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Ryba smakuje, OT.TO bawi  
– XX Święto Karpia Polskiego w Kaniowie

Nic nie jest w stanie pokonać królewskiego karpia z Kaniowa. 
Po przerwie powraca jeszcze smaczniejszy i odporny na nieko-
rzystne warunki pogodowe. Po raz dwudziesty obchodziliśmy 
w Kaniowie wyjątkowe i tak bardzo związane z naszą gminą 
święto. Dziedzictwo genialnego hodowcy i innowatora Adolfa 
Gascha w ten sposób trwa i jest popularyzowane w całym re-
gionie. Choć od pamiętnych eksperymentów w gospodarstwie 
stawowym z siedzibą w kaniowskim dworze minęło ponad sto 
lat, karpie galicyjskie wciąż są chętnie hodowane, ulepszane, 
a przede wszystkim spożywane i to nie tylko w okresie Bożego 
Narodzenia. Już za czasów Gascha cieszyły się uznaniem 
w Niemczech, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych, Kaniów 
szczycił się renomą ośrodka wzorowego. Nie inaczej jest obec-
nie, to przecież najpiękniejsza wieś w województwie śląskim.

Karpiowe tradycje kontynuuje w Kaniowie Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha. 
Z okazji Święta Karpia w dniu 20 sierpnia Stowarzyszenie zor-
ganizowało na terenie akwenu „Miasteczko” zawody, w których 
udział wzięło 74 wędkarzy. Najlepszym wynikiem po zakończeniu 
zmagań mógł pochwalić się Adrian Michulec, na drugim stopniu 
podium stanął Przemysław Krywult, a na trzecim – Marcin 
Gawor. Zawody podsumowano w samo południe na terenach 
rekreacyjnych, udział w tej sympatycznej uroczystości wzięli m.in. 
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, sołtys Kaniowa Marek 
Pękala i prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Roman Sas. 

Wraz z wędkarzami „Święto Karpia” współorganizuje Gminny 
Ośrodek Kultury w Bestwinie. W przedsięwzięcie włączyły się 

w tym roku liczne podmioty współpracujące. Patronat honorowy 
objęli wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i starosta bielski 
Andrzej Płonka; jak zwykle można było liczyć na Lokalną 
Grupę Rybacką „Bielska Kraina”, wsparcie okazał sklep 
PSB „Mrówka” w Czechowicach-Dziedzicach. Goście mogli 
wybierać spośród kilku stoisk gastronomicznych – największym 
powodzeniem cieszył się rzecz jasna kaniowski karp. Dla dzieci 
przewidziano dmuchane atrakcje, miłośnicy książek skorzystali 
z kiermaszu zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną – dochód przeznaczono na rzecz Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”.

Na przekór padającemu deszczowi, mocnym uderzeniem 
rozgrzał publiczność czechowicki zespół „Rocker Soul”. Grupa 
odwołująca się do najlepszych tradycji muzyki rockowej rozpo-
częła część artystyczną Święta Karpia w niezwykle energetyczny 
sposób, przygotowując uczestników na dalszą zabawę. A było co 
oglądać i przy czym tańczyć: o to zadbali artyści z „Disco Polo 
Show” i znanego zespołu „Puls Music”, a zwłaszcza kabaret 
OT.TO, niekwestionowana marka na polskiej scenie rozryw-
kowej. Któż nie zna piosenek „Wakacje”, „Jak ja kocham cię”, 
„Droga pani sąsiadko”? Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek 
i Andrzej Piekarczyk od razu znaleźli wspólny język z widownią, 
a żarty, tak jak bawiły w latach 90 – bawią w roku 2022.

W przerwie pomiędzy występami odbyła się część oficjalna 
– w jej trakcie zwycięzcy zawodów wędkarskich otrzymali z rąk 
wójta i sołtysa piękne statuetki w kształcie ryby. Władze Stowa-
rzyszenia „Kaniowski Karp Królewski” postanowiły również na-

Występ kabaretu OT.TOPodsumowanie zawodów wędkarskich
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Sołectwa ruszają w pole  
– III Janowickie Sianokosy

Zebrali się licznie starsi i młokosy.
By świętować wspólnie trzecie „Sianokosy”.

Przybyli tu dzisiaj i starzy i młodzi.
Śmiać się i weselić nam się tutaj godzi.

W ludowej tradycji 2 lipca był dniem „Matki Boskiej Jagodnej”. 
Od tego momentu można było już pożywiać się różnymi owocami 
rosnącymi w ogrodach i sadach – wcześniej zarezerwowane były 
one dla idącej przez świat brzemiennej Maryi… Istnienie tego 
ciekawego, ale zapomnianego już nieco święta zostało przywo-
łane podczas III Janowickich Sianokosów, imprezy mającej 
na celu wydobycie z mroków niepamięci dawnych zwyczajów, 
wierzeń i stylu życia tych, którzy żyli przed nami. Po przymusowej 
przerwie „Sianokosy” do Janowic zawitały ponownie, gromadząc 
tłumy gości, a nade wszystko reprezentacje Bestwiny, Bestwinki, 
Kaniowa i samych gospodarzy, rywalizujących w zabawnym 
„Turnieju Sołectw”. Śmiech to zdrowie, wiedzą o tym autorzy 
pomysłowych przebrań i przyśpiewek, jak również konferansjer 
Sławomir Ślósarczyk, znawca kultury regionalnej, po mistrzow-
sku prowadzący całe wydarzenie i „przemycający” do swoich 
wypowiedzi mnóstwo ciekawostek z życia mieszkańców gminy 
Bestwina sprzed stu czy dwustu lat.

Choć zwycięstwo cieszy, ważniejsza zabawa.
Spotkać się po przerwie to jest piękna sprawa.

Wszystkie cztery drużyny prześcigały się w pomysłach 
na zabawniejszą prezentację. Wierszyki, kapele muzyczne 
i piosenki powitalne zapowiadały wesołe podejście do turnieju 
(cytowany tutaj utwór to dzieło ekipy z Kaniowa); bardzo orygi-
nalnie wyglądały również środki transportu. Traktor, konie, wozy 
drabiniaste, i osobisty wózek pani sołtys Bestwiny z rejestracją 
SBI MARIA… wyglądało na to, że przez dwa lata sołtysi i ich 
pomocnicy przeprowadzali regularne „burze mózgów” właśnie 
pod kątem Janowickich Sianokosów. Wiodąca rola przypada 
organizatorom, czyli sołtysowi Janowic Stanisławowi Nyczowi, 
KGW Janowice z przewodniczącą Krystyną Norymberczyk 
i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, spinającemu 
w całość to, co „urodziło się” w głowach.

Śpiewa ptaszek w gaju, poi się u źródła.
Może nam się uda stać na szczycie pudła?

Zabawa zabawą, lecz zwycięzcę wyłonić trzeba, toteż w kon-
kurencjach zawodnicy dali z siebie wszystko, nie oszczędzając 
rąk i nóg. „Dyscypliny sportu” związane ściśle z życiem na 

III Janowickie Sianokosy – reprezentacje sołectw

grodzić zasłużonych hodowców, tych, którzy przez lata prowadzili 
w Kaniowie czterohektarowe gospodarstwo rybackie. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że po drugiej wojnie światowej, na skutek re-
formy rolnej, stawy będące kolebką karpia polskiego w Kaniowie 
zostały osuszone i rozparcelowane. Pozostał jedynie niewielki 
fragment, na którym prowadzono jeszcze hodowlę, w 2020 roku 
niestety zakończoną. Osoby wyróżnione podczas XX, jubile-
uszowego Święta Karpia Polskiego to: Tadeusz Bodzek, Kazi-
mierz Dudziak, Edward Góra, Bogusław Górka, Franciszek 
Hamerlak, Erwin Iwanicki, Józef Jakubiec, Kazimierz Janik, 

Jerzy Kołodziejczyk, Józef Kóska, Dominik Malinowski, 
Tadeusz Maroszek, Waldemar Pindel, Stanisław Stwora, 
Mariusz Wojtuszek. Gdy wszystkie nagrody już powędrowały 
we właściwe ręce, słowo do publiczności skierowali wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, sołtys Kaniowa Marek Pękala i pre-
zes „Kaniowskiego Karpia Królewskiego” Roman Sas. Samorząd 
różnych szczebli reprezentowali także radny powiatu bielskiego 
Łukasz Pasierbek i radni gminy Bestwina – przewodniczący 
Jerzy Stanclik, Grzegorz Owczarz i Roman Pacyga.

