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Na 105 – lecie swojego istnienia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bestwince otrzymała nowy 
samochód ratowniczo – rozpoznawczy. Nie-
mały udział w jego sfinansowaniu miał Urząd  
Gminy. Również mieszkańcy Bestwinki prze-
znaczyli środki na ten cel - lekki wóz strażacki  
posłuży przecież nam wszystkim. Z ust gości 
popłynęły przemówienia, na piersi wyróżnio-
nych druhów zawisły medale. Zapraszamy do 
przeczytania obszernej relacji, która znajduje 
się wewnątrz numeru.



2

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

 0
5/

20
17

Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

Pracujemy dla Polski
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Kwiaty składają przedstawiciele Rady Gminy

•	 Rozpoczęły	się	prace	przy	
budowie	 parkingu	w	Bestwinie.	
Powstanie	ponad	czterdzieści	no-
wych	miejsc	postojowych	w	rejo-
nie	boiska	sportowego	i	obiektów	
handlowych.
•	 Został	wybrany	wykonaw-
ca	 największej	 inwestycji	 gmin-
nej.	 Za	 ponad	 4	miliony	 złotych	
zostanie	wyremontowany	 budy-
nek	 szkoły	w	Bestwince.	Środki	
na	ten	cel	pozyskaliśmy	z	fundu-
szy	Regionalnego	Programu	Ope-

racyjnego	Województwa	Śląskiego.
•	 W	najbliższych	dniach	będą	ogłaszane	przetargi	na	inwesty-
cje	związane	z	gospodarką	wodno	-	ściekową.	W	Kaniowie	

wymieniane	będą	azbestowe	sieci	wodociągowe.	Dokumen-
tacja	dotycząca	sieci	kanalizacyjnej	powstanie	dla	południo-
wej	części	naszej	Gminy.

•	 Trwają	prace	projektowe	na	wykonanie	dodatkowych	dwóch	
sal	przedszkolnych	w	Janowicach.	

•	 W	ramach	środków	z	LGD	pozyskaliśmy	pieniądze	na	budo-
wę	dwóch	placów	zabaw	w	Bestwince	przy	boisku	oraz	w	Be-
stwinie	na	terenach	rekreacyjnych.

•	 Również	z	LGD	dostaliśmy	dofinansowanie	na	budowę	insta-
lacji	gazowej	w	budynku	Muzeum	w	Bestwinie.

•	 Przygotowana	jest	dokumentacja	na	wykonanie	nakładek	as-
faltowych	na	najbardziej	zniszczonych	drogach	gminnych.	Re-
alizację	tych	zadań	planujemy	rozpocząć	w	miesiącach	wa-
kacyjnych.	

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Zastępcy Wójta Gminy Bestwina chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Bestwina za 2,5 letnią możliwość pra-
cy dla dobra naszej „małej ojczyzny”.

Dziękuję Panu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, 
radnym gminy Bestwina na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym Stancli-
kiem oraz wszystkim organizacjom, kołom i stowarzyszeniom za współpracę , której celem 
był rozwój gminy Bestwina.

Z wyrazami szacunku
Marcin Kanik

Trzeciomajowy	korowód	w	roku	2017	dotarł	do	sołectwa	Be-
stwinka.	Uczestników	przywitała	społeczność	niewielka,	ale	do-
skonale	zorganizowana.	Ostatnie	dziesięciolecia	cechowały	się	
dynamicznym	rozwojem	miejscowości:	można	wymienić	budo-
wę	szkoły	i	kościoła,	powstanie	wielu	nowych	budynków	miesz-
kalnych,	prężnie	działającą	straż	pożarną,	klub	sportowy	i	inne	
dobrze	znane	mieszkańcom	dzieła,	powody	do	wielkiej	dumy.	
Bestwinka	to	ojczyzna	olimpijczyków,	parlamentarzystów	i	bo-
haterów	wojennych.	Przychodząc	w	to	miejsce	ze	sztandara-
mi	i	kwiatami	przyglądaliśmy	się	naszej	przeszłości	i	wyciąga-
liśmy	rękę	w	przyszłość,	tworząc	niepowtarzalną	międzypoko-
leniową	sztafetę.
Na	 zaproszenie	wójta	 odpowiedzieli	 nie	 tylko	 ci,	 którzy	 na	

takich	uroczystościach	bywają	z	racji	pełnionej	funkcji.	Udział	
licznie	wzięli	mieszkańcy	gminy	Bestwina	–	z	całymi	rodzina-
mi,	z	dziećmi	i	młodzieżą	wsłuchiwali	się	w	słowa	płynące	z	am-
bony	i	spod	pomnika	poświęconego	„Tym,	którzy	oddali	życie	
dla	wolnej,	niepodległej	Ojczyzny”.	Naliczono	dwanaście	pocz-
tów	sztandarowych	oraz	o	wiele	więcej	delegacji	–	przyjechali	
do	Bestwinki	strażacy	z	wszystkich	naszych	jednostek,	górnicy,	
pszczelarze,	myśliwi,	sportowcy,	miłośnicy	Ziemi	Bestwińskiej,	
członkowie	koła	PSL,	wyróżniały	się	barwne	stroje	pań	z	KGW	
czy	też	Zespołu	Regionalnego	„Bestwina”.	Szczególnie	cieszył	
oczy	widok	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjów,	a	także	
harcerzy	ze	szczepu	„Bratnie	Żywioły”.
Msza	św.	za	Ojczyznę	sprawowana	była	w	kościele	św.	Se-

bastiana.	Koncelebrowali	ją	księża	proboszczowie	z	Bestwinki	

i	Kaniowa	Józef	Baran	i	Janusz	Tomaszek,	natomiast	kazanie	
wygłosił	ks.	Józef	Walusiak	z	Janowic.	Kapłan	nakreślił	wier-
nym	przyczyny	 upadku	 I	Rzeczypospolitej,	wskazując	 zara-
zem	na	nadzieję,	jaką	niosła	w	sobie	uchwalona	w	1791	r.	kon-
stytucja.	Również	Kościół	katolicki	przez	wieki	niewoli	był	osto-
ją	polskości,	wiara	określała	tożsamość	narodu	pozbawionego	
własnego	państwa.
Pochód	przeszedł	na	cmentarz	parafialny	przy	muzyce	Orkie-

stry	Dętej	Gminy	Bestwina	z	siedzibą	w	Kaniowie.	Na	miejscu	
przywitał	zgromadzonych	kierownik	Referatu	Sportu	i	Promocji	
Łukasz	Wojsław.	Po	chwili	oddał	głos	wójtowi	Arturowi	Beniow-
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Aktualności

Informacja o projektach inwestycyjnych 
– rok 2017

Przemówienie wójta Artura Beniowskiego
skiemu,	 który	wspominał	 osoby	ważne	dla	historii	Bestwinki.	
Mówił	m.in.:	„Żyją jeszcze świadkowie dawnych dni, pamięta-
jący terror wojny i okupacji. Ziemi tej nie ominęła tragedia obo-
zów koncentracyjnych, zbrodni na ludności cywilnej, przymu-
sowej pracy i wywózek. Wspominamy mieszkańców będących 
ofiarami nazizmu i komunizmu. W obozie Auschwitz zakończy-

li życie nasi krewni, znajomi, sąsiedzi, w tym bracia Jan i Alojzy 
Duda czy Jan Firganek. Za Ojczyznę walczył i zginął wywieziony 
do Austrii Franciszek Gandor, natomiast w publicznej egzekucji 
w Jeleśni stracono Jana Bigosa. Przed tymi i innymi bohatera-
mi należy schylić głowę. Czasy najnowsze przywodzą na myśl 
urodzonego w Bestwince medalistę olimpijskiego śp. Zbigniewa 
Pietrzykowskiego albo pierwszego proboszcza parafii św. Se-
bastiana, ks. Marcina Mokwę. Wczorajsza rocznica powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej postawiła przed naszymi oczami 
długi szereg druhów broniących nas od ognia już od 1912 roku.”
Kwiaty	pod	pomnikiem	złożył	najpierw	przewodniczący	Rady	

Gminy	Bestwina	 Jerzy	Stanclik	 oraz	 radni	 naszej	 gminy,	 po	
nim	wójt	 i	 pracownicy	Urzędu	Gminy,	 radni	 powiatowi,	 sołty-
si,	przedstawiciele	rad	sołeckich	 jak	również	wszystkie	pozo-
stałe	delegacje.
Konstytucja	 3	maja	 1791	 roku	określała	 prawa	 i	 obowiąz-

ki	wszystkich	stanów,	doceniając	zasługi	szlachty,	mieszczan	
i	ludności	wiejskiej.	Współcześnie	można	odnieść	słowa	usta-
wy	rządowej	do	przedstawicieli	różnych	zawodów	i	grup	spo-
łecznych.	Według	sił,	talentów	i	możliwości,	wszyscy	służymy	
Polsce,	rzetelnie	wykonując	codzienne	zadania.	

Sławomir Lewczak

Przebudowa drogi powiatowej 4471S  
Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka 

w Bestwinie i Janowicach
Projekt	polegający	na	kompleksowej	przebudowie	1,25	km	

drogi	 powiatowej	wraz	 z	 budową	 chodnika	 dla	 pieszych	bę-
dzie	realizowany	do	końca	2017	roku.	W	lutym	podpisana	zo-
stała	umowa	z	wykonawcą	wybranym	w	przetargu	nieograni-
czonym	–	konsorcjum	firm	DROGRÓD	z	Ćwiklic,	REZBUD	s.c.	
z	Bestwiny	i	Usługi	projektowe	PRO-ZAT	z	Bystrej.	Ze	względu	
na	przyjętą	formułę	zaprojektuj	i	wybuduj,	aktualnie	trwają	prace	
projektowe,	których	zakończenie	planowane	jest	w	maju	br.,	po	
czym	wykonawca	przystąpi	do	robót	budowlanych.	Projekt	jest	
współfinansowany	ze	środków	EFRROW	w	ramach	programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2014-2020	–	Europa	inwestują-
ca	w	obszary	wiejskie.	Wartość	inwestycji	to	ponad	1,6	mln	zł.
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej 

w Kaniowie – etap III
W	II	połowie	br.	planowane	 jest	 rozpoczęcie	postępowania	

na	wybór	wykonawcy	kolejnego	etapu	kompleksowej	wymia-
ny	sieci	wodociągowej	na	terenie	sołectwa	Kaniów.	Ze	wzglę-
du	na	występujące	w	tym	rejonie	coraz	częstsze	awarie	sieci	
skutkujące	znacznymi	stratami	wody	i	jej	zabrudzeniem	u	od-
biorców	końcowych,	jest	to	w	tym	roku	inwestycja	priorytetowa	
dla	Gminy.	Zadanie	będzie	współfinansowane	ze	środków	Wo-
jewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wod-
nej	w	Katowicach.

Budowa parkingu przy ul. Podzamcze  
w Bestwinie

W	kwietniu	zakończono	postępowanie	na	wybór	wykonaw-
cy	zadania	budowy	parkingu	przy	ul.	Podzamcze	w	Bestwinie	
i	podpisano	umowę.	Droga	ta	została	w	całości	przebudowana	
w	roku	2016,	a	parking	stanowi	kontynuację	tego	zadania	po-
zwalającą	na	poprawę	warunków	zatrzymania	dla	użytkowników	
pawilonów	handlowych	i	obiektów	usługowych	zlokalizowanych	
w	tym	rejonie.	Roboty	budowlane	rozpoczną	się	w	najbliższych	

dniach	a	zakończenie	realizacji	planowane	jest	na	sierpień	br.	
Inwestycja	obejmować	będzie	budowę	parkingu	na	42	miejsca	
postojowe	wraz	z	chodnikiem	dla	pieszych,	drogą	manewro-
wą,	murem	oporowym,	ogrodzeniem	i	kanalizacją	deszczową.	

Termomodernizacja budynku szkoły  
podstawowej w Bestwince

Projekt	współfinansowany	ze	środków	EFRR	w	ramach	Re-
gionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Śląskiego	
na	lat	2014-2020,	po	pozytywnym	rozstrzygnięciu	konkursu	na	
dofinansowanie	ma	już	podpisaną	umowę	z	Samorządem	Wo-
jewództwa.	Swoim	zakresem	inwestycja	obejmuje	kompleksową	
termomodernizację	obiektu,	wymianę	stolarki	okiennej,	przebu-
dowę	kotłowni	z	wymianą	źródła	ciepła	i	instalacji	co,	ocieple-
nie	ścian	i	stropodachu.	W	ramach	podejmowanych	działań	zre-
alizowane	zostanie	także	dostosowanie	obiektu	do	potrzeb	re-
organizacji	placówki	związanej	z	wprowadzaną	reformą	oświa-
tową.	Planowany	termin	zakończenia	prac	to	sierpień	2018	r.	
a	całkowita	wartość	inwestycji	przekracza	5	mln	zł.	W	maju	roz-
strzygnięte	zostanie	postępowanie	na	wybór	generalnego	wy-
konawcy	zadania.

