tysiąca kilometrów – dziennie po-
nad 70 a nie mniej jak wychodzi w przeliczeniu arytmetycznym, 
gdyż w pierwszych dniach zatrzymywały nas liczne przeszkody 

– pobyt w Krakowie, śluzy, brak wprawy we wiosłowaniu. Toteż 
nadrabiając stracony czas w dalszym etapie podróży wstawa-
liśmy codziennie o 4:30 i dokładaliśmy wszelkich starań, żeby 
osiągnąć wyznaczony na dany dzień kilometr. Często płynęliśmy 
do zmroku. 

Osobno trzeba napisać o naszym kajaku - kupiliśmy go oka-
zyjnie  za śmieszne pieniądze, kajak  był bez oparć a ponieważ 
to podstawa na taką długą trasę, zrobiliśmy je sami. Żeby 
uszczelnić nasze bagaże przed wodą, zastosowaliśmy worki na 
śmieci i gruz (worki i tak się przecierały, więc co wieczór trzeba 
je było reperować taśmą), z kolei jako mocowanie służyły nam 
stare dętki rowerowe. Jak można sobie wyobrazić, wyglądaliśmy 
komicznie w porównaniu do profesjonalnych wypraw.
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Kultura

Wojciech i Szymon na trasie swojej wyprawy

MAMO, TATO… SPÓJRZ JAK SIĘ ROZWIJAM! –
zapowiedź cyklu

Na łamach „Magazynu Gminnego” witamy logopedę, pa-
nią Katarzynę Przewoźnik. Ponieważ wielu z nas zmaga się 
z różnorakimi problemami związanymi z prawidłowym mówie-
niem i dotykają one także dzieci, mamy szansę zapoznać się 
z opiniami i poradami specjalisty. Być może czytelnikom będą 
nasuwać się pytania, toteż zapraszamy do wysyłania ich na 
adres mailowy pisma. Odpowiedzi w miarę możliwości będą 
udzielane na naszych łamach bądź indywidualnie.

Rodzice nie zawsze mają świadomość, iż nieharmonijny roz-
wój dziecka może mieć istotny wpływ na opanowanie kolejnych 
etapów jego życia. Żadnego z nich nie można ani pominąć, ani 
przeskoczyć. W związku z tym również w naszym gminnym 
środowisku pojawiają się często pytania: „Czy moje dziecko 
rozwija się prawidłowo?” 

Jedną z ważnych umiejętności jest mówienie. Każde dziecko 
jest inne, każde rozwija się w swoim tempie, jednak warto wie-

 Każdy dzień spędzony w kajaku to nowa przygoda i nowe 
doświadczenia. Kiedy pewnego razu szukaliśmy dobrego 
miejsca na biwak noclegowy, z wysepki zawołali nas wędkarze 
i zaprosili do siebie. Było wspólne ognisko, jak łatwo się domy-
ślić z „procentami” i w rezultacie następnego dnia zaspaliśmy. 
Podobnie rzecz miała się z innym noclegiem. Nie mogliśmy 
znaleźć dogodnego miejsca na porośniętym chaszczami brzegu, 
ale w oddali dojrzeliśmy zabudowania. Zapukaliśmy do drzwi 
z nadzieją na nocleg choćby w stodole, lecz przemiła pani ugo-
ściła nas w domu, zrobiła kolacje, pościeliła łóżko i wspólnie 
przegadaliśmy trochę czasu o tym, skąd pochodzimy i czym 
się zajmujemy. Nie spodziewaliśmy się aż takiego przyjęcia, 
lecz wychodzi na to, że w tamtych rejonach taka gościna to 
rzecz normalna. 

Dwa razy przenosiliśmy kajak na śluzach - na jednej za-
staliśmy zbyt niski poziom wody a druga w była w remoncie 
do października. Zajmowało to dużo czasu, bo nasz swoje 
ważył, zaś odpinanie całego bagażu i mocowanie go na nowo 
niszczyło nasz dzienny grafik. 
Żeby usprawnić przenoskę, 
pożyczaliśmy taczki.. Następ-
na z przygód była na Zalewie 
Włocławskim - tam Wisla osiąga 
największa szerokość -  około 2 
km. Jest to najtrudniejszy odci-
nek dla kajakarzy z powodu sil-
nego wiatru, a fale dochodzą do 
2 m. wysokości. Policja rzeczna 
widząc nas, radziła, żebyśmy 
nie płynęli i zaoferowali podho-
lowanie, ale my uparcie wiosło-
waliśmy pod wiatr poruszając 
się tempem dwa razy wolniejszym niż zwykle. Policjanci spisali 
tylko nasze dane i zostawili numer telefonu, w razie gdybyśmy 
jednak nie dali rady.