Sławomir Lewczak
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Po ciężkiej pracy należy się odpoczynekWidowiskowe dojenie krowy

XLVI Sesja Rady Gminy Bestwina
27 czerwca radni gminy Bestwina spotkali się na ostatniej 

w tym półroczu sesji. Podjęli pięć uchwał a także, składali wnio-
ski i zapytania w sprawach bieżących. Wójt Artur Beniowski 
odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie mię-
dzysesyjnym:

1. Gmina otrzymała kolejne promesy z programu „Polski 
Ład” – na termomodernizację budynku OSP w Bestwince 
i na remont ul. Mirowskiej w Kaniowie. Obecnie trwa przy-
gotowywanie przetargów i aktualizowania kosztorysów na te 
zadania. Oczekuje się na rozstrzygnięcie kolejnych wniosków: 
według zapowiedzi ministra Pawła Szefernakera ma odbyć się 
to w najbliższych dniach – gmina Bestwina złożyła wniosek 
na remont ul. Granicznej w Janowicach. 2. Realizowane są 
dwa duże projekty: budowa sali gimnastycznej przy szkole 
w Janowicach i przebudowa chodnika przy ul. Witosa w Be-
stwinie. 3. Złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, dotyczący budowy kanalizacji w rejonie przysiółka 
Ochmanowiec w Kaniowie (PROW dofinansowuje do 5 mln. 
zł. w sołectwach będących poza aglomeracją). 6. Po podjęciu 
uchwały budżetowej będzie możliwe ogłoszenie przetargu na 
kanalizację w rejonie ul. św. Sebastiana w Bestwince. 7. Odbyły 
się przetargi na modernizację placówek oświatowych w ramach 
„Dostępnej Szkoły”. W Bestwinie gmina jest na etapie wyboru 

wykonawcy, w pozostałych sołectwach przetarg musiał zostać 
powtórzony. 8. Odbyły się różnorakie imprezy plenerowe, w tym 
Dni Gminy Bestwina i Janowicki Rajd Rowerowy; w spotka-
niach z organizacjami i stowarzyszeniami udział brał wójt, bądź 
jego przedstawiciele. 9. Wójt zaapelował o składanie dekla-
racji dotyczących źródeł ciepła – termin upływa 30 czerwca, 

wsi podzielono na „dorosłe” i „dziecięce”. Starsi rywalizowali 
w sieceniu kosą, dojeniu krowy (sztucznej), stawianiu kopki, 
chytaniu joj oraz w konkursie kulinarnym pod nazwą swacyna 
w pole. Dzieci wzięły udział w rozpoznawaniu ziół i liści drzew, 
biegu z kopystką i w biegu w worku. Poczynaniom drużyn 
uważnie przyglądało się nieomylne Jury w składzie: Przewod-
niczący Leszek Ochman (Kaniów), Halina Olek (Janowice), 
Stanisław Wojtczak (Bestwinka), Krzysztof Olejarz (Bestwi-
na) oraz kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy 
w Bestwinie, Piotr Kine. Oceniano czas i precyzję wykonania 
zadania, współpracę w drużynie, ubiór i akcenty regionalne 
zawarte w zbiorczym kryterium „po naszymu”. Po podliczeniu 
punktów okazało się, że triumfatorem III edycji Janowickich Sia-
nokosów jest sołectwo Kaniów! Sołtys Marek Pękala odebrał za 
zwycięstwo okazały puchar wykonany w pracowni ceramicznej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie i przy okazji podziękował 
całej swojej drużynie. Do Bestwinki trafiło trofeum sołtysa Jano-
wic „za tradycję”, natomiast Bestwina wygrała zawody kulinarne. 
Zewsząd posypały się gratulacje i słowa uznania za poważne 

podejście do konkurencji, Sławomir Ślósarczyk przypomniał 
jednakże, że wszyscy w Janowicach zgromadzili się w celu in-
tegracji i po prostu „dla hecy”. Nie tylko turniej bawił przybyłych, 
korzystano z dmuchanych atrakcji, ze stoisk gastronomicznych, 
odbył się poza tym pokaz sprawności Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej działającej przy MDP w Janowicach. W roli rato-
wanego pozoranta wystąpił… pluszowy miś.

Niechaj zawsze dla nas płynie czas spokojny.
Nigdy nie zagraża widmo głodu, wojny.

Na przekór niespokojnym czasom, życie na wsi toczy się 
swoim rytmem, związanym ze zmianą pór roku i wegetacją 
w przyrodzie. W XXI wieku może już w mniejszym stopniu, ale 
przecież „Sianokosy” to nasz własny wehikuł czasu. Więc jeśli 
praca – to i zabawa, tę zapewniły zespoły „Blue Party” i „Puls 
Music”. Chętnych do tańca nie brakowało! Janowice dziękują za 
udział i zapraszają do siebie już wkrótce, 4 września zorganizują 
Dożynki Gminne.

Sławomir Lewczak

Uczestnicy sesji Rady Gminy Bestwina
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niedotrzymanie go wiąże się w świetle obecnych przepisów 
z karami finansowymi.

Wśród pytań zadawanych przez radnych pojawiła się 
kwestia dostępności aparatu USG w Ośrodku Zdrowia w Be-
stwinie. Sekretarz Arkadiusz Maj poinformował, że odbył 
rozmowę z kierownik SP ZOZ Bożeną Kaźmierczak i podał 
do wiadomości, że sprzęt jest już uruchomiony, a personel 
został przeszkolony. Została podpisana także umowa z NZOZ 
w Kaniowie i pacjenci stamtąd dwa razy w miesiącu będą kie-
rowani do Bestwiny. Podczas kontroli w placówce zwracano 
uwagę na gabinet okulistyczny – badania będą wykonywane 
raz w miesiącu, po zebraniu chętnych. Nie są prowadzone 
natomiast szczepienia przeciwko COVID-19, nie stwierdzono 
także przypadków małpiej ospy.

Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wy-
kluczeniu Społecznemu Seniorów realizowany będzie w lipcu 
w siedzibie stowarzyszenia „RAZEM” w Bestwinie – rekrutację 
poprowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponieważ w czerwcu rozpoczął się sezon kąpielowy w Ośrod-
ku Rekreacji i Sportów Wodnych, warto zwrócić szczególną 

Inwestycje w gminie Bestwina 
– lipiec i sierpień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najważ-
niejszych zadań inwestycyjnych realizowanych lub zapla-
nowanych do wykonania w najbliższym czasie na terenie 
gminy Bestwina:
1. Postępują prace związane z bieżącymi inwestycjami: prze-

budowa chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie; budowa sali 
gimnastycznej w Janowicach – roboty murarskie.

2. Podpisano umowę na zadanie „Termomodernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince”. Wykonawcą jest 
FHU „EURO-BUD” Piotr Szewczyk z Libiąża, kwota wynosi 
960 246,71 brutto; termin wykonania: do 17 grudnia 2022 
r. Zakres obejmuje wymianę stolarki okiennej, docieplenie 
ścian, remont dachu.

3. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Be-
stwince przy ul. Floriana i ul. św. Sebastiana oraz w Bestwinie 
w rejonie ul. Gospodarskiej w Bestwinie. Rozstrzygnięcie 
przetargu odbędzie się we wrześniu.