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury cza-
su wolnego na obszarze Gminy Bestwina
W	okresie	wakacyjnym	2017	r.	wykonane	zostaną	dwa	place	

zabaw	wraz	z	siłowniami	zewnętrznymi	w	Bestwinie	i	Bestwince.	
W	obu	miejscowościach	na	chwilę	obecną	funkcjonują	jedynie	
przyszkolne	place	zabaw,	co	jest	niewystarczające	dla	rosną-
cej	ustawicznie	liczby	mieszkańców,	w	szczególności	młodych	
małżeństw	z	dziećmi.	Projekt	będzie	współfinansowany	ze	środ-
ków	EFRROW	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiej-
skich	na	lata	2014-2020	–	Europa	inwestująca	w	obszary	wiej-
skie,	a	wybrany	został	przez	Lokalną	Grupę	Działania	Ziemia	
Bielska.	Wartość	projektu	to	blisko	230	tys.	zł.	W	czerwcu	prze-
prowadzone	zostanie	postępowanie	na	wyłonienie	wykonawcy	
zadania,	a	zakończenie	planowane	jest	na	lipiec	br.
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Od	drewnianej	remizy	i	konnej	sikawki	po	nowoczesne	wozy	
na	miarę	XXI	wieku	–	jeśli	w	jednym	zdaniu	dałoby	się	streścić	
bogatą	historię	OSP	w	Bestwince,	to	chyba	właśnie	w	tym.	Za-
pał	współczesnych	druhów	ani	trochę	nie	ustępuje	entuzjazmo-
wi	Walentego	Ozgi	 i	Franciszka	Wawerczyka,	 inicjatorów	po-
wstania	straży	przed	105	laty.	Zmieniają	się	czasy	i	sprzęt	lecz	
duch	służby	jest	taki	sam,	przecież	po	każdym	kryzysie	spowo-
dowanym	wojną	czy	klęskami	żywiołowymi	OSP	Bestwinka	od-
budowywała	się	na	nowo.	

„Każdy	mężczyzna	tęskni	za	bitwą,	którą	mógłby	stoczyć,	przy-
godą,	którą	mógłby	przeżyć	i	pięknem,	które	mógłby	ochronić”	
-	Podczas	Mszy	św.	w	kościele	św.	Sebastiana	powiatowy	kape-
lan	OSP	ks.	Aleksander	Smarduch	sparafrazował	cytat	z	książki	
Johna	Eldridge’a	„Dzikie	serce”.	Służba	strażaka	odpowiada	na	
wszystkie	te	potrzeby!	Nie	należy	zapominać	o	druhnach	–	ich	
serca	na	równi	z	męskimi	podążają	za	przykładem	św.	Floriana.	
Gdy	w	dniu	2	maja	pochód	wyruszał	spod	strażnicy	do	kościoła,	
mieszkańcy	nie	mieli	wątpliwości,	że	są	to	bohaterowie	ich	co-
dzienności,	czuwający	gdy	reszta	śpi.	Wspomniany	ks.	Smar-
duch	 i	ks.	proboszcz	Józef	Baran	modlili	się	o	błogosławień-
stwo	dla	żyjących	i	o	wieczny	spoczynek	dla	zmarłych	druhów.
Po	zakończonej	liturgii	komendant	gminny	Grzegorz	Owczarz	

i	Orkiestra	Dęta	Gminy	Bestwina	z	siedzibą	w	Kaniowie	popro-
wadzili	orszak	pocztów	sztandarowych	oraz	resztę	uczestników	
uroczystości	z	powrotem	do	Domu	Strażaka.	Na	placu	apelo-
wym	miała	miejsce	główna	część	obchodów	 jubileuszowych.	
Z	zaproszenia	skorzystali	senator	RP	Andrzej	Kamiński,	hono-
rowy	członek	Zarządu	Głównego	ZOSP	RP	Józef	Kłoda,	członek	
Zarządu	Oddziału	Wojewódzkiego	ZOSP	RP	Mirosław	Szemla,	
naczelnik	powiatowego	Wydziału	Zarządzania	Kryzysowego	st.	
bryg.	Aleksander	Radkowski,	zastępca	komendanta	miejskiego	
PSP	w	Bielsku	–	Białej	st.	bryg.	Krzysztof	Grygiel,	prezes	Zarzą-
du	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	Stanisław	Nycz,	wicepre-
zes	Herbert	Szeliga	i	członek	Zarządu	Grzegorz	Gawęda,	wójt	

Aktualności

Wójt gminy złożył gratulacje i przekazał kluczyki do wozu

Biało – czerwona strzała z Bestwinki
Jubileusz 105 – lecia OSP i poświęcenie nowego samochodu

Rozwój cyfrowych usług publicznych  
administracji samorządowej  

w Gminie Bestwina
W	marcu	br.	rozpoczęła	się	rzeczowa	realizacja	przedmio-

towego	projektu	współfinansowanego	ze	środków	EFRR	w	ra-
mach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Śląskiego	na	lata	2014-2020.	W	ramach	zadania	wykonawca,	
konsorcjum	firm	REKORD	SI.	Sp.	z	o.o.	i	REKORD	Systemy	
informatyczne	Sp.	z	o.o.	dostarczy	nową	infrastrukturę	sprzę-
tową	oraz	system	pozwalający	na	zwiększenie	dostępu	oby-
wateli	 i	przedsiębiorców	do	cyfrowych	usług	publicznych	on-
line	 przez	wdrożenie	Zintegrowanego	Systemu	Zarządzania	
Gminą,	 zapewniającego	możliwość	 świadczenia	 spersonali-
zowanych	usług	publicznych	4	i	5	kategorii.	Zakończenie	za-
dania	przewidziane	jest	na	kwiecień	2018	roku,	a	jego	wartość	
to	ponad	1	mln	zł.

Kompostowniki
W	wyniku	szeroko	prowadzonej	kampanii	informacyjnej	suk-

cesem	zakończył	się	nabór	wniosków	na	użyczenie	kompostow-
nika.	Złożonych	zostało	320	wniosków	przez	właścicieli	nieru-
chomości	zamieszkałych,	co	stanowi	około	10%	nieruchomo-
ści	tego	rodzaju.	Kompostowniki	o	pojemności	800	litrów	będą	
wydawane	od	16	marca	do	końca	maja	br.	w		Puncie	Selektyw-
nej	Zbiórki	w	Kaniowie.
Kompostowanie	w	miejscu	wytwarzania	odpadów	zielonych	

ma	dwa	cele.	Pierwszy	ekonomiczny	–	ograniczenie	ilości	od-
padów	zielonych	przyjmowanych	na	PSZOK,	dostarczanych	na-
stępnie	do	ZGO	Bielsko-Biała	w	celu	zagospodarowania	(kosz-
ty	transportu	i	zagospodarowania).	Drugi		ekologiczny	–	warto-
ściowy	kompost	możliwy	do	wykorzystanie	w	obiegu	zamknię-

tym	na	nieruchomości	właściciela	(naturalny	kompost,	zbędny	
transport	czyli	brak	spalin).	

Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Bestwina

Rok	2017	jest	pierwszym	po	zmianie	zasad	w	pozbywaniu	się	
z	nieruchomości	tego	niebezpiecznego	odpadu.	Finansowaniu,	
oprócz	odbioru	 i	utylizacji,	podlega	również	koszt	demontażu	
azbestu	z	dachu	czy	ścian	budynku.	Finansowanie	nie	obejmuje	
refundacji	kosztów	poniesionych	przez	właściciela	nieruchomo-
ści,	który	na	własną	rękę	zlecił	demontaż,	transport	czy	utyliza-
cję.	Wpłynęło	15	wniosków,	które	obecnie	są	w	trakcie	weryfika-
cji.	Nabór	wniosków	na	ten	rok	zakończył	się	28	lutego.	Zgodnie	
z	Programem	usuwania	wyrobów	zawierających	azbest	z	tere-
nu	gminy	Bestwina	działanie	będzie	prowadzone	do	2032	roku.	

Program ograniczenia emisji w Gminie  
Bestwina na lata 2017-2020

W	kwietniu	br.	przeprowadzony	został	nabór	do	I	etapu	reali-
zacji	Program	Ograniczenia	Emisji	na	terenie	Gminy	Bestwina,	
w	ramach	którego	w	4	letnim	okresie	planowana	jest	wymiana	
blisko	100	starych,	nie	ekologicznych	źródeł	ciepła	na	nowocze-
sne	kotły	gazowe	i	węglowe	spełniające	wymogi	5	klasy	emi-
sji.	Program	w	roku	2017	stanowi	pilotaż	pozwalający	rozeznać	
faktyczne	potrzeby	mieszkańców	w	zakresie	działań	niskoemi-
syjnych,	co	pozwoli	na	jego	ewentualne	poszerzenie.	Program	
przewiduje	także	wsparcie	indywidualnej	energetyki	w	zakresie	
montażu	instalacji	fotowoltaicznych,	ale	zakres	ten	ze	względu	
na	wysoką	kapitałochłonność	uzależniony	 jest	od	możliwości	
pozyskania	dofinansowania	w	ramach	RPO	WSL	2014-2020.
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gminy	Bestwina	Artur	Beniowski,	przewodniczący	Rady	Gmi-
ny	Bestwina	Jerzy	Stanclik	wraz	z	radnymi,	radni	Rady	Powia-
tu	Bielskiego,	sołtys	Teresa	Paruch	–	Ryś	z	Radą	Sołecką,	dy-
rektor	GOK	Grzegorz		Boboń,	prezesi	i	przedstawiciele	kół,	sto-
warzyszeń,	organizacji	społecznych,	sportowców	i	przedsiębior-
ców	a	nade	wszystko	dzielni	strażacy,	również	z	MDP.	Oprócz	
jednostek	z	gminy	Bestwina	przyjechały	delegacje	z	Chełmka,	
Dankowic	i	Starej	Wsi.
Samochód	przekazywany	do	podziału	bojowego	jest	lekkim	

wozem	o	przeznaczeniu	ratowniczo	–	rozpoznawczym,	tak	po-
trzebnym	w	razie	wypadków	komunikacyjnych	lub	innego	typu	
zagrożeń	miejscowych.	Fiat	Ducato	sfinansowany	został	dzięki	
przychylności	Rady	i	Wójta	Gminy	Bestwina	(55	tys.	zł.),	z	tzw.	
gotowości	bojowej	(30	tys.)	oraz	z	wkładu	własnego	jednostki,	
dobrowolnych	ofiar	sponsorów	i	indywidualnych	mieszkańców	
sołectwa	Bestwinka.	W	tym	miejscu		wypada	podziękować	za	
niezwykłą	hojność	–	wpłata	jest	w	pewnym	sensie	również	in-
westycją	gdyż	samochód	może	przyczynić	się	do	uratowania	
życia	i	mienia	każdego	z	nas.	Fiat	został	poświęcony	przez	obu	
księży,	z	kolei	kluczyki	z	rąk	wójta	Artura	Beniowskiego	odebrał	
naczelnik	Krzysztof	Zelek.	
Roli	prowadzącej	uroczystość	podjęła	się	wiceprezes	OSP	

Bestwinka	Magdalena	Sobańska.	Jako	że	jubileusz	połączono	
z	akademią	gminną,	w	programie	znalazły	się	wszystkie	regula-
minowe	elementy	takie	jak	przegląd	pododdziałów,	hymn,	pań-

stwowy,	podniesienie	flagi.	Ponadto	obszerny			referat	poświę-
cony	przeszłości	i	współczesności	jednostki	został	odczytamy	
przez	druha	prezesa	Grzegorza	Gawędę.	Prelegent	zaznaczył	
m,in.,	iż	strażacy	z	Bestwinki	gasili	pamiętne	pożary	w	rafine-
rii	nafty	w	Czechowicach	–	Dziedzicach	(poległ	dh	Roman	Ko-
zik)	oraz	w	lasach	Kuźni	Raciborskiej.	Zmagali	się	ze	skutkami	
„Powodzi	Tysiąclecia”	i	późniejszych	podtopień.	Z	czasów	naj-
nowszych	doskonale	pamiętamy	jubileusz	stulecia	w	2012	kie-
dy	to	przekazano	średni	samochód	Mercedes	–	Benz.	Wszyst-
kie	warte	zapamiętania	chwile,	te	doniosłe	i	te	tragiczne,	opi-
suje	wytrwale	w	wielokrotnie	nagradzanej	kronice	prezes	hono-
rowy,	dh	Józef	Distel.
Akademia	strażacka	bez	odznaczeń	nie	byłaby	akademią,	stąd	

zanim	rozpoczęły	się	przemówienia	zaproszonych	gości,	ude-
korowano	zasłużone	osoby	medalami	i	orderami.	Oto	ich	lista:
Medal	Honorowy	im.	Bolesława	Chomicza	nadany	uchwałą	

Zarządu	Głównego	ZOSP	RP:	Tadeusz	Maga.
Złoty	medal	 „Za	Zasługi	 dla	Pożarnictwa”	nadany	uchwałą	

Zarządu	Oddziału	Wojewódzkiego	ZOSP	RP	w	Katowicach:	
Mariusz	Puchała,	Sebastian	Sacher.	Medal	srebrny:	Jarosław	
Bieroński,	Sławomir	Bieroński,	Wojciech	Furtek,	Michał	Kóska,	
Krzysztof	Pucka,	Andrzej	Wójcicki.	Medal	brązowy:	Rafał	Ko-
zieł,	Wojciech	Kubies,	 Łukasz	Pasierbek,	Anna	Radwańska,	
Przemysław	Szczepaniak,	Radosław	Walecki,	Dawid	Żabka.
Medal	 „Zasłużony	 dla	Ochotniczego	Pożarnictwa	Powiatu	

Bielskiego”:	Bronisław	Jonkisz,	Stanisław	Olejak.	Paweł	Ryś.
Odznaka	„Wzorowy	Strażak”	nadana	uchwałą	Zarządu	Od-

działu	Powiatowego	ZOSP	RO	w	Bielsku	–	Białej:	Patryk	Ciuć-
ka,	Damian	Duda,	Grzegorz	Gajda,	Marcin	Kozub,	Mateusz	
Kuś,	Wojciech	Lindert,	Leszek	Nycz,	Marek	Pustelnik,	Remi-
giusz	Żurowski.
Odznaczenia	dla	członków	Młodzieżowej	Drużyny	Pożarni-

czej	odebrało	również	wielu	najmłodszych	strażaków	–	jest	to	
ich	pierwsza	odznaka,	zarazem	zachęta	do	pozostania	w	sze-
regach			rycerzy	św.	Floriana	na	resztę	życia.
Ostatnim	akcentem	tego	wielkiego	dla	Bestwinki	dnia	stały	

się	przemówienia	i	wręczenie		listów	gratulacyjnych	czy	też	ta-
blic	pamiątkowych.	Gdy	ostatni	gość	zszedł	z	mównicy,	zawyły	
syreny	i	ulicami	gminy	przejechała	na	sygnale	kolumna	wozów	
bojowych.	Na	czele	z	tytułową,	nową	„biało	–	czerwoną	strzałą”.