Chyba najbardziej niebezpieczne chwile przeżyliśmy w Gdań-
sku, już u celu - wypłynęliśmy na otwarte morze nie wiedząc, ze 
nie wolno tego zrobić bez zgody kapitanatu portu. Dla nich byli-

śmy po prostu nieoznakowaną i niezarejestrowaną łodzią która 
dokonuje sabotażu! Szybko wypatrzyli nas z wieży kontrolnej 
i zostaliśmy odeskortowani przez straż graniczną do najbliższej 
mariny, dostając zakaz pływania po porcie. Sam kapitan kazał 
nas wtedy pozdrowić, a nam pozostało jedynie wysiąść z kajaka 
i takim emocjonującym epizodem zakończyć naszą przygodę. 

Po drodze odwiedziliśmy kilka ciekawych miast - Kraków, 
Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Warszawa, Toruń, Solec 
Kujawski, Grudziądz, Tczew, Gdańsk. Miast zresztą było znacz-
nie więcej ale oczywiście brak czasu nie pozwolił na zatrzymanie 
się w każdym z nich. Za to widoki na Wisłę są zachwycające – 
szczególnie w promieniach zachodzącego słońca. Najładniejszy 
odcinek zaczyna się za Sandomierzem i ciągnie do Warszawy:  
liczne łachy piachu, kępy, dzikie plaże i bujna przyroda. Woda  
– jak na Wisłę – jest tam czysta i nadaje się do kąpieli. Na tra-
sie spotkaliśmy liczne gatunki zwierząt i ptactwa – od kaczek 
poprzez ryby aż do łasic i bobrów – jeden z nich „prześladował” 
nas w nocy i  pływał w wodzie nie dając zasnąć.

Z prowiantem nie było w więk-
szych problemów, zazwyczaj 
w mniejszych miejscowościach 
sklepy znajdowały się blisko 
rzeki. Natomiast gorzej przed-
stawiała się sprawa z wodą. 
Z powodu słońca i wysiłku na-
leżało pić jej dużo, ale równo-
cześnie nie ładować zbyt wiele 
do kajaka, gdyż woda niestety 
swoje waży. A na ból mięśni 
pomagał Voltaren – najlepszy 
przyjaciel podróżnika. 

Wszystkim, którzy chcą po-
czuć smak przygody i odizolować się od szarej codzienności 
polecamy taki sposób spędzenia wakacji. Przy okazji można 
zobaczyć, jaką piękną rzeką jest Wisła. Nasza wyprawa, choć 
momentami nieco szalona i oparta na spontanicznej improwi-
zacji, z pewnością zapadnie w pamięć na całe życie.              

Wojciech Szura i Szymon Sikora
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W dniach od 7 do 11 lipca aż 40 dzieci skorzystało z oferty 
zajęć, jakie zaproponowało Stowarzyszenie ,,Z Sercem na 
Dłoni” z Kaniowa. 

W poniedziałkowe, upalne przedpołudnie nasza ,,kolumna 
wycieczkowiczów” udała się pieszo na kaniowski dworzec PKP, 
z którego odjechaliśmy w nie tak daleką i wcale nie siną dal, 
bo do pobliskich Czechowic - Dziedzic. W jakże przyjemnym 
i chłodnym Multikinie zobaczyliśmy nowe przygody Czkawki 
i jego smoka Szczerbatka, w drugiej części filmu ,,Jak wytre-
sować smoka”. Do domu wróciliśmy również ,,po szynach”, 
co dla większości półkolonistów było niewątpliwie ogromnym 
przeżyciem.