4. Gmina otrzymała promesę dofinansowania inwestycji pn.: 
„Odbudowa ulicy Granicznej w Bestwinie i Janowicach”. 

Promesa w wysokości 2 744 000 zł udzielona jest przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5. Przypominamy również o promesie otrzymanej z „Polskiego 
Ładu” na odbudowę drogi – ul. Mirowskiej wraz z poboczami 
i odwodnieniem w miejscowości Kaniów o wartości kosztory-
sowej 2,7 mln zł i dofinansowaniu w wysokości 2,565 mln zł.

6. Rozpoczęły się roboty związane z przebudową przeprawy 
w ciągu ul. św. Sebastiana w Bestwince. Jest to inwestycja 
powiatowa. Obejmuje rozbiórkę starego mostu, budowę 
nowego, a także przebudowę dojazdów. W planach jest 
umocnienie dna i brzegów rzeki oraz skarp przy podporach 
nowej przeprawy. Powiat Bielski pozyskał na to przedsię-
wzięcie środki zewnętrzne – ok. 50% kosztów pochodzi 
z subwencji ogólnej budżetu państwa. Resztę samorząd 
dokłada z powiatowego budżetu.

7. Rozpoczyna się realizacja projektu „Przebudowa ul. Spor-
towej w Bestwince”. Rozstrzygnięto przetarg, który wygrała 
firma FHU Beskid-Bruk z Czechowic-Dziedzic. Prace są 

Budowa chodnika przy ul. Witosa Budowa sali gimnastycznej w Janowicach

uwagę na bezpieczeństwo i estetykę tego miejsca. Apeluje o to 
także sołtys Kaniowa Marek Pękala. Gości uprasza się o par-
kowanie w miejscach do tego przeznaczonych i zachowanie 
czystości – zwłaszcza jeśli chodzi o ujęcie wody pitnej. 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Be-

stwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;

2. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Be-
stwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu 
Gminy Bestwina na rok 2022;

3. Ustanowienia służebności gruntowej przez nierucho-
mość stanowiącą własność Gminy Bestwina, położoną 
w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich;

4. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Bestwina w roku szkolnym 2022/2023;

5. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Aktywności 
i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów 
Edycja II 2022 r.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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Odnowiona estrada w Kaniowie

Oświetlenie przejść dla pieszych 
– dofinansowanie zadań w gminie Bestwina

W dniu 3.08.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie, na którym 
dokonano podpisania umów na dofinansowanie zadań w ramach 
Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na 
drogach województwa śląskiego. Dokumenty podpisali wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski i dyrektor WORD, Mariusz 
Ogłoziński. 

W trakcie trwania naboru wniosków Gmina Bestwina złożyła 
trzy wnioski o dofinansowanie budowy oświetlenia systemo-
wych przejść dla pieszych. Wszystkie złożone wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie i pozyskano łącznie 42 506,34 zł. (50% 
kosztów całości), z podziałem na trzy zadania, tj.: budowa 
oświetlenia przejścia dla pieszych w Bestwinie przy skrzy-
żowaniu ul. Krakowskiej z ul. Bialską, przy skrzyżowaniu 
ul. Krakowskiej z ul. Okrężną oraz w Janowicach przy 
ul. Janowickiej obok nr 30.

Warto dodać, że w ramach trwającej przebudowy chodnika 
na ul. W. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. P. Godynia powstanie 
kolejne doświetlone przejście dla pieszych. Umowę podpisał wójt Artur Beniowski

Ogłoszenie naboru deklaracji wstępnych
do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Wójt Gminy Bestwina informuje, że w terminie od 8 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. pro-
wadzony jest nabór deklaracji wstępnych udziału w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” 
współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegó-
łowe informacje o naborze i Programie zostały udostępnione na stronie internetowej naboru. 

Deklaracje można składać w następujący sposób:
 ● w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),
 ● korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina za pośrednictwem Poczty 

Polskiej (decyduje data wpływu),
 ● elektronicznie (skan lub dokument podpisany podpisem elektronicznym) na adres e-mail: poe@bestwina.pl (decyduje 

data wpływu),
 ● za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

Nabór pozwoli na analizę faktycznych potrzeb mieszkańców Gminy Bestwina w zakresie realizacji inwestycji objętych 
Programem.

Więcej – www.bestwina.pl

realizowane w okresie od lipca 2022 do września 2023 
i polegają na kompleksowej przebudowie całego ciągu ulicy 
Sportowej od skrzyżowania z ul. Dworkową do skrzyżowania 
z ul. Św. Floriana, wraz z budową chodnika dla pieszych, 
oświetlonych przejść i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie 
otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie 2 779 413 zł, a jego całkowita war-
tość zamyka się kwotą 6,8 mln złotych.

8. W gminie Bestwina rozpocznie się wkrótce także inna powia-
towa inwestycja. W Janowicach przy ul. Kubika powstanie 
nowy przepust. Prace nad potokiem Łękawka również wiążą 
się z objazdem dla kierowców. Tu także mieszkańcy będą 
mieli do dyspozycji tymczasową kładkę. Całość robót ma 
kosztować ponad 800 tys. zł, a pieniądze pochodzą z budże-
tu powiatu bielskiego. Koniec prac zaplanowano na jesień.  

9. Na terenach rekreacyjnych w Kaniowie odświeżono istnie-
jącą infrastrukturę; odmalowana została estrada, miejsce 
występów w ramach Święta Karpia Polskiego i innych imprez 
plenerowych.
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Dodatek węglowy 
– informacje o składaniu wniosków

Egzamin ósmoklasisty 
– gmina Bestwina powyżej średniej

Znamy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Ucznio-
wie z naszej gminy poradzili sobie z tym wyzwaniem bardzo 
dobrze, o czym świadczy porównanie ze średnią powiatową, 
wojewódzką i krajową. Uczniom i nauczycielom składamy 
wyrazy uznania, życząc powodzenia w realizacji licznych pasji 
i projektów naukowych, artystycznych lub sportowych.

Wzorowe kroniki i ich twórcy
Nagrody dla OSP Bestwina i OSP Bestwinka

Jedna jest bardziej tradycyjna, druga – nowoczesna, obie 
jednak skrupulatnie dokumentują życie jednostek OSP. Kro-
niki strażackie z Bestwinki i z Bestwiny zostały uznane za 
wzorowe, a okazją ku temu był VI Powiatowy Przegląd Kronik 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Czechowicach – Dziedzicach. 
Konkurs połączono w dniu 9 lipca z jubileuszem 20 –lecia powo-
łania Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku – Białej. Spotkanie odbywające się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadził przewodniczący 
Komisji Historycznej, dh Jacek Tomaszczyk.

Józef Distel z Bestwinki i Jan Ozimina z Bestwiny to kro-
nikarze, których przedstawiać nie trzeba, pracowicie opisują 
najważniejsze wydarzenia będące udziałem Straży Pożarnych 
o długiej i ciekawej historii. Z czasem powstały księgi nagradzane 
już wielokrotnie, także na arenie ogólnopolskiej. 

Jak pisze A. Macher, w tegorocznym przeglądzie komisja kon-
kursowa pod kierownictwem dr Rafała Dmowskiego, pracownika 
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach  wy-
różniła 6 wzorowo prowadzonych kronik: kronikę OSP Bestwin-
ka, Rybarzowice, Jaworze, Świętoszówka, Bestwina  i kronikę 
prowadzoną przez ZG Powiatowego  Związku OSP. Nagrodzono 

także fotokronikę OSP Bujaków, kronikę prowadzoną przez Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą w Grodźcu, kronikę prowadzoną 
przez zespół regionalny przy OSP Jaworze i publikację wydaną 
przez OSP Pisarzowice. Komisja podkreśliła wysoki i wyrównany 
poziom prowadzonych kronik oraz wyjątkowo cierpliwą i twórczą 
pracę kronikarzy.