Sławomir LewczakZarząd OSP Bestwinka przy nowym samochodzie

Kultura

Od przedszkola do remizy – Dzień  
Otwartej Strażnicy w gminie Bestwina

Czy	będą	z	nich	kierowcy	wozów	bojowych,	ratownicy,	zwy-
cięzcy	zawodów	pożarniczych?	Jeśli	dzieci	połkną	„strażackie-
go	bakcyla”	po	odwiedzeniu	gminnych	jednostek	OSP	to	już	nie-
długo	opiekunów	drużyn	młodzieżowych	czeka	wiele	pracy!	Ty-
dzień	Ochrony	Przeciwpożarowej	i	Dzień	Strażaka	stwarzają	co	
roku	możliwość	szerszego	zapoznania	się	ze	specyfiką	służby	
strażackiej.	Stąd	pomysł	organizowania	Dnia	Otwartej	Strażnicy	
dla	szkół,	przedszkoli	i	wszystkich	chętnych	mieszkańców	gmi-
ny	Bestwina.	Goście	mogą	zasiąść	za	sterami	różnych	pojaz-
dów	(samochodów	i	łodzi),	przymierzyć	kombinezony	ochronne,	
wziąć	udział	w	ciekawych	konkurencjach.	W	przygotowanie	po-
szczególnych	atrakcji	w	roku	2017	włączyli	się	druhowie	i	druh-
ny	z	Bestwiny,	Bestwinki,	Janowic	i	Kaniowa	jak	również	samo-
rządowcy	z	wójtem	Arturem	Beniowskim	na	czele.

Sławomir Lewczak Strażacy z Kaniowa i ich mali goście
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Św. Maksymilian Maria Kolbe jest patronem trudnych czasów 
(Jan	Paweł	II)

Święty	Maksymilian	Maria	Kolbe	należy	do	najbardziej	roz-
poznawalnych	męczenników	drugiej	wojny	światowej.	Pisano	
o	nim	książki	i	kręcono	filmy,	jak	np.	„Życie	za	życie”	Krzysz-
tofa	Zanussiego.	Postawa	o.	Kolbe	w	obozie	koncentracyjnym	
Auschwitz	jest	przykładem	bezinteresownej	miłości	wyrażają-
cej	się	w	dobrowolnym	oddaniu	życia	za	bliźniego.	Tyle	wiemy	
wszyscy.	Są	jednak	ludzie	których	franciszkanin	z	Niepokalano-
wa	zafascynował	do	tego	stopnia,	że	postanowili	przybliżyć	go	
sąsiadom	poprzez	przedstawienie	teatralne.	Spektakl	pt.	„Umar-
li	żyją	dla	nas”	został	wystawiony	w	sali	widowiskowej	bestwiń-
skiej	parafii	w	Niedzielę	Palmową	9	kwietnia.	Połączona	praca	
parafialnej	grupy	teatralnej	a	także	Regionalnego	Zespołu	Pie-
śni	i	Tańca	„Bestwina”	przyniosła	efekt	w	postaci	profesjonalnej	
sztuki,	mimo	że	reżysera	formalnie	nie	było.
Korona	biała	–	czystości	i	korona	czerwona	–	męczeństwa.	

Dwunastoletni	Rajmund	Kolbe	w	mistycznym	widzeniu	Matki	
Bożej	wybrał	je	obie.	Droga	do	ostatecznego	celu	wiodła	naj-
pierw	przez	dom	rodzinny	a	następnie	niezwykle	owocną	służ-
bę	w	zakonie	franciszkanów	konwentualnych.	Rajmund	otrzy-
mał	imię	zakonne	Maksymilian	a	dzięki	jego	staraniom	powsta-
ły	dzieła	 takie	 jak	 rozwój	klasztoru	w	Niepokalanowie,	pismo	
„Mały	Dziennik”	i	nawet	eksperymentalna	rozgłośnia	radiowa.	
Nie	można	pominąć	wielkiego	zaangażowania	w	misję	wśród	
Japończyków.
Scenariusz	przedstawienia	w	Bestwinie	ograniczył	się	właści-

wie	do	ostatnich	chwil	życia	Maksymiliana	Kolbe.	Śmierć	w	gło-
dowym	bunkrze	jeszcze	bardziej	uwydatniła	to,	w	co	przyszły	
święty	wierzył,	szczególnie	Jego	całkowite	oddanie	Niepoka-
lanej.	Odtwarzający	postać	o.	Kolbego	Andrzej	Surowiak	wraz	
z	innymi	aktorami	doskonale	oddali	atmosferę	bastionu	święto-
ści	w	samym		sercu	zła	jakim	był	niemiecki	obóz	koncentracyj-
ny.	Podczas	gdy	z	innych	cel	rozlegały	się	przekleństwa	i	zło-
rzeczenie	na	SS-manów;	z	bunkra	ojca	Maksymiliana	dobiega-
ły	słowa	modlitw	i	pieśni.	Zakonnik	udzielał	sakramentu	spowie-
dzi	przygotowując	współwięźniów	na	śmierć.	Życie	więźnia	nr	
16670	zakończyło	się		14	sierpnia	1941	dobiciem	zastrzykiem	
trucizny	przez	funkcjonariusza	obozowego,	kierownika	izby	cho-
rych	Hansa	Bocka	o	godz.	12:50	w	bloku	nr	11.
Z	pierwszej	części	spektaklu,	będącej	w	gruncie	rzeczy	re-

trospekcją,	widzowie	poznali	losy	pozostałych	skazańców	–	był	
wśród	nich	profesor	uniwersytetu,	ojciec	rodziny,	kawaler,	drob-
ny	złodziejaszek	czy	też	student.	Każdy	z	nich	miał	inny	sposób	
na	życie,	 inne	plany,	marzenia.	Ostatecznie	wszyscy	spotkali	

się	w	oświęcimskim	bunkrze.	Z	kolei	chłopak	myślący	o	karie-
rze	wojskowej	został	bezwzględnym	członkiem	SS.	Było	więc	
przedstawienie	moralitetem	zmuszającym	do	refleksji	nad	do-
czesnością	i	wiecznością,	szczególnie	w	obliczu	rozpoczynają-
cego	się	Wielkiego	Tygodnia.	Wśród	widowni	dało	się	zauwa-
żyć	wielkie	poruszenie	–	dopisali	zresztą	frekwencyjnie	miesz-
kańcy	gminy,	przybyli	ponadto	przedstawiciele	władz	samorzą-
dowych	w	osobach	wójta	Artura	Beniowskiego	i	przewodniczą-
cego	Rady	Gminy	Jerzego	Stanclika.

„Właściwie wszystko zostało powiedziane już na scenie” - tak	
podsumował	występ	bestwiński	proboszcz	Cezary	Dulka	-	„Pa-
miętajmy jednak, że każda epoka, również nasza, potrzebuje 
świadków takich, jakim był św. Maksymilian Kolbe”.	

Z	inicjatywą	wystawienia	sztuki	o	o.	Kolbe	wystąpili	Anna	Ko-
smaty	i	Andrzej	Surowiak.	Pan	Andrzej	napisał	również	scena-
riusz.	Autorzy	scenografii	to	Celina	Gonet	i	Dorota	Surowiak,	mu-
zyką	zajęła	się	Magdalena	Wodniak	–	Foksińska,	efektami	spe-
cjalnymi:	Witold	Stasicki.	Należy	podziękować	także	osobom	nie-
wymienionym	z	imienia	i	nazwiska	a	bez	których	spektakl	by	się	
nie	odbył	(śpiew,	nagłośnienie,	charakteryzacja,	stroje,	kurtyna).
Oto	obsada	sztuki	„Umarli	żyją	dla	nas”:	Andrzej	Surowiak	(o.	

Kolbe)	Mikołaj	Szostak	(piłkarz),	Grzegorz	Szpaczek	(robotnik),	
Kacper	Wójtowicz	(student),	Łukasz	Pasierbek	(narzeczony),	Ire-
neusz	Stanclik	(lekarz),	Sławomir	Ślósarczyk	(kawaler),	Marek	
Moczek	(ojciec	rodziny),	Bartłomiej	Dzida	(złodziej),	Sebastian	
Legutko	(profesor),	Ryszard	Herma	(żołnierz),	Błażej	Chmiel-
niak	(syn),	Magdalena	Surowiak	(Maryja).	

Sławomir Lewczak

Kultura

Na poetyckim niebie
15 lat konkursu „O Palmę”

Dla	wielu	początkujących	twórców	ten	konkurs	jest	począt-
kiem	wspaniałej	przygody	z	piórem.	Dla	bardziej	zaawansowa-
nych	–	szansą	na	zdobycie	kolejnych	literackich	szlifów.	Nato-
miast	wszyscy,	niezależnie	od	stażu,	mogą	zdobyć	atrakcyjne	
nagrody	i	pokazać	swoje	utwory	szerszej	publiczności.	Organi-

zowany	przez	Gminną	Bibliotekę	Publiczną	konkurs	na	wiersz	
o	tematyce	religijnej	„O	Palmę”	przeżywa	właśnie	swoje	15	uro-
dziny!	To	więcej,	niż	wiek	niejednego	uczestnika.	Wydarzenie	
niewątpliwie	promuje	gminę	Bestwina	w	całym	kraju	i	poza	jego	
granicami.	Co	roku	na	adres	biblioteki	nadchodzi	kilkaset	wier-

Scena z przedstawienia

Lekcja z głodowego bunkra
Przedstawienie „Umarli żyją dla nas”
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szy	prezentujących	coraz	wyższy	poziom.	
Skład	Jury	od	kilku	lat	nie	uległ	zmianom.	W	gronie	ocenia-

jących	zasiadają	znawcy,	którzy	potrafią	wyłuskać	autentycz-
ne	perły.	Im	krótsze	–	tym	lepsze,	bo	przecież	poezja	to	sztu-
ka	odpowiedniego	doboru	słów.	Choć	i	od	tej	reguły	zdarzają	
się	wyjątki.	Do	naszych	„czterech	wspaniałych”	należą	redak-
tor	„Gościa	Niedzielnego”	Alina	Świeży	–	Sobel,	redaktor	na-
czelny	„Mojego	Powiatu”	Alina	Macher,	poeta	i	satyryk	Juliusz	
Wątroba	oraz	dyrektor	Beskidzkiego	Radia	Katolickiego	„Anioł	
Beskidów”	i	rzecznik	prasowy	kurii	bielsko	–	żywieckiej,	ks.	Ja-
cek	M.	Pędziwiatr.
Finałowa	gala	odbywa	się	corocznie	w	pierwszy	wtorek	po	

Wielkanocy,	w	r.	2017	dzień	ten	przypadł	na	18	kwietnia.	Dy-
rektor	GBP	przywitała	zgromadzonych	gości,	wśród	nich	wój-
ta	Artura	Beniowskiego,	przewodniczącego	Rady	Gminy	Jerze-
go	Stanclika	i	wiceprzewodniczącego	Stanisława	Nycza,	radną	
i	sołtys	Bestwiny	Marię	Maroszek,	 instruktor	Teresę	Michalak	
z	Książnicy	Beskidzkiej,	dyrektor	Banku	Spółdzielczego	Agatę	
Dąbrowską,	przewodniczącą	TMZB	Dorotę	Surowiak,	kustosza	
Muzeum	Regionalnego	Andrzeja	Wojtyłę.
W	następnej	kolejności	uroczyście	ogłoszono	nazwiska	laure-

atów	i	zwycięskie	wiersze.	W	sumie	wpłynęło	ich	aż	650,	z	Pol-
ski	i	Stanów	Zjednoczonych.