Wtorek, kolejny upalny dzień, spędziliśmy pod opieką fanta-
stycznego przewodnika beskidzkiego, pana Tadeusza Gołucha 
- rzeźbiarza, poety i pasjonata gór, z którym udaliśmy się do 
Żabnicy Skałki, a stamtąd na Halę Boraczą (860 m n.p.m.). 
Doświadczenie naszego przewodnika pozwoliło nam ominąć 
burzę i prawie zupełnie ,,na sucho” zwiedziliśmy forty z okresu 
II wojny światowej w Węgierskiej Górce.  Deszczowa  i znacznie 
chłodniejsza środa nie była w stanie zniweczyć naszych planów 
i w komplecie udaliśmy się do Zapałkowni w Czechowicach-
Dziedzicach. Zapoznaliśmy się tam  z całym procesem techno-
logicznym związanym z powstawaniem zapałek, począwszy od 

drzewa osikowego, a na gotowym produkcie kończąc. Emocje 
po zajęciach poglądowych z gatunku „jak to jest zrobione” ostu-
dziliśmy lodami przy fontannie na czechowickim rynku, a dla 
wszystkich chętnych ogłoszony został konkurs na najciekawszą 
budowlę z zapałek. 

Laureatkami konkursu, w którym główną nagrodą było za-
proszenie do Pizzerii „Prowansja”, zostały Paulina i Wiktoria 
Nawalany. Wyróżnienie otrzymała Kinga Duda - zdobywczyni 
kredek do malowania twarzy, a wszyscy pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali słodkie upominki.

W przedostatnim dniu naszych półkolonijnych wojaży, wizyto-
waliśmy gospodarstwo ekologiczne „Ekocentrum” w Stryszowie, 
a po zwiedzaniu wzięliśmy udział w warsztatach praktycznych, 
w czasie których malowaliśmy drewniane ptaszki, samodziel-
nie tworzyliśmy świece z wosku  oraz wykonywaliśmy ozdoby 
z masy ceramicznej. 

Korzystając z uprzejmości Dyrekcji ZSP, nasz ostatni wspólny 
dzień półkolonii, ze względu na niesprzyjającą aurę, spędziliśmy 
w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Kaniowie. Słońce, 
którego brak początkowo nie sprzyjał zajęciom wcześniej zapla-
nowanym „pod chmurką” na terenach rekreacyjnych, zechciało 
jednak spojrzeć na nas łaskawszym okiem i w trakcie świetnej 
zabawy, jaką zaproponowała nam grupa o nazwie „Zapaleńcy”, 
przenieśliśmy się na zewnątrz. Szczudła, jazda na monocyklu, 
żonglerka, ogromne bańki mydlane - to tylko nieliczne z atrakcji, 
które tego dnia czekały na nasze półkolonijne dzieciaki. W takiej 
wesołej i nieco „kuglarskiej” atmosferze przyszło nam się poże-
gnać i życzyć sobie wzajemnie wesołych, i bezpiecznych wakacji.

Tego ciekawego, wakacyjnego tygodnia nie byłoby bez wspar-
cia finansowego, rzeczowego i ogromnej życzliwości Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Dyrekcji ZSP w Kaniowie, 
firmy „Maspex” oraz Pizzerii „Prowansja” z Kaniowa.

W imieniu dzieci pragnę również w tym miejscu podziękować 
wolontariuszom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Rodzinom ,,Z Sercem na Dłoni”, bo to właśnie oni, poświęcając 
swój wolny czas, towarzyszyli naszym dzieciom każdego dnia.

Iwona Sojka – prezes Stowarzyszenia

Edukacja

Uczestnicy półkolonii

Wakacje ze Stowarzyszeniem  
„Z Sercem na Dłoni”

dzieć, do którego momentu można lekceważyć pewne objawy, 
a kiedy należy udać się do specjalisty. Umiejętność stylistycz-
nego, logicznego artykułowania swoich myśli oraz poprawne 
interpretowanie tego, co inni chcą do nas powiedzieć nie jest 
łatwe. Prawidłowa komunikacja wpływa na całokształt rozwoju 
dziecka, na jego rozwój emocjonalny, społeczny, na kontakty 
z rówieśnikami i nawiązywanie przyjaźni. Dziecko poznaje świat 
dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu 
wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia i obawy.

Pojawiające się wśród dzieci wady wymowy oraz inne wady 
rozwojowe, a także zapotrzebowanie rodziców stały się inicja-
tywą do wprowadzenia problematyki do Magazynu Gminnego. 
Postaramy się w miarę na bieżąco dzielić się z Państwem na-
szym doświadczeniem i wiedzą. Zadbajmy o prawidłowy rozwój 
naszych dzieci. 