Gmina 
Bestwina Powiat bielski

Województwo 
śląskie Kraj

Język polski 64% 62% 61% 60%

Język angielski 73% 70% 68% 67%

Matematyka 60% 60% 56% 57%
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Autorzy nagrodzonych kronik OSP

Dodatek węglowy przysługuje 
osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pieco-

kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet 
zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane 
lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek węglowy w formie papierowej, za 
pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, 
ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina.

Prosimy również przygotować:
 ● numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek 

węglowy,
 ● numery PESEL członków rodziny.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku 
będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formu-
larzu adres.

Szczegóły i wzór wniosku: www.bestwina.pl
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Eksperyment to podstawa 
– Podsumowanie projektu edukacyjnego w ZSP Bestwina

Archimedes, Newton, Skłodowska-Curie, Einstein i wszyscy 
wielcy naukowcy dostrzegali znaczenie eksperymentu, który 
potwierdzał ich dociekania i odkrycia. Ich śladami idą uczniowie 
i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie, 
realizujący od 1.09.2020 r. do 30.06.2022 r. projekt edukacyjny pod 
nazwą „Bestwina – edukacja w przyszłość”. – Projekt ten tak 
naprawdę pozwolił w miarę bezboleśnie przetrwać czas pandemii 
– powiedziała dyrektor ZSP Urszula Kraus – pozyskaliśmy 351 
075,00 zł., środki zostały wydatkowane na zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów ścisłych (ma-
tematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia i przyroda) metodą 
eksperymentu, a przede wszystkim na doposażenie pracowni. 

Pisząc jeszcze dokładniej, prowadzono aż 21 typów zajęć, 
nie tylko z matematyki, fizyki czy chemii, ale także z języka an-
gielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Udział brało łącznie 81 
uczniów, zaś koordynatorem odpowiedzialnym za cały projekt 
była pani Magdalena Jasińska, wspomagana przez innych 
nauczycieli. Zakupiono osiem tablic interaktywnych, komputery, 
laptopy, tablety oraz dużo pomocy dydaktycznych do przedmio-
tów ścisłych. Finansowanie pochodziło ze środków unijnych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Tak ambitny projekt warto podsumować i tak też stało się 
w dniu 21 czerwca. Szkoła zamieniła się w prawdziwe labora-
torium, a ubrani w białe fartuchy i okulary ochronne uczniowie 

sami demonstrowali pozyskany sprzęt i nabyte dzięki niemu 
wiadomości. A takiego bogactwa mógłby pozazdrościć niejeden 
uniwersytet – kule Newtona, kompostownik doświadczalny, budka 
meteorologiczna, modele wulkanów i podwójnej helisy DNA, so-
czewki rozszczepiające światło, mikroskopy i tablice naścienne… 
Nauka poznawana w ten sposób nie jest abstrakcją, ale częścią 
otaczającego świata, łatwo i z przyjemnością wchodzi do głowy. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: sekretarz gminy 
Bestwina Arkadiusz Maj, panie dyrektor szkół – Renata Ci-
chowska-Gaździak i Agata Szypuła, dyrektor GBP Marzena 
Kozak i nauczyciele. Tym razem to dorośli uczyli się od młodzie-
ży – uczestniczyli w zajęciach w sali lekcyjnej i zwiedzili ogródek 
edukacyjny. Ten urokliwy zakątek został zrealizowany w ramach 
innego projektu, ale już przyrządy meteorologiczne w „Klatce 
Stevensona” pozyskano z „Edukacji w przyszłość”. Pan sekretarz 
i inni goście podziwiali poglądowy ul pomagający poznać życie 
pszczół, domek dla owadów i posadzone rośliny. Świetną zabawą 
stały się stanowiska, przy których budowano wstęgę Moebiusa, 
symulowano erupcje wulkaniczne i układano z ciasteczek Trójkąt 
Sierpińskiego. Była nawet gra wzorowana na telewizyjnych „Milio-
nerach” pozwalająca na łatwiejsze przyswojenie liczb związanych 
z całym przedsięwzięciem. Nie obyło się bez podziękowań oraz 
okolicznościowego tortu. A uczniowie… niewątpliwie zasłużyli na 
wakacje, jak stwierdził sekretarz Arkadiusz Maj.

Sławomir Lewczak

Uczniowie prezentowali ciekawe doświadczenia Wizyta w szkolnym ogrodzie

Mali olimpijczycy z Janowic
Członkowie MDP Janowice w niedzielę 19 czerwca wystartowali 

w III Międzynarodowej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożar-
niczych w Wieruszowie. Młodzi strażacy rywalizowali w trzech 
konkurencjach: sztafeta, musztra i sikawka. W każdej z tych zadań 
poradzili sobie wyśmienicie. Współzawodniczyli z 35 drużynami 
z kraju i z zagranicy. Sędziowie jednogłośnie ogłosili że każda 
drużyna wygrała. Gratulujemy z całego serca całej ekipie i życzymy 
dalszych sukcesów. Chcemy również złożyć podziękowania opie-
kunom druhowi Andrzejowi i Sebastianowi, prezesowi Grzegorzowi, 
naczelnikowi Zbyszkowi, komendantowi gminnemu Grzegorzowi 
Owczarzowi, OSP Kaniów za użyczenie samochodu do przewozu 
dzieciaków, wszystkim kibicom którzy kibicowali w domach jak 
i w Wieruszowie, rodzicom oraz wszystkim osobom, druhnom 
i druhom którzy pomogli w organizacji wyjazdu na olimpiadę.

Damian Kopaczka – OSP Janowice Ekipa MDP Janowice
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Zespół „Bestwina” 
na 59 Tygodniu Kultury Beskidzkiej

Od 30 lipca do 7 sierpnia trwał międzynarodowy festiwal folk-
lorystyczny znany jako Tydzień Kultury Beskidzkiej. Koncerty 
odbywały się w Szczyrku, Wiśle, Żywcu, Makowie Podhalańskim, 
Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonkowie i w Istebnej, wystąpiły dzie-
siątki zespołów prezentujących muzykę, tańce, śpiewy, zwyczaje 
i stroje charakterystyczne dla różnych grup etnograficznych. 
Wśród nich – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
O wrażeniach z „najdłuższego tygodnia w roku” opowiedział 
choreograf „Bestwiny”, Sławomir Ślósarczyk:

Jak co roku Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” brał 
udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. W tegorocznej, 59 edycji, 
udział wzięło około 90 zespołów folklorystycznych, w tym 11 za-
granicznych. Zespół „Bestwina zaprezentował” publiczności tra-
dycyjny lachowski program wokalno taneczny z obszaru pogórza 
beskidzkiego. Na dwóch estradach w Szczyrku i w Oświęcimiu 
widzowie podziwiać mogli nasze tradycyjne pieśni i tańce: śmia-

Występ w Oświęcimiu

Prace konserwatorskie  
w bestwińskim kościele – stan obecny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach poinformował 
na swoim profilu społecznościowym że w kościele Wniebowzięcia NMP 
w Bestwinie trwają wieloetapowe prace konserwatorskie przy odkrytej 
polichromii prezbiterium (prace w nawie zostały już zakończone). 

Urząd relacjonuje: W tym roku dzięki zaangażowaniu Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie oraz przy dofinansowaniu 
m.in. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizowany jest 
zakres związany z konserwacją i rekonstrukcją polichromii ściany tęczo-
wej od strony prezbiterium (przedstawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem 
wręczających różańce św. Dominikowi i św. Katarzynie Sieneńskiej) oraz 
polichromii łuku tęczowego z przedstawieniami Czterech Ewangelistów 
oraz św. Barbary (?). Podczas wczorajszych (29 lipca) oględzin komisja 
konserwatorska oceniła zaawansowanie prac. Polichromia w prezbiterium 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie została wpisana do rejestru 
zabytków województwa śląskiego pod pozycją B/372/2018.