Kategoria	I	–	uczniowie	szkół	podstawowych:
Miejsce	I	–	Zofia	Ruśnica	z	Nowego	Wiśnicza	za	wiersz	Na niebie
Miejsce	II	–	Karolina	Kukla	z	Nowego	Wiśnicza	za	wiersz	Strach
Miejsce	III	–	Róża	Witkowska	ze	Sztumu	za	wiersz	Pachnidło
Wyróżnienie	–	Michał	Skowronek	z	Bytomia	za	wiersz	Jesień

Kategoria	II	–	uczniowie	szkół	gimnazjalnych	i	średnich:
Miejsce	I	–	Weronika	Tupaj	z	Karniowic	za	wiersze	Oceanna 
i	Litania
Miejsce	II	–	Karol	Knapski	ze	Świętej	Katarzyny	za	wiersze	Do 
E.	i	***Rankiem
Miejsce	III	–	Zuzanna	Gil	z	Lublina	za	wiersz	Z ręki
Wyróżnienie	–	Aleksandra	Przybyło	z	Rakszawy	za	wiersz	Ko-
niczyny

Kategoria	III	–	dorośli
Miejsce	I	–	Grzegorz	Baczewski	z	Warszawy	za	wiersz	Ewan-
gelia 2.0
Miejsce	II	–	Anna	Halasz	z	Gdyni	za	wiersz	pesymiści nie pój-
dą do Nieba
Miejsce	 III	–	Jarosław	Andrasiewicz	z	Łodzi	za	wiersz	Droga 
(Mojżesz)
Miejsce	III	–	Aleksandra	Bielarska	z	Częstochowy	za	wiersz	Py-
tania do Pana
Wyróżnienie	–	Radosław	Zawadzki	z	Elbląga	za	wiersz	###Dar-

win
Wyróżnienie	–	Emanuela	Jastrzębska	z	Niewodnicy	Nargilew-
skiej	za	wiersz	Jestem
Wyróżnienie	–	Jan	Bliźniuk	z	Chocenia	za	wiersz	Pójdź ze mną
Wyróżnienie	–	Martyna	Romanowicz	z	Łodzi	za	wiersz	przed-
dzień

Nagrodę	Starosty	Bielskiego	Andrzeja	Płonki	oraz	 „Mojego	
Powiatu”	otrzymała	Aleksandra	Bielarska	z	Częstochowy.
Przedstawicielka	 Jury,	Alina	Świeży	–	Sobel	 stwierdziła,	 iż	

w	ciągu	15	lat	istnienia	konkursu,	wykształciła	się	specyficzna	
„Bestwińska	Rodzina”	zaangażowana	w	różny	sposób	w	tworze-
nie	dobrej	poezji.	Wójt	Artur	Beniowski	zwrócił	uwagę	na	Nowy	
Wiśnicz	jako	kuźnię	poetyckich	talentów	–	z	tej	miejscowości	
wywodzą	się	dwie	laureatki	w	najmłodszej	kategorii.	
Druga	część	spotkania	upłynęła	pod	znakiem	„stand	up	co-

medy”	w	wykonaniu	Juliusza	Wątroby	–	wielokrotnie	nagradza-
nego	satyryka	z	Rudzicy.	Błyskotliwy	występ	pod	hasłem	„Ale	
jaja”	rozbawił	do	łez	młodszych	i	starszych	widzów.	Na	koniec	
przyszedł	czas	na	tradycyjny	tort.	

Pokłosie	konkursu	zawarto	w	tomiku	pt.	„Na	niebie”	-	umiesz-
czono	tam	nagrodzone	wiersze,	ilustracje	wykonał	artysta	ma-
larz	Stanisław	Gacek	 z	Pisarzowic	 a	wstęp	napisał	 redaktor	
„Magazynu	Gminnego”.	
Patronat	honorowy	nad	imprezą	objęli	starosta	bielski	Andrzej	

Płonka	i	wójt	gminy	Bestwina	Artur	Beniowski.	Patronami	me-
dialnymi	byli:	radio	Anioł	Beskidów,	Bielsko	–	Żywiecki	„Gość	
Niedzielny”,	„Mój	Powiat”	oraz	„Magazyn	Gminny”.	Organiza-
tor	serdecznie	dziękuje	sponsorom	za	ufundowanie	atrakcyj-
nych	nagród.

Sławomir Lewczak

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i jurorów

Kultura

„Maradona” z podkarpackiej wsi
Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem

Masternak to jeden z nielicznych pisarzy młodego pokolenia, 
który z konsekwencją traktuje Polskę i Polaków - napisano	na	
okładce	książki	niedawnego	gościa	Gminnej	Biblioteki	Publicz-
nej.	Cóż,	można	Zbigniewa	Masternaka	lubić,	można	go	niena-
widzić,	ale	nie	pozostawia	on	obojętnym	nikogo,	kto	zetknął	się	
z	jego	twórczością.	Do	Bestwiny	przyjechał	12	maja	i	poprowa-
dził	spotkanie	czytelnicze	pełne	niezwykłych	historii	–	głównie	
o	treści	autobiograficznej.

Biografię	Zbigniew	Masternak	ma	niezwykłą,	pomimo	relatyw-
nie	młodego	wieku.	Kilkakrotnie	był	na	bakier	z	prawem	–	choć	
prawo	przecież	studiował	 (nie	ukończył).	Chłopakowi	z	małej	
wioski	na	Podkarpaciu	nie	było	w	życiu	łatwo,	za	wszelką	cenę	
pragnął	wyrwać	się	ze	świata,	gdzie	często	 jedyną	 rozrywką	
jest	wódka.	Ten	świat	dzieciństwa	odpłaci	mu	się	po	latach	pięk-
nym	za	nadobne.	Brutalna	szczerość,	z	jaką	Masternak	odma-
lował	rodzinne	strony	na	kartach	swych	powieści	zaowocowa-
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Uznany	twórca	ludowy	Czesław	Kubik	tworzy	we	współpra-
cy	z	bestwińskim	Muzeum	Regionalnym	unikatowy	projekt,	re-
alizowany	w	ramach	stypendium	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	
Narodowego.	Płaskorzeźby	z	lipowego	drewna,	które	właśnie	
powstają,	ukazują	świat	 istniejący	 jeszcze	kilka	dziesięcioleci	
przed	nami.	Gdy	rytmu	życia	nie	wyznaczał	zapisany	w	telefo-
nie	grafik	spotkań,	ale	święta	kościelne,	ręczne	prace	polowe	
i	tradycyjna	obrzędowość.	Cykl	Wybrane prace rolnicze i zwy-
czaje wiejskie w okresie rocznym	realizowany	jest	od	stycznia	
do	końca	czerwca,	po	ukończeniu	dzieła	nastąpi	seria	wystaw.	
W	międzyczasie	pan	Czesław	przy	pomocy	kustosza	Muzeum	
Andrzeja	Wojtyły	 udzielił	 redaktorowi	 „Magazynu	Gminnego”	
krótkiego	wywiadu.

Panie Czesławie, obecnie mieszka Pan w Czechowicach – 
Dziedzicach, ale dzieciństwo i młodość spędził Pan w Bestwi-
nie. Czy mógłby Pan opowiedzieć naszym mieszkańcom o tych 
czasach?

Rzeczywiście,	z	Bestwiną	związany	byłem	i	 jestem	od	uro-
dzenia.	Mieszkałem	 tutaj	 do	 30	 roku	 życia	 kiedy	 to	 ożeni-

łem	się	i	przeprowa-
dziłem	 do	 sąsied-
niego	miasta.	Moja	
młodość	była	bardzo	
aktywna	 –	 udziela-
łem	się	jako	członek	
Związku	Młodzieży	
Wiejskiej.	 W	 zam-
ku	Habsburgów	mie-
ściła	 się	 świetlica,	
tam	graliśmy	w	teni-
sa	stołowego	i	w	sza-
chy.	 Należałem	 po-
nadto	 do	 klubu	 pił-
karskiego.	 Funkcjo-
nował	 również	mło-
dzieżowy	teatr.	Wieś	z	pewnością	wpłynęła	na	moje	zaintere-
sowania	artystyczne,	sztukę	ludową:	obserwowałem	zwyczaje	
i	konieczne	prace	takie	jak	wiosenny	siew,	koszenie	przy	uży-
ciu	kosy,	omłoty,	kiszenie	kapusty,	skubanie	pierza.	

Kiedy zainteresował się Pan rzeźbiarstwem?
Dosyć	późno,	 po	 czterdziestce	albo	nawet	 bliżej	 pięćdzie-

siątki.	Moja	małżonka	Maria	zajmowała	się	hafciarstwem,	dużo	
wcześniej	niż	ja	uzyskała	status	twórcy	ludowego.	Swoje	dzie-
ła	wystawiała	na	targach	sztuki	 ludowej	a	ja	jeździłem	razem	
z	nią.	Z	czasem	podjąłem	pierwsze	próby	rzeźbienia,	rzecz	ja-
sna	z	początku	prace	wyglądały	dość	prymitywnie,	dopiero	póź-
niej	nabrały	cech	indywidualnych.	

Jakich materiałów Pan używa i jaką tematykę preferuje?
Wzorem	większości	artystów	ludowych	preferuję	drewno	li-

powe.	Nie	da	się	ukryć,	że	tworzę	przede	wszystkim	sztukę	sa-
kralną	–	drewniane	„świątki”.	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Stry-
szawie	ogłasza	ogólnopolskie	konkursy	pod	nazwą	„Patroni	na-
szych	kościołów”.	Ja	w	tych	konkursach	uczestniczę,	zdobywa-

ła	obrazą	ze	strony	rodaków.	Co	zraziło	jednych	–	zachwyciło	
drugich,	na	podstawie	cyklu	„Księstwo”	reżyser	Andrzej	Barań-
ski	nakręcił	film	„Księstwo”	prezentowany	na	słynnym	festiwa-
lu	w	Karlowych	Warach.
Skąd	tytułowy	„Maradona”?	Z	pasji	do	piłki	nożnej!	Imię	Zbi-

gniew	zostało	nadane	pisarzowi	na	cześć	Zbigniewa	Bońka,	lecz	
koledzy	kojarzyli	przyszłego	literata	z	argentyńskim	geniuszem	
boisk,	zresztą	idolem	Masternaka.	Niestety,	dobrze	zapowiada-
jącą	się	karierę	sportową	przerwała	kontuzja.	Nic	jednak	stra-
conego	–	dziś	Zbigniew	Masternak	jest	kapitanem	reprezenta-
cji	polskich	pisarzy.	W	jej	barwach	spełnił	swoje	wielkie	marze-
nie	–	strzelił	gola	Niemcom!
Poza	wspomnianym	kilkutomowym	„Księstwem”	znanymi	po-

zycjami	w	dorobku	Masternaka	są	„Nędzole”	(o	środowisku	pol-
skich	emigrantów	we	Francji),	antologia	„Co	piłka	robi	z	czło-
wiekiem?	Młodość,	futbol	i	literatura”	(współautor),	„Kino	polskie	
1989	–	2009.	Historia	krytyczna”	(współautor),	scenariusze	fil-
mowe.	W	2009	r.	ukończył	scenopisarstwo	w	Krakowskiej	Szko-
le	Filmu	i	Komunikacji	Audiowizualnej,	zaś	dwa	lata	wcześniej	
przebywał	na	stypendium	literackim	Homines	Urbani	w	Krako-
wie.	W	r.	2011	otrzymał	Świętokrzyską	Nagrodę	Kultury.

Podczas	spotkania	w	czytelni	GBP	autor	chętnie	podpisywał	
swoje	książki	i	pozował	do	zdjęć.	Zaprezentował	także	fragment	
filmu	„Księstwo”.		Impreza	odbywała	się	w	ramach	Tygodnia	Bi-
bliotek	i	Dnia	Bibliotekarza	jak	również	tegorocznego	jubileuszu	
70-lecia	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Kultura

Czesław Kubik i jego płaskorzeźba

Dłutem opowiada o przeszłości
Projekt rzeźbiarski Czesława Kubika

Uczestnicy czytelniczego spotkania
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łem	wyróżnienia	i	miejsca	na	podium.
Skoro mówimy o konkursach – które zapadły Panu w pamięć?
Z	tych	najnowszych	byłby	to	wilkowicki	konkurs	„Od	zalotów	

do	wesela”.	W	2015	r.	otrzymałem	Grand	Prix	za	płaskorzeźbę	
„Wesele	wiejskie”.	W	Suchej	Beskidzkiej	zająłem	III	m.	w	kon-
kursie	„Św.	Jan	Paweł	II	–	patron	rodzin”;	taką	samą	nagrodę	
przyznano	mi	w	Makowie	Podhalańskim	 („Matka	Boska	Ma-
kowska”).	Regionalny	Ośrodek	Kultury	w	Bielsku	–	Białej	do-
cenił	wykonane	przeze	mnie	 tradycyjne	 drewniane	 zabawki.	
Nie	mogę	nie	wspomnieć	o	udanej	współpracy	z	tutejszym	Mu-
zeum	Regionalnym.

Poproszę jeszcze o kilka zdań o najnowszym projekcie
Obejmuje	on	wykonanie	projektu	sześciu	płaskorzeźb,	prze-

niesienie	go	na	drewno	i	malowanie.	Po	30	czerwca	rozpocz-
ną	się	działania	promocyjne	–	5	lipca	warsztaty	rzeźbiarskie	dla	
dzieci	z	terenu	gminy	Bestwina,	zaś	20	VII	–	uroczyste	otwar-
cie	wystawy	w	Muzeum	im.	ks.	Z.	Bubaka.	Od	18	września	ta	
sama	wystawa	dostępna	będzie	w	Regionalnym	Ośrodku	Kul-
tury	w	Bielsku	–	Białej.	Po	niej	płaskorzeźby	podaruję	bestwiń-
skiemu	Muzeum	już	na	stałe.	