Katarzyna Przewoźnik
ZSP Bestwina 
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Sport

Piłkarskie lato – tak możemy nazwać wakacyjne miesiące roku 
2014. W wymiarze globalnym pierwszym narzucającym skoja-
rzeniem będzie mundial w Brazylii. Jednakże mistrzostwa świata 
– choć atrakcyjne wizualnie – odbywają się daleko od naszych, 
lokalnych boisk, na których także dzieje się wiele. Dwa spośród 
trzech klubów działających  w gminie Bestwina obchodziły w lipcu 
uroczystości związane z 65 – leciem istnienia. I chociaż są to kluby 
małe, którym daleko do wielotysięcznych stadionów, dla mieszkań-
ców posiadają szczególne znaczenie, są bowiem tworzone przez 
nich i dla nich – z myślą o zdrowiu i rozwijaniu kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży, o rozrywce dla kibiców mogących spotkać się 
w przyjaznej atmosferze. Jubileusze w Kaniowie i w Bestwince 
dzięki pięknej oprawie oraz bogatemu programowi imprez były 
godnym podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie działaczy, 
zawodników, sponsorów i sympatyków LKS „Przełom” Kaniów i KS 
Bestwinka.

Kaniów
Obchody jubileuszowe LKS „Przełom” rozpoczęły się już właści-

wie końcem czerwca – Mszą św. w intencji sportowców i turniejem 
piłki nożnej żaków. Natomiast główne uroczystości miały miejsce 5 
lipca na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych w Kaniowie. 
Zainaugurował je turniej młodzików o Puchar Starosty Bielskiego, 
zaś o 14.00 odbył się mecz LKS „Przełom” – „Bielskie Orły”, pod 
którą to nazwą wystąpiły dawne sławy lokalnej i krajowej piłki, wraz 
ze wspomagającym je trenerem Kaniowa Wiesławem Kucharskim. 
W przerwie wystąpił rekordzista Guinnessa w żonglowaniu piłką 
Andrzej Kukla.

Część oficjalna stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania 
dotychczasowego dorobku klubu i ludzi którzy go tworzą. Podzię-
kowania padały zarówno z ust prezesa Grzegorza Wieczorka jak 
i prowadzącego galę Jerzego Zużałka. Została przypomniana 
historia „Przełomu” obfita w sukcesy nie tylko piłkarskie. Kajakarze 
tacy jak Bogdan Bularz i Emil Sieracki zdobywali tytuły Mistrza 
Polski, zaś sekcja wędkarska rozsławia Kaniów działając na rzecz 
promocji wyhodowanego przez Adolfa Gascha karpia polskiego. 
Nieodłączną częścią klubu stał się również Klub Kibica.

Podczas uroczystości przywołano nazwiska tych piłkarzy, którzy 
zapisali się w historii LKS – u największą ilością występów i bramek. 
311 meczów rozegrał w klubowych barwach Tomasz Wyrobek 
(łącznie 24 746 minut), za nim Jan Wątor (274 mecze), Mariusz 
Słonina (230) i Sebastian Grzywa. Natomiast na miano najbardziej 

bramkostrzelnych zawodników zapracowali Grzegorz Ciućka (brak 
oficjalnych statystyk przed r. 1990) i w najnowszych czasach Robert 
Jurczyga – zdobył on 106 bramek w 132 meczach. Na wyróżnie-
nie zasłużyli także Tomasz Piesiur (71), Janusz Maroszek (54), 
Krzysztof Jarosz (47) i Dominik Domka (42).

Jak przystało na prawdziwe piłkarskie święto, do Kaniowa 
przybyli goście reprezentujący władze samorządowe i piłkarskie, 
a nawet Sejm RP. Byli to posłowie Stanisław Szwed i Stanisław 
Pięta; w imieniu posła Jacka Falfusa asystent Damian Kowalewski, 
starosta bielski Andrzej Płonka, radni powiatowi: Grzegorz Boboń 
i Józef Maziarz (zarazem sekretarz LKS „Przełom”), wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, radni Rady Gminy Bestwina: Jerzy Zu-
żałek, Łukasz Furczyk, Grzegorz Kołodziejczyk, ksiądz proboszcz 
Janusz Tomaszek, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
Krystyna Bryksa, sołtys Marek Pękala, działacze sportowi na czele 
z  Czesławem Biskupem (prezesem zarządu BOZPN w Bielsku 
– Białej) i Romanem Kubieńcem, Czesław Żaczek, Krzysztof Ada-
miec, Sławomir Stanclik – prezesi klubów z Czechowic – Dziedzic 
oraz obecni i byli trenerzy i członkowie zarządu LKS Kaniów. Na 
ręce prezesa Grzegorza Wieczorka zostały wręczone pamiątkowe 
puchary i dyplomy, a także nagrody rzeczowe.