Foto: M. Dąbrowska Renesansowe polichromie w bestwińskim kościele

Bestwińskie przysmaki na Słowacji 
– Dni Kultury Polskiej w Żylinie

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki” pod prze-
wodnictwem Urszuli Orłowskiej wzięły udział w Dniach Kul-
tury Polskiej, które obchodzono w Żylinie na Słowacji. Stoisko 
„Bestwinianek” w dniu 23 lipca było częścią prezentacji powiatu 
bielskiego, wielką popularnością cieszyła się chałka z konfiturą 
czereśniową z lawendą; uznanie zyskały także kołacz ze śliw-
kami, kołacz z serem i z makiem, chłodnik, kopytka i nalewki. 

Specjałów prosto z Bestwiny próbowali m.in. Stanisław Kargul, 
konsul RP na Słowacji, Peter Fiabane, prezydent Żyliny oraz 
Grzegorz Gawęda, radny powiatu bielskiego. Nasi południowi 
sąsiedzi mieli okazję posłuchać także folkloru prosto z Beskidów 
– na scenie wystąpiła kapela góralska ze Szczyrku. Na stoisku 
powiatu bielskiego było mnóstwo przewodników turystycznych 
i folderów – podsumowuje M. Fritz na stronie powiatu bielskiego.

Foto: Powiat Bielski Stoisko KGW „Bestwinianki”

tanom polkę, skokanom, dam walca, młynek czy krakowioka. 
Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedna z największych tego typu 
imprez w Europie, a obecność naszego zespołu jest już niemal 
na stałe wpisana w to wyjątkowe święto folkloru! 
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Podróże kształcą i bawią
półkolonie gminne 2022

Wycieczka do pałacu w Pszczynie

Letnie laboratorium wiedzy 
– wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

„Kolejkowo” w Gliwicach

Znakomite programy sprzed lat, na przykład „Sonda” czy 
„Kwant” przekładały na język przeciętnego człowieka odkry-
cia dokonywane w dziedzinach fizyki, chemii czy astronomii. 
Współcześnie na YouTube można zasubskrybować setki kana-
łów naukowych uzupełniających wiedzę wyniesioną ze szkoły. 
Istnieje poza tym możliwość uczestniczenia w warsztatach, 
co stało się już tradycją w przypadku zajęć organizowanych 
w okresie wakacji i ferii przez Gminny Ośrodek Kultury w Be-
stwinie. Współfinansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej spotkania odbywały się w budynku GOK i w salach 
sportowych przy SP Kaniów w okresie od 27 czerwca do 8 lipca.

Program warsztatów obejmował nie tylko nauki ścisłe, ale 
także sztuki plastyczne, teatr, kuchnię, przyrodę, etnografię 
i survival. Już pierwszego dnia dzieci spotkały się z żywymi zwie-

Od 4 do 29 lipca, wzorem lat ubiegłych, odbywały się 
w naszej gminie półkolonie, największa taka inicjatywa 
w powiecie bielskim. W tym roku udział wzięło 180 dzieci 
z terenu naszej gminy. Wszystkie zajęcia odbywały się w Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym w Kaniowie i zostały podzielone 
na cztery turnusy. Zorganizowanie tej letniej akcji możliwe 
było dzięki wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Bestwinie 
oraz współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Uczestnicy półkolonii odwiedzili liczne ciekawe miejsca w bliższej 
i dalszej okolicy: Apilandia w Kleczy Dolnej, Kolejkowo w Gliwi-
cach, stadnina koni w Łące, Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz 
Muzeum Ognia w Żorach….te wyjazdy wzbogaciły wiedzę dzieci 
o otaczającym ich świecie, zachęciły do zainteresowania się ży-
ciem zwierząt, pociągami lub opowieściami związanymi z księżną 
Daisy. Bawiąc się – najmłodsi uczyli się, a ucząc – bawili.

Ciekawe spotkania przygotowała Biblioteka Publiczna w Ka-
niowie, a „mokre” zajęcia w kaniowskiej OSP, na długo pozostaną 
w pamięci uczestników półkolonii. Nie mogło się obyć również 
bez seansu filmowego w pobliskim Multikinie i zjedzenia przy 
tym solidnej porcji popcornu. Doskonałymi miejscami aktywności 
fizycznej okazały się sala zabaw ,,Fikołki’’ w Bielsku - Białej oraz 
Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. Każdego 
popołudnia uczestnicy kreatywnie spędzali czas malując, śpie-
wając, tańcząc, grając w piłkę i … jedząc lody. 

Organizatorzy

Odwiedziny u strażaków

rzętami – dowiedziały się, jakie kolory może przybrać kameleon, 
jak długo żyje żółw i czym żywią się pająki. Im dalej w las – tym 
ciekawiej, bo las może wyrosnąć również w… słoiku. Ekspery-
mentowano z ciekłym azotem, przeprowadzano doświadczenia 
w „naukobusie” i oglądano filmy w kinie sferycznym.

Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” uczył wrażliwości i empa-
tii – ostrzegał przed próbowaniem narkotyków, przemocą i tym 
wszystkim, co zagraża dzieciom i młodzieży. W świat z epoki 
Gutenberga zanurzono się podczas lekcji o czerpaniu papieru 
i technikach dawnego druku, natomiast na zajęciach artystycz-
nych tworzono m.in. pachnące zawieszki czy drewniane, ozdobne 
koszyczki. Instruktorzy sztuka przetrwania, (czyli survivalu) poka-
zali, jak bezpiecznie korzystać z natury, zbudować schronienie, 
oczyszczać wodę i poznać teren, na którym się znajdujemy.
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Jak to jest być twórcą ludowym? 
– warsztaty w Muzeum Regionalnym

Na stronie internetowej powiatu bielskiego możemy znaleźć pokaźną listę 
twórców i artystów ludowych, mistrzów malarstwa, rzeźby, haftu i rzemiosła 
artystycznego. Są między nimi również osoby związane z gminą Bestwina. 
Każdy z tych pasjonatów w pewnym momencie rozpoczął swoją przygodę 
z tworzeniem, niektórzy już w dzieciństwie. Być może w ich ślady pójdą 
uczestnicy warsztatów „Na ludowo”, jakie w dniach 27 – 29 lipca odbywały 
się w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka.

Motywem przewodnim pierwszych zajęć były ptaki – te tradycyjne, drew-
niane i te papierowe, wykonywane w nieco zapomnianej technice linorytu. 
W kolejnym dniu uczestnicy pomalowali zabawkowe koniki z drewna i zrobili 
z bibułki kwiaty, którymi ozdobili obrazki przedstawiające konie. Zwieńczeniem 
całości stało się pieczenie smakowitych bułeczek, zarówno z mąki pełno-
ziarnistej, z wykorzystaniem zakwasu, jak i z białej mąki pszennej. Wypiek 
poprzedziły nauka mielenia na żarnach i lekcja o narzędziach rolniczych 
znajdujących się w Muzeum.

Prowadzący zajęcia Andrzej Wojtyła podsumował: Dawniej każda gospodyni w Bestwinie umiała stworzyć bibułkowe ozdoby, 
a gospodarz wystrugał dla swoich pociech wymarzoną zabawkę. Warto te tradycje wskrzesić. Poznawaliśmy poza tym linoryt – ta 
technika była uczona w szkołach, ponieważ przydawała się w pracy na terenie bielskich zakładów włókienniczych. Jeśli chodzi 
o pieczywo – wygrała tradycja, zdrowe bułeczki z mąki razowej są po prostu lepsze i wszystkim smakują.

Sławomir Lewczak

Warsztaty kulinarne – tradycyjne pieczywo

Fantastyczny świat Pauliny 
– Wystawa w Muzeum Regionalnym

Postacie z filmów i gier komputerowych za sprawą Pauliny Maciejny zamieszkały 
w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka. Młoda artystka z Bestwiny, członkini 
lokalnej grupy plastyków „Jaskółka” świetnie czuje się zarówno w technice ołówkowej jak 
i w akrylowej, a swoje umiejętności szlifuje już od pierwszych lat życia: – Odkąd pamiętam, 
uwielbiałam rysowanie i wychodziło mi to lepiej, niż mojemu tacie! – wspomina.