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Kultura

Nasz idol Kuba 
Jakub Krystyan w finale „Idola”

Wydajesz nam się interesującym zawodnikiem -	powiedział	
do	Kuby	juror	piątej	edycji	polskiego	„Idola”	Wojciech	Łuszczy-
kiewicz.	Nie	pomylił	się.	Wykonanie	przeboju	Stinga	„English-
man	in	New	York”	otworzyło	pochodzącemu	z	Bestwiny	muzy-
kowi	drogę	do	dalszych	etapów	popularnego	programu	typu	„ta-
lent	show”	emitowanego	w	telewizji	Polsat.	Zasłuchane	Elżbie-
ta	Zapendowska	i	Ewa	Farna	również	dały	rockmanowi	„zielo-
ne	światło”.	Tak	rozpoczęła	się	piękna	przygoda	Jakuba	z	„Ido-
lem”	choć	przecież	nie	pierwsza	z	telewizją	–	w	pamięci	do	tej	
pory	pozostaje	występ	w	„Must	be	the	Music”.
Jakub	Krystyan	jest	już	gwiazdą,	ale	nie	„gwiazdorzy”.	To	wciąż	

ten	sam	dobry	kolega,	pasjonat	sportu	i	poszukiwań	artystycz-
nych.	Ścieżki	zawodowe	zawiodły	go	do	Krakowa	–	jest	trene-
rem	personalnym	jak	również	organizatorem	różnego	typu	even-
tów –	wystaw,	wernisaży,	jam session.	Publiczność	bestwińska	
kojarzy	Kubę	choćby	z	duetu	„Konfraternia”	tworzonego	wspól-
nie	z	Bartkiem	Łuczyńskim.	Żywa	jest	także	pamięć	o	mamie	ar-
tysty,	pani	Annie,	niestrudzonej	popularyzatorce	kultury	fizycz-
nej	wśród	dzieci	i	młodzieży.
Magdalena	Wodniak	–	Foksińska,	nauczyciel	muzyki	i	twórca	

chóru	„Allegro”	w	Bestwinie	tak	wypowiada	się	o	Jakubie:	Po-
znałam go jako małego chłopca, gdy przyszedł do nas grać. To 
odpowiednie słowo, właśnie grać, gdyż Kuba jest raczej instru-
mentalistą, śpiewa dopiero od niedawna. Fascynowała go gi-
tara i pianino, co więcej – potrafił i nadal potrafi swobodnie im-
prowizować. Tego realizator „Idola” nie eksponuje, ale Kuba od 
coverów innych wykonawców woli kompozycje własne. Zapy-
tana	o	mocne	i	słabe	strony	Kuby	pani	Magda	odpowiada,	że	
jest	to	artysta,	który	nie	boi	się	poszukiwania	własnej	drogi.	Nie	
natrafił	jednak	jeszcze	na	kogoś,	kto	poprowadziłby	jego	mu-
zyczną	karierę,	na	prawdziwego	mistrza.	Dodatkowo	głos	Jaku-
ba	się	zmienił	–	jest	to	związane	z	ćwiczeniami	na	siłowni.	Jed-
ne z ostatnich słów ś.p. pani Anny Krystyan brzmiały: „Magda, 
nie pozwól, by Kuba kiedykolwiek zerwał z muzyką!”. Być może 
„Idol” da temu naszemu „nieoszlifowanemu diamentowi” niepo-
wtarzalną szansę?  – zastanawia	się	nauczycielka.
Po	 castingach	–	etap	 teatralny,	 czyli	 dwuczęściowa	 selek-

cja	solo	a	następnie	w	duetach	oraz	trójkach.	Kuba	wykonywał	
utwór	„Human”	z	repertuaru	„Rag’n’Bone”	i	w	dalszej	kolejności	
„Za	szkłem”	zespołu	„Bracia”.	Nieformalne	„Trio	de	Janeiro”	nie	
zeszło	z	desek	teatru	„Roma”	na	przysłowiowej	tarczy!	Praw-
dziwe	schody	zaczęły	się	w	etapie	klubowym.	Wybraną	przez	
23-latka	piosenką	był	doskonale	znany	kawałek	Phila	Collinsa	
„Against	All	Odds”.	A	opinie	Jury?	–	Wydawałeś się niezatapial-
ny, jak potężny statek, któremu nic się nie stanie! (Łuszczykie-
wicz)	–	Tak liczyłem i tak mnie zawiódł! (Panasewicz)	...ale nie 

wyobrażamy sobie programu bez Ciebie!	–	rozładowała	napię-
cie	Ewa	Farna.
Nie	trzeba	było	dużo	czekać	na	powrót	wielkiej	formy.	Do	naj-

lepszej	ósemki	Kuba	dostał	się	dzięki	postawieniu	wszystkiego	
na	jedną	kartę	i	brawurowemu	wyśpiewaniu	„I	Can’t	Stop	Loving	
You”	Bryana	Adamsa.	Spokojniejsze	klimaty	nadeszły	później	
wraz	z	wykonaniem	„Dance	Me	to	The	End	of	Love”	niedawno	
zmarłego	Leonarda	Cohena.	A	w	odcinku	dziesiątym	–	Frank	
Sinatra.	Tutaj	ujawniły	się	pewne	mankamenty	warsztatowe	Ja-
kuba,	lecz	nawet	Elżbieta	Zapendowska	przymknęła	na	nie	oko	
–	w Twojej stylistyce była pewna klasa i ja to ogromnie szanuję! 
Droga	do	 ścisłego	 finału	wiodła	 poprzez	Barry’ego	White-

’a	„You’re	the	First,	the	Last,	My	Everything”)	i	absolutną	kla-
sykę	–	Elvisa	Presleya	(„Always	on	My	Mind”).	Dopiero	w	ko-
lejnym	odcinku	Kuba	musiał	stawić	czoła	dogrywce.	Na	scenie	
wystąpił	trzykrotnie	–	na	„pierwszy	ogień”	poszedł	Roy	Orbison	
(„Oh	Pretty	Woman”)	–	był	to	wybór	zdaniem	Jury	nie	do	końca	
trafiony.	Lepiej	poszło	z	„Human”	Rag’n’Bone	Mana	a	sama	do-
grywka	była	indywidualnym	popisem	Kuby	(„Jestem	sam”)	Ma-
cieja	Maleńczuka.	Jego	wyższość	musiała	uznać	Angelika	Za-
worka	(„Żelka”),	głosami	jurorów	Jakub	Krystyan	zagwaranto-
wał	sobie	miejsce	w	pierwszej	trójce,	wspólnie	z	Karoliną	Arty-
mowicz	i	Mariuszem	Dybą.
W	chwili	pisania	niniejszego	tekstu	i	oddawania	numeru	do	

druku	 nie	 było	 jeszcze	wiadomo,	 na	 którym	 stopniu	 podium	
stanął	ostatecznie	nasz	wokalista.	Niezależnie	od	wyniku	kibi-
cuje	mu	cała	gmina,	widząc	w	nim	takiego	samego	skromne-
go	i	przyjacielskiego	chłopaka,	jakim	był	przed	wejściem	na	te-
lewizyjną	scenę.	

Sławomir Lewczak

Jakub Krystyan (foto - materiały prasowe TV POLSAT)
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Od	 jednego	 z	 naszych	 rodaków,	mieszkającego	 obecnie	
w	Warszawie,	nasza	 redakcja	otrzymała	 interesujące	zdjęcia	
dawnego	Kaniowa.	Pan	Roman	zwrócił	się	 również	z	pewną	
prośbą: „Kiedyś od Romana Tryhubczaka, wnuka pierwszego 
kierownika SP w Kaniowie (w 1911 r.) otrzymałem kilka zdjęć. 

Dwa z nich przesyłam. Czy mogliby Państwo rozważyć zwróce-
nie się z apelem do PT Czytelników o podpowiedź, czyj to był 
dom? Miał on nr 12. Kto może być na zdjęciu?”	Jedna	z	czytelni-
czek	strony	bestwina.pl	sugeruje,	iż	mógł	to	być	nieistniejący	już	
dom	przy	ul.	Mirowskiej.	A	może	ktoś	ma	jeszcze	inne	pomysły?

Sugestie	można	przesyłać	na	adres:	redakcja@bestwina.pl

Kultura

Czyj to dom?

Wielkanoc w Muzeum Regionalnym

Bestwiński przepis na palmę
Po	co	kupować	palmę	wielkanocną,	skoro	można	wykonać	

ją	własnoręcznie?	Aby	w	Niedzielę	Palmową	w	całym	koście-
le	było	kolorowo	i	pachnąco,	trzeba	przynieść	tradycyjne,	be-
stwińskie	palmy,	identyczne	z	tymi,	jakie	tworzyli	nasi	przodko-
wie.	Nie	są	to	takie	gałązki	jakie	nieśli	ze	sobą	mieszkańcy	Je-
rozolimy	by	powitać	Jezusa	–	to	raczej	bukiety	zrobione	z	tego,	
co	rośnie	w	ogrodach,	w	lasach	i	na	łąkach.	Specjalne	warsz-
taty	poświęcone	tej	tematyce	poprowadził	5	i	7	kwietnia	w	Mu-
zeum	Regionalnym	Andrzej	Wojtyła.
Ks.	Zygmunt	Bubak	w	monografii	„Bestwina”	podał	spis	skład-

ników	potrzebnych	do	wykonania	palmy.	Są	to:	śliwa	(czerwo-
ne	pręty),	cyprys,	jałowiec,	kruchanna,	jemioła,	bazie	i	gałązki	
trzciny.	Każda	roślina	ma	swoje	znaczenie,	zazwyczaj	związane	
z	symboliką	biblijną.	W	środek	wkładano	leszczynowy	pręt.	Po	

poświęceniu	palmę	umieszczano	na	drzewie	w	ogrodzie	–	tam	
przebywała	do	Wielkiej	Soboty.	Do	dzisiaj	przetrwała	tradycja	
opalania w	poświęconym	ogniu głowinek	 –	 rękojeści	 palmo-
wych.	Powstały	w	ten	sposób	popiół	wykorzystuje	się	w	Środę	
Popielcową.	Z	gałązek	pozostałych	z	rękojeści	gospodarze	ro-
bili	krzyżyki	wtykane	w	środek	pola	a	także	w	jego	narożniki.
W	sprawnym	zorganizowaniu	lekcji	dla	bielskich	przedszkola-

ków	pomogli	również	panowie	Andrzej	Surowiak,	Maksymilian	
Kozik	i	Remigiusz	Żurowski.	Wykonane	palmy	dzieciaki	zabra-
ły	do	swoich	domów.

Stwórz własny koszyk na  
święconkę!

W	całej	 „Józefowej	 Izbie”	 zapachniało	wierzbowymi	 gałąz-
kami.	Nasze babcie używały ich jako leku na gorączkę 	-	wyja-
śnia	kustosz	muzeum	im.	ks.	Z.	Bubaka	Andrzej	Wojtyła.	Mą-
drość	ludowa	w	tym	przypadku	się	sprawdza,	ponieważ	wierz-
ba	to	naturalne	źródło	kwasu	salicylowego.	Może	jednak	posłu-
żyć	również	do	wyrobu	koszyków	na	wielkanocną	„święconkę”.	
W	środę,	12	kwietnia,	przedszkolaki	uczestniczyły	w	specjal-
nych	warsztatach	rękodzielniczych,	przy	okazji	poznając	trady-
cyjną	obrzędowość	naszego	regionu.
Mali	uczestnicy	warsztatów	dowiedzieli	się,	jaką	symbolikę	po-

siada	jajko,	co	oznacza	obecność	w	koszyczku	baranka,	a	co	
kiełbasy	lub	szynki.	Następnie	na	podstawie	przygotowanych	
„zalążków”	dzieci	zrobiły	przy	pomocy	opiekunów	własne	ko-
szyczki.	To	oryginalna	ozdoba	świątecznego	stołu	i	mieszkania!

Sławomir Lewczak
Wspólne zdjęcie z wykonanymi palmami
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Muzyka z głębi duszy
III Janowicki Konkurs Pieśni Gospel „Praise the Lord”

Gospel	(dosłownie	„dobra	nowina”,	„ewangelia”)	jest	muzyką	
kojarzoną	z	amerykańskim	kręgiem	kulturowym,	wywodzi	się	ze	
środowiska	czarnoskórych	chrześcijan.	Tym	niemniej	podejmo-
wane	są	próby	przeszczepienia	gospel	na	polski	grunt.	Szcze-
gólnie	na	różnego	rodzaju	festiwalach.	W	Janowicach	konkurs	
pieśni	gospel	odbył	się	już	po	raz	trzeci,	swoje	podwoje	przed	
wykonawcami	otworzył	25	kwietnia	kościół	św.	Józefa	Robotni-
ka	–	uczestnicy	zostali	serdecznie	powitani	przez	księdza	pro-
boszcza	Józefa	Walusiaka.