Za wieloletnią działalność na rzecz klubu zostały przyznane liczne 
odznaczenia, medale i statuetki – jak powiedział prezes, niektórzy 
z działaczy otrzymali już wszystkie możliwe odznaczenia, ale przy 
okazji jubileuszu jest okazja do podziękowania im raz jeszcze za 
ich bezinteresowny wysiłek. 

Miłym akcentem stało się odczytanie listu gratulacyjnego prze-
słanego przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Na terenach 
rekreacyjnych odbył się także festyn z muzyką zespołu „Sekret”, 
przeprowadzono licytację koszulki i szalika klubowego oraz roweru 
przekazanego przez posła Stanisława Szweda, zorganizowano 
loterię fantową, a chętni mogli wpisać się do klubowej księgi pa-
miątkowej. 

Wszystkim obecnym klub składa gorące podziękowania, kierując 
je zwłaszcza w stronę sponsorów (niedawno został powołany Klub 
Sponsora) i kibiców. LKS zaprasza na wszelkiego rodzaju imprezy 
dla mieszkańców odbywające się w ciągu roku, takie jak lipcowe 
Święto Sportu i Turniej Dzikich Drużyn.

Bestwinka
Równie ciekawą historią co „Przełom” może poszczycić się KS 

Bestwinka. Pod wodzą prezesa Tadeusza Wróbla klub wchodzi 
w kolejne lata istnienia z pięknym budynkiem, szatniami, po-
mieszczeniami sanitarnymi oraz boiskiem z nawierzchnią godną 
najlepszych – ale przecież początki były bardzo skromne. Pierwsze 
mecze rozgrywano w warunkach bardzo prowizorycznych i trzeba 
było wielkiego nakładu pracy, by w 1949 r. otworzyć nowe boisko 
na miejscu dawnych stawów. 

Jak już wspominaliśmy w „Magazynie Gminnym”, dzięki dofi-
nansowaniu z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, firmom 
„Dewro”, „Bud-Tor” i wielu innym osobom i instytucjom rozbudowano 
budynek biurowy i szatnie. W późniejszym czasie na boisku bocz-
nym zabłysły reflektory. Między boiskami wykarczowano drzewa 
iglaste, zamontowano piłkochwyty oraz boksy dla zawodników, 
wykonano ogrodzenie głównej płyty od strony północnej. Wszystko 
oczywiście z myślą o zapewnieniu drużynom dobrych warunków 

Prezes LKS „Przełom” wraz z zasłużonymi działaczami

Działają dla mieszkańców
Jubileusze 65 lecia LKS „Przełom” Kaniów  

i KS Bestwinka
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Bestwinka - wręczanie odznaczeń

do rozgrywania meczy i trenowania, choć nie tylko – zaplecze 
stwarza dobrą bazę do imprez plenerowych. Przetestowali je cho-
ciażby goście pikniku zorganizowanego przy okazji turnieju służb 
mundurowych, który miał miejsce 31 maja.

Główne uroczystości jubileuszowe (już wcześniej rozgrywano 
turniej żaków) odbyły się 12 lipca i zgromadziły licznych gości – 
przyjaciół KS Bestwinka. Przybyli m.in. Stanisław Pięta – członek 
zarządu Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, Władysław Drożdżal – przewodniczący 
Komisji Odznaczeń Śląskiego ZPN w Katowicach, Prezes Zarządu 
BOZPN w Bielsku – Białej Czesław Biskup, przewodniczący komisji 
odznaczeń BOZPN w Bielsku – Białej Andrzej Czyż, prezes Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach Tomasz Czerwiecki, 
przewodniczący komisji rewizyjnej Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Katowicach Czesław Żaczek, dyrektor CKSiR i radny powiatowy 
Grzegorz Boboń, sołtys sołectwa Bestwina Grzegorz Gawęda, 
prezes OSP Bestwinka Józef Distel, przewodnicząca KGW w Be-
stwince Halina Lasota, prezes KS „Pasjonat” Dankowice Andrzej 
Sadlok, członkowie honorowi KS Bestwinka: Marian Firganek, Józef 
Gawęda, Roman Kozak i Ludwik Sojka.