Muzealny wernisaż w dniu 19 lipca to udany debiut, o czym świadczyło zainteresowanie 
licznych gości, w tym rodziny, przyjaciół i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Be-
stwińskiej. Spotkanie poprowadził Andrzej Wojtyła. Nie ma przed Pauliną tajemnic świat 
Wiedźmina i uniwersum Władcy Pierścieni, wdzięczną tematyką są także góry i „martwa 
natura”. Uczennica Sylwii Rakowskiej do bestwińskiego klubu plastyków „Jaskółka” do-
łączyła dzięki państwu Dorocie i Andrzejowi Surowiakom. W życzliwym gronie rozwija 
swoje pasje, marzy o studiowaniu grafiki. W tym roku ukończyła technikum Zespołu Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-
-Białej na kierunku technik informatyk. Debiutantce życzymy dalszych sukcesów i realizacji 
wszystkich zamierzeń!

Sławomir Lewczak Paulina Maciejny ze swoimi pracami

Gotowanie? To nie czarna magia, łatwy i szybki posiłek może 
przyrządzić już dziecko, oczywiście pod nadzorem osoby doro-
słej. Ciasteczka, muffinki, „eko-desery” i posiłki z wykorzystaniem 
marchewki – może te pomysły będą wykorzystywane w domach?

Życie rdzennych Amerykanów czyli Indian fascynowało nie 
tylko pokolenia naszych rodziców i dziadków. Uczestnicy z za-
interesowaniem słuchali opowieści rodem z Dzikiego Zachodu, 
a nawet sami wybrali wodza. Chyba nikt nie czyta już pod ławką 
„Winnetou”, lecz temat żyje nadal i ma się dobrze w filmach, grach 
komputerowych i w spotkaniach grup rekonstrukcyjnych. Apacze, 
Komancze, Czarne Stopy, Irokezi i Mohikanie na kilka chwil 
odsłonili swoje tajemnice „bladym twarzom” z gminy Bestwina.

Po raz kolejny wiedza, przygoda i ambitna rozrywka wygrały 
z nudą. Gratulujemy młodym odkrywcom, zdobyte wiadomości 
na pewno zaprocentują w szkole!

Sławomir Lewczak
Zajęcia etnograficzne – ludy Ameryki Północnej
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Odkrywcy na tropie przygód 
– Noc Detektywów z GBP w Bestwinie

Pełna atrakcji i niespodzianek, wyczekana przez wszystkich 
Noc Detektywów z Krzysztofem Petkiem – autorem powieści 
sensacyjno-przygodowych, dziennikarzem, reportażystą, orga-
nizatorem wypraw i szkół przetrwania – już za nami! 

W tym roku odbyła się ona 24/25 czerwca 2022 roku w biblio-
tece w Bestwince – filii GBP w Bestwinie. Wzięły w niej udział 
dzieci i młodzież z naszej gminy; wielu było z nami już po raz 
drugi. O godzinie 18.00 hol wypełnił się podekscytowanymi 
uczestnikami oraz przyniesionymi przez nich plecakami i ka-
rimatami, ponieważ w planach było spędzenie całej nocy na 
terenie Biblioteki. Prowadzący imprezę Krzysztof Petek powitał 
wszystkich i rozpoczął spotkanie pasjonującą opowieścią o swo-
jej działalności, doświadczeniach i podróżach, a także prezenta-
cją pełną interesujących zdjęć i anegdot z wypraw do Rumunii, 
Amazonii oraz Czarnobyla. Jego wypowiedziom towarzyszyły 
często wybuchy śmiechu młodych słuchaczy, ponieważ Pan 
Krzysztof jest człowiekiem o dużej charyzmie i poczuciu humoru. 
Bardzo często podkreślał jak ważne jest aktywne podążanie za 
swoimi marzeniami oraz samodzielne myślenie w odróżnieniu od 
„ślepego” posłuszeństwa, które niestety tak często promowane 
jest przez tzw. tradycyjne wychowanie. 

Po uzupełnieniu zapasów energii zjedzoną na zewnątrz 
budynku pizzą, nadszedł czas na wykład naszego gościa spe-
cjalnego, którym był aspirant sztabowy Dariusz Szydłowski, kie-
rownik Referatu Techniki Kryminalistycznej z Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej. Opowiedział on o tajnikach swojej pracy 
i pokazał, jak zdejmuje się odciski palców, co wzbudziło sporo 
emocji wśród młodzieży, ponieważ wszyscy chętni mogli sami 
użyć specjalnego pędzla oraz proszku służącego policjantom 
do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych. Następnie Pan 
Krzysztof Petek zaprosił uczestników Nocy Detektywów na 
szkolne boisko, gdzie pokazał oraz ćwiczył z nimi elementy 
technik samoobrony w sytuacjach ataku ze strony przestępców. 

Najważniejszym punktem wieczoru była jednak gra tereno-
wa, której ostatecznym celem było odnalezienie skarbu żony 
ostatniego cesarza z dynastii Ming. Młodzi detektywi zostali 
podzieleni na trzy grupy, a potem długo mierzyli się z przeróż-

nymi zagadkami logicznymi, szyframi, quizami i innymi zada-
niami wymagającymi kreatywności oraz współpracy w grupie, 
a także sporego wysiłku fizycznego. Wskazówki znajdowały 
się bowiem nie tylko w samej Bibliotece, ale również na boisku 
i terenach należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bestwince, a także w punktach znajdujących się w sporym 
oddaleniu od szkoły, takich jak przystanek kolejowy w Kaniowie 
czy też cmentarz w Bestwince. Uczestnicy pokonali pieszo około 
15 kilometrów. Żadnej z ukrytych wiadomości nie można było 
pominąć, dlatego też zakończona quizem wiedzy ogólnej oraz 
licytowaniem dodatkowych wskazówek zabawa trwała do ok. 
3.30 nad ranem. Zwyciężyła grupa 2, która jako pierwsza od-
kryła miejsce znalezienia skarbu, w nagrodę otrzymując również 
książki z dedykacją od samego autora gry – Krzysztofa Petka. 
Zabawa była pełna emocji i niezwykle udana, lecz w końcu 
zmęczenie zwyciężyło i ok. godziny 4.00 wszyscy detektywi 
udali się na zasłużony odpoczynek.

GBP Bestwina

Noc Detektywów – zajęcia w bibliotece

Teatr wśród regałów
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie zakończył 

się Wakacyjny Maraton Teatralny – dla wielu młodych 
widzów być może pierwsze w życiu spotkanie z aktorami 
występującymi na żywo. Cztery spektakle w wykonaniu Te-
atru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, współfinanso-
wane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wywołały 
w lipcu mnóstwo śmiechu i żywiołowych reakcji, a przy okazji 
przekazywały wiedzę, uczyły wrażliwości i empatii. 

„Złośliwości Jej Królewskiej Mości”, „Baśń dla małych 
łakomczuszków – tajemnica zdrowych brzuszków”, „Kto 
w bibliotece gości i kradnie mądrości”, „Bajka o Misiu Tulisiu” 
– takie tytuły nosiły zaprezentowane na bibliotecznej scenie 
przedstawienia. – Za każdym razem było u nas ok. 50 – 60 
dzieciaków z całej gminy – oceniają pracownicy biblioteki. 
Do tego należy doliczyć ich dorosłych opiekunów, którzy 
także doskonale się bawili.