Prawie	200	uczestników	z	różnych	szkół,	nie	tylko	z	gminy	
Bestwina!	–	Dyrektor	ZSP	Janowice	Urszula	Kal	wyraziła	wiel-
ką	radość	z	tego,	że	formuła	konkursu	rozrasta	się	i	wykracza	
daleko	 poza	granice	 naszych	 czterech	 sołectw.	W	 tym	 roku	
udział	wzięły	również	placówki	edukacyjne	z	Pszczyny	i	Cze-
chowic	–	Dziedzic.	Łącznie	przed	publicznością	zaprezentowa-
ło	się	15	występujących.	Patronat	honorowy	objął	biskup	die-
cezji	bielsko	–	żywieckiej	Roman	Pindel	wspólnie	z	dziekanem	
dekanatu	wilamowickiego	ks.	Stanisławem	Morawą	oraz	wój-
tem	gminy	Bestwina	Arturem	Beniowskim.	Wójt	i	ksiądz	dzie-
kan	obserwowali	zmagania	wokalistów	„na	żywo”.	
Przed	organizatorami	stanęło	niełatwe	wyzwanie	 logistycz-

ne.	Najwięcej	pracy	mieli	Marlena	Niemczyk	–	Handzlik,	Doro-
ta	Pollak,	Ilona	Wójtowicz	i	Krzysztof	Liberadzki.	Profesjonal-

ne	Jury,	z	uwagi	na	wysoki	poziom	wykonania	utworów,	rozgry-
zało	przysłowiowy	„twardy	orzech”.	Oceniania	podjęli	się	orga-
nista	z	hałcnowskiej	parafii	Daniel	Stanclik,	dyplomowany	na-
uczyciel	języka	angielskiego	Dorota	Moskal	–	Choma,	pedagog	
muzyczny	i	instrumentalista	Joanna	Gryz	a	także	Michał	Czer-
nek	–	były	dziennikarz	radia	„Eska”	i	TVS,	dyrektor	domu	kultu-
ry	w	Pszczynie,	wokalista	zespołu	„Avocado”.
Przesłuchania	konkursowe	w	kilku	kategoriach	trwały	ponad	

trzy	godziny.	Pomysły	na	stroje	i	aranżacje	utworów	były	bar-
dzo	różnorodne	–	wybitnymi	zdolnościami	mogli	pochwalić	się	
zarówno	wokaliści	jak	i	instrumentaliści.	Podkreślono	także	bar-
dzo	dobre	opanowanie	angielskich	tekstów,	dosyć	trudnych	jak	
na	poziom	szkoły	podstawowej	i	gimnazjum.

Tak	przedstawiają	się	wyniki	konkursu:

Soliści	i	duety	klas	1-3	SP:
1.	Natalia	Bobrecka	i	Martyna	Pollak	z	ZSP	nr	1	w	Czecho-

wicach	–	Dziedzicach

Chór	klas	1-3	SP
1.	 „Vivace”	 -	Powiatowe	Ognisko	Pracy	Pozaszkolnej	 „Art”	

w	Czechowicach	–	Dziedzicach

Soliści	klas	4-6	SP
1.	Dawid	Skrbeński
2.	Zofia	Raś
3.	Julia	Folek	(wszyscy	z	ZSP	1	w	Czechowicach	–	Dziedzi-

cach)

Zespoły	klas	4-6	SP
1.	Nie	przyznano
2.	ZSP	Bestwinka

Chóry	klas	4-6	SP:
1.	„Cantata”	z	Bestwiny
2.	„De	–	Mollki”	z	ZSP	1	w	Czechowicach	–	Dziedzicach
3.	Chór	ZSP	Janowice

Podziękowanie ze strony wójta i Jury

Wysoki poziom zaprezentowały zwłaszcza zespoły z gminy BestwinaCiekawe stroje to wyróżniająca się cecha zespołów gospel
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Kacper Głąb jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o pożarnictwie

ABC profilaktyki – część 1 
BIURO  PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA   

UZALEŻNIENIOM – Czym jest?

Nie ma mocnych na Kacpra!
Powiatowy i wojewódzki etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Druh	OSP	Kaniów	Kacper	Głąb	to	„chodząca	encyklopedia”	

jeśli	chodzi	o	wiedzę	związaną	z	zapobieganiem	pożarom.	Nie	
minęło	wiele	czasu	od	turnieju	gminnego	a	w	etapie	powiato-

wym	Ogólnopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	odbywają-
cym	się	1	kwietnia	w	Jasienicy	zajął	pierwsze	miejsce	w	kate-
gorii	szkół	ponadpodstawowych.	Bardzo	dobre	wyniki	osiągnę-
li	także	inni	reprezentanci	gminy	Bestwina.	Oliwia	Świgoń	była	
trzecia	wśród	uczniów	SP,	zaś	Julia	Sołtysik	szósta	w	kategorii	
gimnazjalnej.	W	komisji	konkursowej	zasiadał	m.in.	prezes	Za-
rządu	Gminnego	ZOSP	RP	w	Bestwinie	Herbert	Szeliga.
Najnowsze	osiągnięcie	Kacpra	Głąba	to	zwycięstwo	w	fina-

le	wojewódzkim	 (kategoria	 szkół	 ponadgimnazjalnych).	Kon-
kurs	odbywał	się	w	dniu	22	kwietnia	w	Centralnym	Muzeum	Po-
żarnictwa	w	Mysłowicach.		Kacper,	wraz	ze	zdobywcą	drugie-
go	miejsca	pojedzie	na	finał	ogólnopolski	do	Wieliczki	(2-4	VI).	
Podczas	zebrań	sprawozdawczych	OSP	padały	stwierdze-

nia,	że	z	konkursowymi	pytaniami	nie	poradziłby	sobie	nieje-
den	zawodowy	strażak.	Tym	większe	uznanie	dla	Kacpra.	Trzy-
mamy	kciuki!

Biuro	 profilaktyki	 i	 przeciwdziałania	 uzależnieniom	znajdu-
je	się	w	budynku	Gminnego	Ośrodka	Kultury,	natomiast	orga-
nizacyjnie	podlega	Gminnemu	Ośrodkowi	Pomocy	Społecznej	
w	Bestwinie.	Od	następnego	numeru	 „Magazynu	Gminnego”	
przedstawimy	 ,czym	zajmuje	się	nasze	biuro	 i	 rozpoczniemy	
cykl	artykułów	na	temat	uzależnień	i	związanej	z	nimi	profilak-
tyki.		Napiszemy	o	Stowarzyszeniach	Trzeźwościowych	i	funk-
cjonujących	na	terenie	gminy	klubach	Anonimowych	Alkoholi-
ków	(Kluby	AA).	Osoby	uzależnione	opowiedzą	o	swojej	dro-
dze	do	trzeźwości.	Zastanowimy	się	również,	kiedy	picie	napo-
jów	alkoholowych	przestaje	być	bezpieczne,	czy	toast	„na	zdro-
wie”	to	fakt,	czy	mit?	Znajdzie	się	informacja,	w	jaki	sposób	po-
móc	osobie	nadmiernie	pijącej,	używającej	narkotyki	oraz	oso-
bie	stosującej	przemoc	wobec	najbliższych.	

Poinformujemy	o	uzależnieniach	dzisiejszych	czasów,	zada-
jąc	sobie	pytanie:	uzależnienia	-	czy	to	tylko	alkohol?	Przybli-
żymy	zasady	funkcjonowania	Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	w	gminie	Bestwina,	regulacje	prawne,	
cele,	zadania	itp.	W	naszym	cyklu	znajdzie	się	wiedza	na	temat	
przemocy,	przedstawimy	formy	przemocy,	cykle	towarzyszące	
przemocy	oraz	pokażemy,	czym	różni	się	przemoc	od	konfliktu,	
kiedy	przekracza	się	granicę	pomiędzy	konfliktem,	a	przemocą?
Drodzy	Czytelnicy	„Magazynu	Gminnego”
Będziemy	wdzięczni	za	uwagi	lub	przemyślenia,	zapraszamy	

do	bezpośredniego	kontaktu	z	Biurem	Profilaktyki,	telefonicz-
nie	na	nr	668193540	lub	na	pocztę	profilaktyka@bestwina.pl.		

Biuro Profilaktyki
GOPS Bestwina

Gimnazja,	soliści	i	duety:
1.	Maja	i	Barbara	Postka	z	ZSP	w	Bestwince

Gimnazja,	zespoły:
1.Nie	przyznano
2.	„Staccato”	z	Bestwinki,	szkolny	chórek	wokalny	z	Gimna-

zjum	Katolickiego	w	Czechowicach	–	Dziedzicach

Nagrody	Grand Prix	wręczał	wójt	Artur	Beniowski	i	dziekan	
dekanatu	wilamowickiego	ks.	Stanisław	Morawa.	Otrzymali	je:

Soliści:	Wiktoria	Polak	z	gimnazjum	w	Bestwinie	 (Nagroda	
Dziekana)
Zespoły:	„Słoneczny	Gospel”	z	Zespołu	Szkół	Specjalnych	nr	

3	w	Pszczynie	(Nagroda	Wójta)
Chóry:	„Andante”	z	gimnazjum	w	Bestwinie	(Nagroda	Wójta)

Za	pośrednictwem	księdza	dziekana	słowa	uznania	skierował	
do	artystów	biskup	diecezjalny	Roman	Pindel.	Hierarcha	podzię-
kował	za	liczny	udział,	wyrażając	nadzieję,	że	muzyka	gospel	
będzie	pomagała	wykonawcom	lepiej	poznać	prawdy	wiary.	Dy-
rektor	Urszula	Kal	wręczyła	podziękowania	dla	patronów,	organi-
zatorów	i	nauczycieli	przygotowujących	solistów,	chóry	i	zespo-
ły.	Na	oklaski	zasługują:	Magdalena	Wodniak	–	Foksińska,	Do-
rota	Pollak,	Elżbieta	Ryś	–	Jarczok,	Anna	Makuchowska,	Józef	
Maziarz,	Sławomir	Błachut,	Konrad	Kalita,	Barbara	Placuch,	Mi-
rosława	Gad,	Zbigniew	Lejawka,	Mirosława	Langer	–	Skorupa.	

Sławomir Lewczak
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KOMUNIKAT
	Dyrektor	wraz	z	Radą	Rodziców	Zespo-

łu		Szkolno-Przedszkolnego	w	Janowicach,	
organizują	w	dniu	10	czerwca	2017	roku	
„XII	Janowicki	Rajd	Rowerowy”.	W	związ-
ku	z	powyższym	informujemy	o	ogranicze-
niu	ruchu	drogowego	na	ulicy	Janowickiej,	
Bestwińskiej	i	Bialskiej	oraz	ulicach	przyle-
głych	w	godzinach	od	14:00	do	16:00.	Za	
powstałe	utrudnienia	przepraszamy.

Policja  
zawiadamia
Informujemy,	że	dzielnicowy	dla	so-

łectw	Bestwinka	i	Kaniów	mł.	asp.	To-
masz	Kondziołka	pełni	dyżur	w	każdy	
czwartek	w	godz.	od	15:00	do	16:00	
w	domu	gromadzkim	w	Kaniowie	przy	
ul.	 Batalionów	Chłopskich	 19	 (biuro	
sołtysa).

Uwaga, rolnicy!

•	 nie	należy	stosować	środków	toksycznych	dla	pszczół	w	
okresie	kwitnienia	roślin,

•	 unikać	opryskiwania	plantacji,	na	których	występują	kwit-
nące	chwasty	-	chwasty	należy	zniszczyć	przed	okresem	
ich	kwitnienia,

•	 nie	stosować	środków	szkodliwych	dla	pszczół	w	przy-
padku,	gdy	w	sąsiedztwie	terenów	oprysków	kwitną	aku-
rat	rośliny	zapylane	przez	pszczoły,

•	 dobierać	preparaty	małotoksyczne	dla	pszczół,
•	 przestrzegać	okresów	prewencji	dla	pszczół,
•	 przeciwdziałać	 znoszeniu	 cieczy	 opryskowej	 podczas	
zabiegu	(zabiegi	można	wykonywać	wyłącznie	przy	bez-
wietrznej	pogodzie	lub	słabym	wietrze	nie	przekraczają-
cym	3	m/s),

•	 wykonywać	zabiegi	w	odległości	nie	mniejszej	niż	20	m	
od	pasieki	a	gdy	chcemy	stosować	środki	owadobójcze	
w	pobliżu	pasieki	 	należy	usunąć	lub	zabezpieczyć	ule	
przed	wychodzeniem	pszczół,

•	 wykonywać	zabiegi	późnym	wieczorem	lub	nocą,	po	za-
kończonych	lotach	owadów.
Nieprawidłowe	wykonywanie	zabiegów,	skutkujące	zatru-

ciem	pszczół	jest	naruszeniem	prawa	i	może	narazić	spraw-
cę	na	odpowiedzialność	karną	i	finansową.	Organem	upo-
ważnionym	do	kontroli	prawidłowości	wykonywania	zabie-
gów	na	naszym	terenie	jest	Wojewódzki	Inspektorat	Ochro-
ny	Roślin	i	Nasiennictwa	Oddział	w	Bielsku-Białej.
Pamiętajmy,	 że	pszczoła	 jako	organizm	zapylający	 ro-

śliny	kwiatowe	pełni	bardzo	ważną	rolę	w	przyrodzie	i	jest	
niezbędna	dla	przetrwania	wielu	gatunków	roślin	a	jej	dzia-
łalność	 przynosi	wymierne	 zyski	 ekonomiczne	 nie	 tylko	
pszczelarzom,	ale	także	rolnikom,	sadownikom	i	ogrodni-
kom.	Bez	pszczół	produkcja	żywności	uległaby	gwałtowne-
mu	załamaniu,	a	ludzkość	czekałaby	klęska	głodu	na	nie-
wyobrażalną	skalę.	Jak	powiedział	Albert	Einstein:	„Kiedy	
wyginie	pszczoła,	rodzajowi	 ludzkiemu	pozostaną	już	tyl-
ko	4	lata”.