Atrakcją jubileuszu stał się mecz piłki nożnej kobiet TS Mitech 
Żywiec (ekstraliga) – LKS Goczałkowice (II liga). Panie zapewniły 
nie mniejsze emocje niż piłkarze – mężczyźni, rekompensując nie-
obecność zapowiadanej drużyny TS Podbeskidzie, która niestety 
prawie w ostatniej chwili zrezygnowała z przyjazdu do Bestwinki, 
co odebrane zostało z dużym rozżaleniem. Być może gdyby 

bielszczanie zawitali do naszej gminy, przekonaliby się, że w małej 
Bestwince futbol rozwija się prężnie – 65 zawodników występuje 
w drużynach od trampkarzy do seniorów, a po piętach depczą im 
już żacy prowadzeni przez Waldemara Fludra. 

Sekretarz Jerzy Foksiński podkreślił w rozmowie z redakcją, 
że bardzo cieszy się z zaangażowania działaczy, a zostają nimi 
coraz młodsze osoby, nawet przed trzydziestką. Pomoc finansową 
zapewnia Urząd Gminy, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, firmy 
i osoby indywidualne. Są to Adam i Barbara Gawęda, Wiesław Si-
tarski, Józef Wróbel i inni mieszkańcy, którzy często wolą pozostać 
anonimowi. Tylko ich determinacja pozwoliła na przeprowadzenie 
do końca koniecznych prac remontowo – budowlanych. Klub 
pamięta o członkach zmarłych, w szczególności o poprzednim 
prezesie Andrzeju Cichowskim.

Nie brakuje i trudności – w marcu w Krajowym Rejestrze Są-
dowym w Katowicach zostały złożone dokumenty o zgłoszeniu 
działalności gospodarczej. Po wypowiedzeniu jej poprzedniemu 
najemcy lokalu klub zamierzał otworzyć bar, z którego dochód miał 
być przeznaczony w całości na działalność statutową. Jak dotąd 
jednak sprawa nie została zakończona – Jerzy Foksiński wskazu-
je na problemy natury biurokratycznej i opieszałość urzędniczą. 
Wierzymy jednak, że i ten problem uda się pozytywnie rozwiązać. 

Po części oficjalnej i sportowej, rozdaniu pucharów i odznaczeń, 
zawodnicy, goście i działacze bawili się na festynie sportowym przy 
muzyce zespołu „Remex”.

Na zakończenie krótka refleksja: W naszej gminie istnieją trzy 
kluby piłkarskie i kilka innych, ukierunkowanych na różne dyscypliny 
sportu. Warto popierać ich działalność, a jeżeli rywalizują one ze 
sobą bezpośrednio, nie przenośmy rywalizacji poza boisko i nie 
twórzmy niepotrzebnych animozji pomiędzy kibicami. Pozwólmy, 
aby dopingowaniem swojego ulubionego zespołu cieszyły się dzieci 
i całe rodziny, by nie musiały słuchać przekleństw i wulgarnych 
przyśpiewek. Zbyt dużo polska piłka już straciła przez nieodpowie-
dzialne zachowanie niektórych środowisk kibicowskich.

Zapraszamy na strony internetowe naszych klubów oraz na 
ich profile na Facebooku. Tam na bieżąco można śledzić ich 
działalność, wyniki meczów oraz poznać terminy planowanych 
imprez.

Sławomir Lewczak

Pięciobój strzelecki w Kaniowie
W sobotę, 26 lipca od godz. 10.00 na terenach rekreacyjnych 

w Kaniowie odbywały się zawody pod hasłem: „Sprawna ręka 
- celne oko - pięciobój strzelec-
ki”. Uczestnicy rywalizowali ze 
sobą w następujących konku-
rencjach: strzelanie z karabinka, 
strzelanie z pistoletu, strzelanie 
z łuku, strzelanie z dmuchaw-
ki, rzucanie lotkami do tarczy. 
Po podliczeniu punktów ogłoszo-
no, że zwycięzcą został Daniel 
Zużałek, drugie miejsce Da-
wid Adamaszek, a trzecie Kaja 
Gruszka.

Drugie zawody miały miejsce 
16 sierpnia i w tym dniu w tym 

dniu najsprawniejszą rękę i najcelniejsze oko miała Urszula Muras. 
Drugie miejsce zajął zwycięzca takich samych zawodów sprzed 

miesiąca, Daniel Zużałek, a trze-
cie Mateusz Zontek.