Sławomir Lewczak
Teatrzyki cieszyły się wielkim zainteresowaniem
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Z miłością do zwierząt i w zgodzie z naturą 
Wizyta w gospodarstwie w i stadninie koni w Janowicach

W malowniczych Janowicach, wśród zielonych pagórków, 
znajduje się miejsce, które od dziesięciu lat współtworzy unikalny 
charakter sołectwa. Gospodarstwo prowadzone przez panią Kry-
stynę Łukasik na 7,5 hektarowym terenie łączy w sobie walory 
krajobrazowe, turystyczne, sportowe i rozwiązania proekologicz-
ne. Na zaniedbanym początkowo terenie powstały stadnina koni 
z ujeżdżalnią, staw dla ryb i ptactwa wodnego, grządki, zagrody 
dla drobiu, owieczek i królików. 14 koni rasy małopolskiej to naj-
większa duma stadniny: posiadają cechy, które w ciągu wieków 
były szczególnie pożądane na terenie gminy Bestwina – mogą 
być używane do zaprzęgu, pod siodło, do ujeżdżenia… Córka 
pani Krystyny, Ewa, zdobyła na tych koniach mistrzostwo Śląska 
i czterokrotnie mistrzostwo Polski południowej. Można konie 
z Janowic podziwiać podczas licznych gminnych imprez i uroczy-
stości: Dożynek, Orszaku Trzech Króli, Janowickich Sianokosów. 
Odwiedzają stadninę uczniowie Szkoły Podstawowej i strażacy, 
którzy zorganizowali w gospodarstwie gminne manewry OSP. 

W części mieszkalnej gospodarstwa uwagę zwraca przy-
domowa altana będąca zarazem kącikiem wypoczynkowym. 
Okolica wręcz tonie w roślinach ozdobnych: nieopodal znajdują 
się skalniak, tunel foliowy, kompostowniki i grządki z roślinami 
hodowanymi hobbystycznie na własny użytek. Jest to hodowla 
ekologiczna, jej produkty nawożone naturalnie, trafiają na stół 
gospodyni i są zdrowym urozmaiceniem posiłków. 

Część gospodarcza to przede wszystkim stajnia, gdzie 

Piękne i szczęśliwe konie z Janowic

Widok na stadninę

w przestronnych boksach z automatycznymi poidłami trzymane 
są konie, w tym trzy ogiery kryjące i 35-letnia już klacz Baśka. 
Niektóre zwierzęta pochodzą ze słynnej hodowli w Janowie 
Podlaskim. Konie mogą swobodnie poruszać się po wybiegach, 
których w okolicy stajni nie brakuje. Do stajni przylega kurnik, 
zamieszkiwany nie tylko przez kury, ale również perliczki, prze-
piórki i bardziej egzotyczne rodzaje ptactwa. Swoje miejsce 
mają w gospodarstwie owieczki i króliki, prawdziwą ozdobą jest 

staw z rozmaitymi rybami: amury, szczu-
paki, karpie, liny, sandacze – praktycznie 
wszystkie gatunki tradycyjnie hodowane 
i odławiane w gminie Bestwina zasiedlają 
także Janowice. 

Rekreacja i wypoczynek związane są 
oczywiście z końmi – na terenie ujeżdżalni 
rozstawione są przeszkody wykorzystywa-
ne w zawodach. Zwierzęta można ponadto 
obserwować na wybiegach. Właścicielka 
współpracując z placówkami oświatowy-
mi zaprasza dzieci i młodzież na wyda-
rzenia okolicznościowe typu Mikołajki, 
w przyszłości pragnie uczynić ze stadniny 
miejsce o charakterze edukacyjno-tera-
peutycznym, gdzie dzieci przebywając 
wśród oswojonych zwierząt nauczą się 
przyrody „na żywo”. Stałymi mieszkańcami 
są przyjazne zwierzaki: pies Wirus i kot 
Chewbacca – umilają gościom spędzony 
wśród janowickiej przyrody czas.

Sławomir Lewczak

Wakacje z piłką 
– Turniej Skrzatów i Smerfików w Kaniowie

W upalną niedzielę, 26 czerwca, na terenach LKS „Przełom” 
Kaniów dziesięć drużyn rozegrało Wakacyjny Turniej Skrza-
tów i Smerfików. Zawody, w których zwycięzcą mógł poczuć 
się każdy, odbyły się z inicjatywy trenera Mariusza Cupriaka, 
znanego z wielu podobnych wydarzeń dla najmłodszych piłkarzy 
i piłkarek. Dzieciaki dały radę w tym upale. Wszyscy byli wygrani 
i dostali złote medale i duuuużo słodkości – podsumował pan 

Mariusz. Patronat nad turniejem objął wójt Artur Beniowski, 
w organizację i przygotowanie zaplecza gastronomicznego 
włączyli się sponsorzy, jak również rodzice. 

Oto uczestniczące ekipy: LKS „Przełom” Kaniów, Zapora Wa-
pienica, LKS Mazańcowice, Zamek Grodziec Śląski, Akade-
mia Sportu Bielsko-Biała, Strefa Football Bronów. „Skrzaty” to 
dzieci z rocznika 2015 i młodsze, „Smerfiki” – roczniki 2016–2017. 
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II Gala Podokręgu Bielsko-Biała 
Puchary dla LKS „Przełom” 

Kaniów
Znakomite wyniki piłkarskie osiągnęli w minionym sezonie 

trampkarze i juniorzy Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” 
w Kaniowie. Obydwie drużyny zdobyły mistrzostwo swoich klas 
rozgrywkowych (mistrzostwo Ligi Trampkarzy w rundzie jesien-
nej i mistrzostwo IV Ligi Okręgowej A1 Junior), nic więc dziw-
nego, że zostały docenione na forum piłkarskiego Podokręgu 
Bielsko-Biała. Podsumowująca sezon gala odbyła się w Domu 
Sportowca w Bestwinie w dniu 23 czerwca. Władze podokręgu, 
z prezesem Markiem Kubicą na czele, uhonorowały najlepsze 
futbolowe ekipy. Patronat nad uroczystością objął wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, natomiast roli konferansjera podjął 
się dyrektor GOK Grzegorz Boboń. Wśród gości znaleźli się 
sportowcy i działacze piłkarscy. Prezes „Przełomu” Grzegorz 
Wieczorek odebrał puchary, vouchery i nagrody rzeczowe, 
które wręczył mu w imieniu organizatora wójt Artur Beniowski. Prezes „Przełomu” Grzegorz Wieczorek i wójt Artur Beniowski

Powiatowe Igrzyska Dzieci  
i Młodzieży Szkolnej – wyniki

W powiecie bielskim zakończyły się Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej rozgrywane w roku szkolnym 2021/22, 
również na terenie gminy Bestwina. W tych zawodach bardzo dobrze poradziły sobie reprezentacje naszych szkół, które na 43 
placówki edukacyjne zajęły wysokie lokaty. W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Bestwinka zajęła miejsce trzecie, 
natomiast w Igrzyskach Dzieci na miejscu szóstym uplasował się Kaniów.

Informację przekazał Tadeusz Szkuta

Reprezentacja szkoły w Kaniowie
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Łączy ich przyjaźń i sport
IX Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Posła Przemysława Drabka

Transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony nie wzbudził 
w Kaniowie tylu emocji, co rozgrywany na terenie LKS Przełom 
turniej o puchar ufundowany przez posła na Sejm RP Przemy-
sława Drabka. Zacięte boiskowe boje toczyło 16 lipca 15 „dzi-
kich” drużyn, a w nich około 160 piłkarzy. – Atmosfera w Kaniowie 
jest wspaniała – mówił poseł – widać, że klub działa prężnie, 
a zawodnicy dają z siebie wszystko, wrażenie robi frekwencja. 
Cieszę się, że optymalne warunki pogodowe i zaangażowanie 
wielu osób pozwoliły nam się spotkać!

Określenie „dzikie” nie do końca oddaje prawdę o drużynach: 
wielu uczestników turnieju gra wspólnie od lat, tworząc składy 
mogące rywalizować z tymi ligowymi. W Kaniowie triumfowała 
tym razem „FC Krakowska”, która w finale pokonała 2:0 „Ne-
mak”. Trzecie miejsce zajęli „Młodzi Wilcy” – doświadczeni 
„Piwkorze” ulegli im dopiero po rzutach karnych. 