W związku z rozpoczęciem sezonu upraw polowych przypominamy wszystkim rolnikom o konieczności bez-
piecznego dla pszczół wykonywania zabiegów ochrony roślin. Poniżej zamieszczamy kilka najprostszych zasad, 
których przestrzeganie zapobiegnie zatruciom pszczół:



15

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

 0
5/

20
17

Ogłoszenia

Marzec 2017
•	 16	marca	w	Bestwinie,	przy	ul.	Krakowskiej	policjan-

ci	 z	SPPP	w	Bielsku-Białej	 zatrzymali	mieszkańca	
Bestwiny	poszukiwanego	na	podstawie	zarządzenia	
Sądu	Rejonowego	w	Pszczynie.

•	 22	marca	mieszkaniec	Bestwiny	za	pośrednictwem	
portalu	OLX	chciał	zamówić	wózek	dziecięcy.	Pomi-
mo	dokonania	wpłaty,	towaru	nie	otrzymał.

•	 28	marca	w	Bestwinie,	na	ul.	Krakowskiej	o	godz.	
20.00	policjanci	z	WRD	w	Bielsku-Białej	zatrzymali	
mieszkańca	Bestwiny,	który	w	stanie	nietrzeźwości	
(0,59	mg/l.)	kierował	motorowerem.

•	 28	marca	w	Kaniowie,	 na	 ul.	Gawlików	policjanci	
z	WRD	w	Bielsku-Białej	zatrzymali	mieszkańca	Ka-
niowa,	który	w	stanie	nietrzeźwości	(0,79	mg/l.)	kie-
rował	samochodem.

•	 W	 okresie	 od	 stycznia	 do	marca	 2017	 nieznany	
sprawca	 za	 pośrednictwem	 portalu	 internetowe-
go	OLX	zakupił	towar	od	mieszkańca	Bestwinki.	Za	
otrzymany	towar	ni	zapłacił,	powodując	straty	w	wy-
sokości	80	tys.	zł.

Kwiecień 2017
•	 Początkiem	kwietnia	w	Kaniowie	nieznany	sprawca	
dokonał	na	cmentarzu	kradzieży	z	nagrobka	–	stra-
ty	2	tys.	zł.

•	 9	kwietnia	o	godz.	21.00	w	Bestwinie	na	ul.	Hallera	
policjanci	z	WRD	w	Bielsku-Białej	zatrzymali	miesz-
kańca	Bestwiny,	 który	w	stanie	nietrzeźwości	 (0,86	
mg/l.)	kierował	samochodem.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

PIKNIK  
RODZINNY

Rada Rodziców  
ZSP Bestwinka 

Serdecznie zaprasza na

Piknik	odbędzie	się	3	czerwca	na	terenach	Rekreacyjnych	przy	
klubie	sportowym	w	Bestwince.	Rozpoczęcie	o	godz.13.00	Od	
godz.	12.00	na	boisku	będzie	trwał	mecz	juniorów	KS	Bestwin-
ka	-	LKS	Mazańcowice

13-15 Rajd Nordic Walking
14-16 Konkurencje sportowe dla dzieci
15-15 Pokaz Antyterrorystów z Komendy Policji z Bielska 
Białej
16-16.30 Pokaz tańca prowadzony przez Patrycję Rąba
16.30-17 Pokaz KETTLEBELL w wykonaniu Mai Konarskiej
17-18 Występ artystyczny dzieci ze szkoły Podstawowej 
w Bestwince
18.15-19.30 Mecz Samorządowcy - Uczniowie oraz Samo-
rządowcy - Rodzice pod Patronatem Wójta Gminy Bestwina
19.30 Zabawa taneczna z zespołem KamelBand

Będziemy	zbierać	również	na	rehabilitację	i	pomoc	dla	chore-
go	na	porażenie	mózgowe	Dawida	z	Bestwinki,	który	ma	rów-
nież	niedowład	kończyn	i	porusza	się	na	wózku	inwalidzkim.

Dodatkowo:	Dzięń	Dawcy	Szpiku	z	DKMS	POLSKA,	FOTO-
BUDKA,	 LOTERIA	 FANTOWA,	 LICYTACJE,	DMUCHAŃCE	
I	ŚCIANKA	WSPINACZKOWA	DLA	DZIECI,	MALOWANIE	TWA-
RZY,	POPCORN	I	WATA	CUKROWA,	i		wiele	innych	atrakcji.
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Reprezentacja	Polski	w	Bestwinie?	Czemu	nie,	wprawdzie	nie	
ta	z	Robertem	Lewandowskim	i	Łukaszem	Piszczkiem,	ale	rów-
nie	ciekawa	drużyna	grających	pisarzy	i	poetów.	To	nie	zdarza	
się	codziennie!	Z	inicjatywą	zorganizowania	nietypowego	me-
czu	wyszła	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Bestwinie,	zaś	oka-
zją	był	ogólnopolski	Tydzień	Bibliotek.	Nasza	książnica	prze-
niosła	się	ze	swoich	zacisznych	murów	na	boisko	LKS	Bestwi-
na,	zapraszając	do	współpracy	klub	sportowy,	GOK	oraz	Refe-
rat	Sportu	i	Promocji	Urzędu	Gminy.	W	sobotę,	13	maja	naprze-
ciw	siebie	stanęli	pracownicy	jednostek	samorządowych	gminy	
Bestwina	z	wójtem	Arturem	Beniowskim	na	czele	i	wspomnia-

ni	wyżej	pisarze,	dowodzeni	przez	prozaika	Zbigniewa	Master-
naka,	niedawnego	gościa	biblioteki.
W	historii	polskiej	piłki	nożnej	zapisał	się	pamiętny	„mecz	na	

wodzie”	pomiędzy	Polską	a	RFN	z	1974	r.	Organizatorzy	oba-
wiali	się,	że	po	nocnych	opadach	sytuacja	na	murawie	może	
być	podobna,	na	szczęście	wody	nie	było	aż	tyle,	co	wtedy	we	
Frankfurcie.	Niemniej	czasami	pod	nogami	chlupotało…	Zanim	
mecz	się	rozpoczął,	komentator	(w	tej	roli	dyrektor	GOK	Grze-
gorz	Boboń)	 przywitał	 kibiców	 i	 samych	 zawodników	wypro-
wadzanych	z	szatni	przez	najmłodszych	adeptów	LKS	Bestwi-
na.	Uroczystego	otwarcia	dokonała	dyrektor	GBP	Teresa	Lew-
czak	wspólnie	z	wójtem	Arturem	Beniowskim,	a	także	kierow-
nikiem	Referatu	Sportu	i	Promocji	Łukaszem	Wojsławem.	Po-
nieważ	Bestwina	gościła	reprezentację	Polski	w	biało	–	czerwo-
nych	strojach	z	orzełkiem	na	piersi,	odegrano	hymn	narodowy.
W	drużynie	pisarzy	wystąpili:	Zbigniew	Masternak,	Krzysztof	

Gryko,	Marcin	Pawlik,	Wiesław	Janicki,	Bartłomiej	Malec,	Krzysz-
tof	Szeremeta,	Maciej	Dobrzański,	Roman	Dziadkiewicz.	Samo-
rządowcy	to	Jacek	Hańderek,	Artur	Beniowski,	Grzegorz	Gajda,	

Łukasz	Wojsław,	Wojciech	Łysoń,	Wojciech	Lisewski,	Tomasz	
Wójtowicz,	Tomasz	Niemczyk,	Grzegorz	Owczarz,	Waldemar	

Fluder.	Sędzią	głównym	był	pan	Krzysztof	Koziarski.
Wynik?	Hokejowy!	Pracownicy	jednostek	samorządowych	naj-

wyraźniej	doskonale	rozpracowali	taktykę	przeciwnika,	gdyż	spo-
tkanie	zakończyło	się	rezultatem	8:5	dla	„naszych”.	Na	pocie-
szenie	gościom	pozostało	osiągniecie	indywidualne	w	postaci	
hat-tricka	Zbigniewa	Masternaka.	Suche	liczby	nie	odzwiercie-
dlają	jednak	spektaklu,	jaki	zafundowały	kibicom	oba	składy.	Nie	
oszczędzano	nóg,	były	ostre	starcia	w	powietrzu	i	na	ziemi,	efek-
towne	parady	bramkarzy	i	popisy	snajperskie.	Gole	zdobyli	dla	
pisarzy	Masternak	(3),	Dobrzański,	Dziadkiewicz;	dla	samorzą-
dowców	Łysoń	(2),	Lisewski	(2),	Beniowski	(2),	Fluder,	Wojsław.
Mimo	zejścia	z	boiska	„na	tarczy”,	kapitan	pisarzy	zapowie-

dział,	że	z	chęcią	pojawi	się	w	Bestwinie	po	raz	kolejny,	co	spo-
tkało	się	z	entuzjastyczną	reakcją	wójta.	Po	końcowym	gwizdku	
Artur	Beniowski	i	Teresa	Lewczak	podarowali	walecznym	lite-
ratom	pamiątkowy	puchar.	W	budynku	klubowym	LKS	Bestwi-
na	miał	miejsce	posiłek	regeneracyjny	połączony	z	wręczeniem	
upominków.	Reprezentacja	pisarzy	otrzymała	książki	T.	Lew-
czak	„Zamek	w	Bestwinie”,	natomiast	samorządowcy	książkę	
Zbigniewa	Masternaka	 „Kniaź”.	Wszyscy	złożyli	autografy	na	
plakacie	promującym	mecz.	
Organizatorzy	serdecznie	dziękują	każdemu,	kto	przyczynił	się	

do	przygotowania	wspaniałej,	literacko	–	sportowej	imprezy,	rów-
nież	wiernym	fanom	piłki	nożnej.	Przybył	m.in.	przewodniczący	
Rady	Gminy	Jerzy	Stanclik	wraz	z	radnymi,	a	pracownicy	GBP	
rozwinęli	piękny	transparent	z	napisem:	„Biblioteka	kibicuje!”.

Sławomir Lewczak

Sport

Zacięta walka na boisku

Piłką i piórem
Mecz piłki nożnej: Samorządowcy gminy 

Bestwina – reprezentacja pisarzy polskich

Pamiątkowe zdjęcie obu drużyn
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Do	igrzysk	w	Tokio	pozostały	jeszcze	trzy	lata	–	ale	dla	dziecka	
to	cała	wieczność,	przedszkolaki	nie	mogą	czekać!	Cóż	zrobić?	
Po	prostu	wziąć	udział	we	własnej	olimpiadzie	zorganizowanej	
przez	dorosłych	tylko	dla	dzieci.	Z	prawdziwą	paradą	zawod-
ników,	pucharami,	medalami,	publicznością.	Olimpiada	Przed-
szkolaków	zachowała	ducha	ojców	olimpizmu,	zasadę	„liczy	się	
udział”.	U	najmłodszych	nie	ma	jeszcze	zawiści	i	wyrachowa-
nia,	cieszy	ich	już	symboliczny,	niedrogi	medal	i	trochę	słodyczy.
Organizatorem	Olimpiady	w	dniu	29	kwietnia	był	Zespół	Szkol-

no	–	Przedszkolny	w	Kaniowie.	Wspólnie	z	Radą	Rodziców,	na-
uczycielami	wychowania	fizycznego,	przy	wsparciu	Wójta	Gminy	
Bestwina	Artura	Beniowskiego,	Urzędu	Gminy,	radnych	i	spon-
sorów	udało	się	w	hali	sportowej	przygotować	zawody	na	miarę	
dziecięcych	marzeń.	Splendoru	naszym	igrzyskom	dodał	krótki	
koncert	Orkiestry	Dętej	Gminy	Bestwina	z	siedzibą	w	Kaniowie.
Udział	wzięły	cztery	dziesięcioosobowe	drużyny	(pięciu	chłop-

ców	i	pięć	dziewczynek)	z	Bestwiny	(zieloni),	Bestwinki	(żółci),	
Janowic	(niebiescy)	i	Kaniowa	(czerwoni).	W	roli	trenerów	wy-
stąpili	nauczyciele	z	macierzystych	zespołów	szkolno	–	przed-

szkolnych,	zaś	jako	konferansjerzy	doskonale	radzili	sobie	wu-
efiści	Arkadiusz	Czaja	 i	Tadeusz	Szkuta.	Z	pomocą	uczniów	
klas	szóstych	przeprowadzili	osiem	konkurencji	sprawnościo-
wych	z	użyciem	piłki,	woreczków,	materacy,	pałeczek	sztafeto-
wych.	Z	trybun	niósł	się	doping	rodziców	i	nie	tylko:	przybyli	rad-

ni	gminy	Bestwina,	dało	się	zauważyć	również	sołtysa	Marka	
Pękalę,	kierownika	Referatu	Sportu	i	Promocji	Łukasza	Wojsła-
wa	a	także	innych,	bardzo	licznych	fanów	zdrowego	stylu	życia.
Po	 podliczeniu	 punktów	okazało	 się,	 że	 pierwsze	miejsce	

przypadło	sołectwu	Janowice	i	to	właśnie	ta	drużyna	odebra-
ła	z	rąk	wójta	Artura	Beniowskiego	przechodni	puchar.	Pozo-
stali	wcale	nie	byli	gorsi,	formalnie	na	drugim	miejscu	uplaso-
wał	się	Kaniów,	na	trzecim	Bestwina,	na	czwartym	Bestwin-
ka	lecz	to	i	tak	nie	zmienia	faktu,	że	najważniejszą	nagrodą	sta-
ła	się	spora	dawka	ruchu	i	emocje	nie	mniejsze	niż	na	zawo-
dach	klasy	światowej.
Dyrektor	 Krystyna	 Bryksa	 podziękowała	 organizatorom	

i	uczestnikom	zmagań,	przypomniała	ponadto,	że	inicjatorem	

Brąz wywalczony przy siatce
Trzecie miejsce gminy Bestwina w turnieju samorządowców