Każdy z uczestników otrzy-
mał nagrodę, jak również słodki 
poczęstunek, a organizatorami 
zawodów i sponsorami nagród 
byli: Pan Krzysztof Hulbój - www.
ebart-schody.com, Samorząd 
Uczniowski przy Zespole szkol-
no – Przedszkolnym w Kaniowie 
oraz administrator www.gmina-
bestwina.info.

Jerzy ZużałekWspólna zabawa na terenach rekreacyjnych

Prezes LKS „Przełom” wraz z zasłużonymi działaczami

Prezes LKS „Przełom” wraz z zasłużonymi działaczami
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Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

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

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

nasiona traw i warzyw
środki owadobójcze
nawozy ogrodowe

Piłkarska sobota u strażaków
Doroczny turniej piłki nożnej to szansa 

dla członków OSP z naszej gminy i spoza 
niej na spróbowanie swoich sił na murawie. 
Podczas gdy w Brazylii najlepsze drużyny 
globu walczyły o Puchar Świata, nie mniej-
sze emocje panowały 5 czerwca na boisku 
KS Bestwinka. Przed południem swoje 

rozgrywki miały Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze (w dwóch kategoriach wiekowych), 
zaś po południu – seniorzy.

Turniej uroczyście otworzyli o godz. 
9.00 prezes Powiatowego Zarządu ZOSP 
RP w Bielsku – Białej Jan Cholewa wspól-
nie z wiceprezesem Janem Oziminą, 

członkiem Zarządu 
(odpowiedzialnym za 
drużyny młodzieżo-
we) Grzegorzem Ga-
wędą i wójtem gminy 
Bestwina Arturem 
Beniowskim. 

Po walce w trud-
nych warunkach, 
bo w pełnym słońcu 
i dusznym powie-
trzu wyłoniono zwy-
cięzców. W grupie 
wiekowej 10 – 14 lat 
poszczególne miej-
sca zajęli:

MDP Bystra
MDP Bestwinka
MDP Bujaków
MDP Międzyrzecze Górne
MDP Kaniów
Grupa wiekowa 15 – 18 lat:
MDP Bestwinka
MDP Bystra
MDP Międzyrzecze Górne
MDP Hecznarowice
MDP Wilkowice
W ślad za młodszymi kolegami (i koleżan-

kami) w szranki stanęli dorośli strażacy, ry-
walizując o Przechodni Puchar Komendanta 
Gminnego. Ostatecznie Grzegorz Owczarz 
wręczył to trofeum drużynie OSP Chełmek. 

Dalej uplasowały się ekipy: 
2. OSP Bestwinka
3. OSP Kaniów
4. OSP Dankowice
5. OSP Bestwina i OSP Janowice

Sławomir LewczakO piłkę walczą młodzi zawodnicy z MDP
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Kronika Policyjna

Ogłoszenia

Czerwiec 2014
• 6 czerwca o godz. 13.08 w Bestwinie, na ul. Witosa policjan-

ci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca powiatu 
bielskiego, który po użyciu alkoholu – 0,12 mg/l. kierował 
skuterem.

• 6 czerwca o godz. 14.43 w Bestwinie, na ul. Witosa sa-
mochód osobowy Skoda wjechał w ogrodzenie posesji, 
sprawcę ukarano mandatem.

• 11 czerwca o godz. 18.33 w Bestwince, na ul. Dworkowej 
policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca 
Bestwiny, który kierował motorowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości – 0,50 mg/l.

• 13 czerwca o godz. 19.22 w Bestwinie, na ul. Witosa samo-
chód osobowy VW wjechał w ogrodzenie posesji. Sprawcę 
ukarano mandatem.

• 14 czerwca o godz. 22.00 zgłoszono dokonaną podczas 
festynu kradzież torebki z dokumentami.

• 15 czerwca o godzinie 22.27 w Bestwinie, na ul. Górskiej 
doszło do kolizji samochodu Toyota z sarną.

• 16 czerwca o godz. 15.44 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej 
kierujący samochodem ciężarowym DAF uszkodził ogro-
dzenie.

• 19 czerwca o godz. 16.20 w Kaniowie, na ul. Czechowickiej 
doszło do kolizji samochodów Opel Astra i Skoda Fabia – 
sprawcę ukarano mandatem.

• 19 czerwca o godz. 18.23 w Bestwince, na ul. Dworkowej 
policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca 
gminy Bestwina, który w stanie nietrzeźwości – 0,8 mg/l. 
kierował samochodem Opel. Kierowcy zatrzymano prawo 
jazdy.