– Bardzo dziękujemy za wsparcie rządowe, z którego jako je-
den z wielu lokalnych klubów korzystamy – podsumował prezes 
„Przełomu” Grzegorz Wieczorek. W ceremonii rozdania nagród 
oprócz posła Drabka udział wzięli wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski, radny Grzegorz Owczarz (grali jako zawodnicy) 
i radny powiatu bielskiego Łukasz Pasierbek, który otrzymał 
nagrodę za zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Słowa 
wdzięczności skierowano w stronę sędziów, jak również panów 
Adriana Damaza i Jerzego Zużałka, komentującego turniej 
i prowadzącego statystyki. 

Nie zabrakło statuetek dla wyróżniających się sportowców: 
królem strzelców z ośmioma bramkami został Szymon Święs, 
trofeum dla najlepszego bramkarza trafiło do Amadeusza Goli-
ka, a dla najlepszego zawodnika – do Damiana Woźniaka. Na 
ogromne brawa zasłużyli kibice i ci wszyscy, którzy zadbali o lo-
gistykę i zaplecze gastronomiczne. Za rok – turniej jubileuszowy!

Sławomir Lewczak

Jedno z rozgrywanych w Kaniowie spotkań

Puchar dla zwycięzców ufundował poseł Przemysław Drabek

Magdalena Solich-Talanda
podsumowuje starty w MŚ

Pochodząca z Bestwiny mistrzyni freedivingu, Magdalena 
Solich-Talanda wystartowała w tym sezonie w Mistrzostwach 
Świata w Belgradzie (Serbia) oraz w Burgas (Bułgaria). Obie 
imprezy były dla zawodniczki niezwykle udane. Pani Magda-
lena dokonała podsumowania swoich osiągnięć – składamy 
jej serdeczne gratulacje i zapraszamy do przeczytania relacji. 
Zachęcamy także do polubienia profilu facebookowego Mag-
dalena Solich Freediver.

Przez cały rok moje przygotowania do Mistrzostw Świata 
skupiały się na trzech dyscyplinach dynamicznych. Zmagania 
rozpoczęłam w Belgradzie podczas Mistrzostw Świata CMAS. 
W trzech startach zdobyłam trzy medale. 

DNF (dynamika bez płetw) – brąz,
DYNb (dynamika w płetwach) – srebro,
DYN (dynamika w monopletwie) – srebro.
Krótko po zakończeniu tych zawodów po 8 godzinach podróży 

znalazłam się w Burgas, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata 
AIDA. Miałam tylko trzy dni aby się zregenerować i ponownie 
podjąć się startu w 3 dyscyplinach. Po raz kolejny pokazałam 
wysoką formę:

DYNb – złoto,

DNF – srebro,
DYN – złoto.
Z ogromnym wzruszeniem 

przyjęłam również podczas ce-
remonii dekoracji nagrodę im. 
Natalii Molchanovej dla najlep-
szej zawodniczki Mistrzostw 
Świata. Werdykt sędziów tym 
bardziej chwycił moje serce po-
nieważ otrzymałam ta nagrodę 
po raz trzeci z rzędu! W trenin-
gowym trudzie wspierają mnie 
moi wspaniali rodzice, mąż Ma-
teusz Talanda który jest moim 
trenerem, Tomasz Połata – mój 
partner treningowy ale przede 
wszystkim wspaniały przyjaciel.

Wyjazdy i przygotowania 
odbywają się również dzięki moim sponsorom, którzy wiele lat 
temu mi zaufali (szczegóły na profilu społecznościowym).

Magdalena Solich-Talanda

Magdalena Solich-Talanda  
ze sprzętem do freedivingu
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Dobry mecz to piękna rzecz 
– IX Święto Sportu w Kaniowie

Piłkę kopać chcesz, na trawę spiesz, zagraj razem z nami, 
zagraj z kolegami – słowa piosenki od lat towarzyszą zarządowi 
LKS „Przełom” Kaniów organizującemu wakacyjne Święto Sportu. 
23 lipca po raz dziewiąty na murawę wybiegły drużyny, zapłonął 
grill i zagrała muzyka. Burzowa pogoda krzyżowała czasem na-
sze plany, ale cieszę się, że impreza doszła do skutku, wszyscy 
bawili się bardzo dobrze bo chodzi nam przede wszystkim o sport 
i integrację – powiedział prezes „Przełomu” Grzegorz Wieczorek. 

Impreza rozpoczęła się od rozgrywek piłkarzy w kategorii wie-
kowej orlików. Udział wzięło pięć drużyn, rywalizujących o puchar 
prezesa klubu z Kaniowa. Trofeum wywalczyli zawodnicy LKS 
Goczałkowice – Zdrój, drugie miejsce przypadło TS Czarni Góral 
Żywiec, trzecie zajął LKS Bestwina. Najlepszym zawodnikiem był 
Antoni Chudek, najlepszym bramkarzem – Aleksander Szafron, 
najwięcej bramek (11) strzelił Franciszek Chudek.

Swoje miejsce miała również piłka nożna w wykonaniu senio-
rów. W widowiskowym meczu towarzyskim gospodarze zmierzyli 
się z sąsiadami z Bestwiny. Lepszy okazał się LKS Bestwina 
wygrywając 3:2, spotkanie na pewien czas przerwano z powodu 
burzy. Obie ekipy były dopingowane przez kibiców, wśród nich 
znaleźli się wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, sołtys Ka-
niowa Marek Pękala, radni Rady Gminy Bestwina, członkowie 
Rady Sołeckiej czy też prężnie działającego Klubu Kibica. 

Już od godzin przedpołudniowych rozprowadzano cegiełki 
biorące udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Tak jak na 
każdym dobrym festynie można było skorzystać ze stoisk 
gastronomicznych, dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci, zakupić 
zabawki i balony. Wieczorem miała miejsce zabawa taneczna, 
którą poprowadził DJ Jurek. 

Sławomir Lewczak

Mecz LKS „Przełom” Kaniów – LKS Bestwina Zaplecze gastronomiczne festynu

„Wiosna i Lato w Gminie Bestwina 2022” 
– rozstrzygnięcie konkursu

Zakończyła się tegoroczna edycja się organizowanego pod pa-
tronatem wójta Artura Beniowskiego konkursu „Wiosna i Lato 
w Gminie Bestwina” Jego celem było zachęcenie mieszkańców 
naszej gminy do pochwalenia się i zaprezentowania własnego 
ogrodu. Jury brało pod uwagę pomysłowość w założeniu ogrodu, 
oryginalność i niepowtarzalność posadzonych roślin, ogólny 
wyraz estetyczny i harmonia z otoczeniem, oraz sposób jego 
przedstawienia na zdjęciu. 

Konkurs obejmował dwie kategorie: 
– najładniejszy ogród ,
– najładniejsza fotografia ogrodu zgłoszonego do konkursu.
Do Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy napłynęło 

siedem spełniających regulamin zgłoszeń. Komisja pod prze-
wodnictwem pana wójta doceniając trud i zaangażowanie 
uczestników zdecydowała się przyznać nagrody równorzędne.

Nagrodzeni twórcy ogrodów to: Sebastian Frączek (Jano-
wice), Bogumiła Durtan (Janowice), Izabela Michalczyk 
(Kaniów), Renata Chrząszcz (Janowice), Bogusław Pindel 
(Janowice), Agata Rusin (Kaniów), Joanna Krzyżak-Gac 
(Bestwina). 

Wyróżnienie w kategorii „najładniejsza fotografia” powę-
drowało do Izabeli Michalczyk z Kaniowa

O terminie i sposobie wręczenia upominków laureaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i pragniemy podziękować za kultywowanie tradycji wiejskiego 

życia oraz podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych 
gminy Bestwina.

Uwagę zwracają również ciekawe i dopracowane opisy 
ogrodów. Wybrane fragmenty można przeczytać na stronie 
bestwina.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Zwycięska fotografia
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