W	obecności	wójta	 gminy	Wilkowice	Mieczysława	Rączki	
oraz	członka	zarządu	powiatu	bielskiego	Stanisława	Pięty	roz-
grywany	był		7	kwietnia	w	wilkowickiej	hali	sportowej	VIII	Powia-
towy	Turniej	Piłki	Siatkowej	Radnych	i	Pracowników	Samorzą-
dowych.	Gmina	Bestwina	ustąpiła	w	siatkarskich	zmaganiach	
jedynie	Kozom	i	Porąbce,	przywożąc	statuetkę	za	osiągnięcie	
najniższego	stopnia	podium.	W	składzie	znaleźli	się:	Zastęp-
ca	Wójta	Marcin	Kanik,	Łukasz	Wojsław,	Sławomir	Sojka,	Mał-
gorzata	Węgrzyn	–	Kędzior,	Artur	Ścisłowski,	Wojciech	Łysoń.

Foto: Powiat Bielski

Reprezentacja samorządu gminy Bestwina

Pierwszy krok na stadiony świata
II Olimpiada Przedszkolaków Gminy Bestwina

Sport

Uroczysta parada sportowców

W zawodach zwyciężyło przedszkole z Janowic
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Sport

Czasem słońce, czasem deszcz,  
czasem grad

Bestwina na półmetku 42 Bielskiego Rodzinnego  
Rajdu Rowerowego

Witamy	w	Bestwinie!	Zmarznięci,	przemoczeni	ale	zwariowani	
na	punkcie	„dwóch	kółek”	uczestnicy	największej	na	Podbeski-
dziu	imprezy	rowerowej	gościli	na	terenach	rekreacyjnych	przy	
GOK	w	dniu	23	kwietnia.	Po	około	12,5	kilometrach	jazdy	przy-
szedł	czas	na	postój,	regenerację	i	chwilę	radości.	Dzięki	gru-
pie	zaangażowanych	osób	z	naszej	gminy,	młodsi	i	starsi	cykli-
ści	w	liczbie	kilkuset	spędzili		tutaj	kilka	miłych	chwil.	
Jolanta	Koźmin,	prezes	Beskidzkiego	Towarzystwa	Cyklistów	

(organizatora	rajdu)	powiedziała:	„Bestwina to piękna miejsco-
wość, którą osobiście bardzo lubię. Jako stowarzyszenie sta-
ramy się promować także wasz rejon – posiadacie malowni-
cze drogi, krajobrazy oraz znany w okolicy Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji. Dzisiejsza pogoda jest nieprzewidywal-
na, mamy chyba wszystkie możliwe zjawiska meteorologiczne, 
od gradu po deszcz i śnieg – ale u was, w Bestwinie, zaświeci-
ło słońce! Półmetek jest pięknie przygotowany a przyjęcie ser-
deczne i gościnne.”

Rowerzyści	nie	nudzili	się	–	muzyczną	niespodziankę	sprawi-
ła	Orkiestra	Dęta	Gminy	Bestwina	z	siedzibą	w	Kaniowie.	Wójt	

Rajdowy peleton w Bestwinie

Trwa	doskonała	passa	młodych	siatkarzy	z	ZSP	w	Kaniowie.	
Drużyna	 kierowana	przez	nauczyciela	WF	Arkadiusza	Czaję	
najpierw	zwyciężyła	w	finałach	rozgrywek	powiatowych	w	Cze-
chowicach	–	Dziedzicach	a	następnie,	w	dniu	21	IV	uczestni-
czyła,	również	w	sąsiednim	mieście,	w	ćwierćfinale	wojewódz-
kim.	Turniej	ten	rozgrywany	był	na	zasadzie	„każdy	z	każdym”.	
Oprócz	ZSP	Kaniów	wzięli	w	nim	udział	mistrzowie	powiatów	
żywieckiego	–	SP1	Żywiec	oraz	bielskiego	grodzkiego	–	SP20	
Bielsko	–	Biała.

Dzięki	dobrze	wyszkolonym	zawodnikom	i	przemyślanej	tak-
tyce	Kaniów	wygrał		wszystkie	mecze	i	cały	turniej,	stając	się	
sensację	na	skalę	regionalną.	Awansował	do	półfinałów	woje-
wódzkich	zostawiając	w	tyle	ekipy	ze	znacznie	większych	pla-
cówek	edukacyjnych.	Drużyna	wystąpiła	w	składzie	 :	Kacper	
Betka	,	Mikołaj	Kopeć,	Rafał	Beniowski,	Szymon	Janeczko,	Pa-
tryk	Wójtowicz,	Jakub	Janusz,	Maciej	Świergoń,	Kacper	Czu-
lak,	Adam	Szura	oraz	nieobecni	na	zawodach	Miłosz	Szafar-
czyk	i	Jakub	Witoszek.

Wyniki	ćwierćfinałów	wojewódzkich:

Wyniki: 
SP	Kaniów	-	SP	20	Bielsko-Biała	2:1 
SP	1	Żywiec	-	SP	20	Bielsko	Biała	2:0 
SP	Kaniów	-	SP	1	Żywiec	2:1 
 
1.SP	Kaniów	-	awans	do	półfinałów	wojewódzkich 
2.SP	1	Żywiec 
3.SP	20	Bielsko	Biała	

       
Opracowanie: Arkadiusz Czaja

 ZSP Kaniów w półfinałach wojewódzkich

Młodzi siatkarze wspólnie z trenerem Arkadiuszem Czają

pierwszej	edycji	Olimpiady	był	Jerzy	Zużałek.	Słowa	wdzięczno-
ści	padły	w	kierunku	wójta,	Referatu	SiP,	Rady	Rodziców	oraz	
radnych	gminnych,	szczególnie	 fundatorów	słodkiego	poczę-
stunku	–	panów	Grzegorza	Kołodziejczyka	i	Łukasza	Furczy-

ka.	Trudno	wymieniać	wszystkich	z	osobna,	gdyż	każdy	obec-
ny	tego	dnia	w	kaniowskiej	hali	podarował	ambitnym	przedszko-
lakom	sporo	radości.

Sławomir Lewczak
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Kronika biegowa

Tomasz Janusz biegnie po medal

Konkurencje sprawnościowe przeprowadziło Stowarzyszenie „Z Sercem 
na Dłoni’’

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.

Sport

Artur	Beniowski	opowiedział	o	walorach	turystycznych	naszych	
sołectw,	zapraszając	przy	okazji	na	zbliżające	się	imprezy	ple-
nerowe.	Ciekawe	konkurencje	dla	każdego	zorganizowało	Sto-
warzyszenie	Pomocy	Dzieciom,	Młodzieży	i	Rodzinom	„Z	Ser-
cem	na	Dłoni”	-	należało	odgadnąć,	ile	pieniędzy	znajduje	się	
w	górze	groszowych	monet,	trafić	do	celu	woreczkiem	gimna-
stycznym	oraz	przebiec	slalom	z	jajkiem	na	twardo	umieszczo-
nym	na	łyżeczce.
Przewidziano	oczywiście	stanowiska	z	posiłkami	i	napojami	

a	także	serwis	rowerowy.	W	zabezpieczenie	imprezy	włączyła	
się	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Bestwinie.	Po	półmetkowej	za-
bawie	uczestnicy	wyruszyli	z	powrotem	do	Bielska	–	Białej,	gdzie	
na	terenie	ZIAD-u	miało	miejsce	zakończenie	rajdu.

Sławomir Lewczak

•	 Nie	 zwalnia	 tempa	biegacz	 z	Kaniowa,	Tomasz	 Janusz.	 2	
kwietnia,	w	XVIII	Półmaratonie	o	Puchar	Starosty	Żywieckie-
go	zajął	piąte	miejsce	w	klasyfikacji	„Open”	i	drugie	wśród	Po-
laków.	Jest	to	duży	sukces,	gdyż	na	starcie	biegu	rozgrywa-
nego	wokół	Jeziora	Żywieckiego	stanęło	1721	zawodników.	
Pan	Tomasz,	reprezentujący	klub	AZS	AWF	Katowice	osią-
gnął	czas	1:16:10.	Forma	rośnie	i	możemy	spodziewać	się	
bardzo	dobrych	rezultatów	w	kolejnych	zawodach.

• Muszę w końcu przełamać barierę strachu i pobiegać na krót-
szych, szybszych dystansach – napisała	biegaczka	Agniesz-
ka	Chwałek	z	Bestwiny.	Okazją	do	zmierzenia	się	z	własny-
mi	obawami	był	V	Bieg	Przodownika	odbywający	się	1	maja	
w	Dąbrowie	Górniczej	z	inicjatywy	stowarzyszenia	„Aktywna	
Dąbrowa”.	Agnieszka	oraz	Tomasz	Janusz	z	Kaniowa	(zna-
ni	również	jako	duet	„Janusze	Sukcesu”)	pokonali	pięciokilo-
metrowy	dystans	wokół	jeziora	Pogoria	II	–	Bagry.	Nie	było	
łatwo,	gdyż	trasa	obfitowała	głównie	w	błotniste	odcinki,	bar-
dzo	trudne	do	przebycia	nawet	dla	doświadczonego	zawod-
nika.	Mimo	tego	oboje	mieszkańców	gminy	Bestwina	wygra-
ło	klasyfikację	w	swoich	kategoriach,	w	pełni	zasługując	na	
miano	lekkoatletycznych	„Przodowników”.

•	 Drużyna	pod	nazwą	„BIGTRIO”	z	Agnieszką	Chwałek	i	Toma-
szem	Januszem	w	składzie	zajęła	drugie	miejsce	w	I	Chrza-
nowskim	Biegu	Ulicznym	zorganizowanym	6	maja.	Startowa-
ło	łącznie	253	uczestników.	

•	 Akademickie	Mistrzostwa	Śląska	w	Lekkiej	Atletyce	zakończy-
ły	się	szczęśliwie	dla	Tomasza	Janusza.	Student	AWF	w	Kato-
wicach	i	zawodnik	tamtejszego	AZS	z	satysfakcją	komentuje	
swój	występ:	Tym razem wziąłem udział w biegu na 3000 m. 
W planie było przebiegnięcie tego dystansu w dobrym czasie, 

jednak warunki(silny wiatr) oraz zmęczenie trochę temu prze-
szkodziły, ale nie na tyle, aby wbiec na metę na trzecim miej-
scu, ulegając nieznacznie drugiemu zawodnikowi.

•	 Agnieszka	Chwałek	zajęła	drugie	miejsce	w	kategorii	kobiet	
oraz	dziewiąte	w	kat.	Open	na	dystansie	pięciu	kilometrów	
podczas	Katowickiego	Festiwalu	Biegowego	im.	Jerzego	Ku-
kuczki.	Czas	biegaczki	to	21:24,	startowało	ok.	600	uczest-
ników.	Równie	do-
brze	spisał	 się	To-
masz	Janusz	–	dru-
gi	na	10	km.

•	 14	maja	miał	miej-
sce	 XXI	 Ogólno-
polski	Górski	Bieg	
Magurki.	 Również	
tutaj	 reprezentan-
ci	 gminy	 Bestwi-
na	 stanęli	 na	 po-
dium.	Agnieszka	
Chwałek	była	trze-
cia	na	10	km	(dru-
ga	w	swojej	katego-
rii),	zaś	Tomasz	Ja-
nusz	w	fantastycz-
nym	 stylu	 zwycię-
żył	na	15	km.

•	 Po	więcej	informa-
cji	 zapraszamy	na	
facebookowe	 pro-
file	biegaczy
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	Wielkie	 sportowe	 święto	
przeżywali	29	kwietnia	naj-
młodsi	mieszkańcy	 gminy	
Bestwina.	Wzorem	prawdzi-
wych	olimpijczyków	uczest-
niczyli	w	ciekawych	konku-
rencjach	okraszonych	muzy-
ką	i	dopingiem	publiczności.	
Fotorelacja	poniżej	oraz	na	
stronie	 internetowej	www.
bestwina.pl