• 20 czerwca zgłoszono, że 17 VI w godzinach 21.00 – 23.00 
w Janowicach z ogródka piwnego pubu „Akwarium” skra-
dziono pięć krzeseł firmowych „Browar Tyskie” o wartości 
1200 zł.

• 21 czerwca o godz. 3.11 w Kaniowie, na ul. Krzywolaków 
zgłoszono kradzież kabla telekomunikacyjnego o długości 
ok. 100 m.

• 22 czerwca o godz. 18.20 w Kaniowie, na ul. Batalionów 
Chłopskich nieznany sprawca skradł z otwartej skrzynki 
gospodarczej kable o wartości 3270 zł.

• 22 czerwca o godz. 21.23 w Kaniowie, przy ul. Batalionów 
Chłopskich z terenów rekreacyjnych nieznany sprawca 
dokonał kradzieży roweru. Straty – ok. 100 zł.

• W dniach pomiędzy 19 – 24 VI z terenu restauracji Podzam-
cze skradziono stolik oraz dwa krzesła o wartości 100 zł.

• 24 czerwca o godz. 12.46 w Kaniowie, na ul. Batalionów 
Chłopskich doszło do kolizji Fiata z Citroenem, sprawcę 
ukarano mandatem.

• 26 czerwca o godz. 11.07 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej 
doszło do kolizji samochodu Audi z Renault – sprawcę 
ukarano mandatem.

• 28 czerwca o godz. 15.28 w Bestwinie na ul. Witosa z zaple-
cza sklepu „Euro” dokonano kradzieży trzech transporterów 
z piwem o wartości 420 zł.

Lipiec 2014
• 4 lipca o godz. 0.45 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej zgłoszo-

no pożar budynku mieszkalnego powstały z nieustalonych 
przyczyn.

• 7 lipca o godz. 22.22 w Bestwinie, samochód Renault po-
trącił sarnę.

• 7 lipca w Bestwinie, na ul. Sucharskiego nieznana osoba 
po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonała kradzieży 
dwóch akumulatorów samochodowych – straty o wartości 
600 zł. na szkodę firmy Road Service.

• 8 lipca o godz. 3.21 w Bestwince, na u. Dworkowej zgłoszono 
kradzież w gospodzie „Ranczo”. Nieznany sprawca skradł 
kasetkę z pieniędzmi

• 12 lipca o godz. 20.00 w Kaniowie, na ul. Krzywolaków poli-
cjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca 
gminy Bestwina, który będąc w stanie nietrzeźwości – 1,27 
mg/l. kierował samochodem marki VW. Kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy.

• W Kaniowie, przy ul. Mirowskiej w okresie 12 – 14 VII z terenu 
nieogrodzonej posesji nieznany sprawca dokonał kradzieży 

kosiarki – traktorka marki Argojet o wartości 3 
tys. zł.
• W okresie 22 – 23 VII w Bestwinie niezna-
ny sprawca dokonał włamania do sygnalizacji 
świetlnej, skąd skradł akumulator marki Centra 
o wartości 430 zł. na szkodę firmy „Drog – Bud”.

Sierpień 2014
• 17 sierpnia o godz. 18.00 w Kaniowie, na 
ul. Batalionów Chłopskich zgłoszono kradzież te-
lefonu komórkowego o wartości 750 zł. na szkodę 
mieszkanki gminy Bestwina.

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także  
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

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

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

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

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

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

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

informuje

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

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

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

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

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

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

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

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

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

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

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

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

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

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

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

Z poważaniem:
Sylwia Mika

Ogłoszenia

Terminy zebrań 
wiejskich w  

Gminie Bestwina

• 14 września 2014 r. godz. 10.15 
OSP Kaniów

• 5 października 2014 r. godz. 10.45 
OSP Bestwina

• 12 października 2014 r. godz. 11.15 
OSP Bestwinka

• 19 października 2014 r. godz. 10.00 
OSP Janowice
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Masz dość
wielu rat?

Ułożymy
je w jedną.

Pożyczka
KonsolidacyjnaKonsolidacyjna

Zapraszamy do placówki

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

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

Zapraszamy również na stro-
nę internetową www.bestwina.
pl, gdzie można obejrzeć 
więcej fotografii z różnych 
wydarzeń.
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WAKACYJNE IMPREZY PLENEROWE  
W GMINIE             BESTWINA


