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O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.

Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.

Mieszkańcom Gminy Bestwina serdecznie życzymy
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

Oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017

Wójt Artur Beniowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Radni Gminy Bestwina z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem

Radni Rady Powiatu Bielskiego
Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa

Redakcja „Magazynu Gminnego”
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W listopadzie trwały prace związane z przebudową ul. Kościelnej w Bestwi-
nie. Został ukończony most w pobliżu wjazdu na ul. Krakowską, następnie wy-
konano kolejny, przy wjeździe od strony ul. Gospodarskiej. Inwestycja, razem 
z położeniem nakładki asfaltowej od ul. Krakowskiej do kościoła realizowana 
jest ze środków „powodziowych” starostwa powiatowego w Bielsku-Białej. Wójt 
Artur Beniowski podkreśla dobrą współpracę gminy Bestwina i powiatu wyraża-
jącą się m.in. w budowie przez gminę chodnika przy ul. Kościelnej i Plebańskiej.
Zakończył  się  główny etap  prac  związanych  z  remontem ul. Podzamcze 

w Bestwinie wykonywanym dzięki dofinansowaniu ze środków powodziowych 
MSW. Słoneczna pogoda w dniu 8 listopada umożliwiła położenie nawierzch-
ni asfaltowej.
Zainstalowano również punkty świetlne na ul. Studziennik oraz na ul. Pod-

zamcze, od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ze Studziennikiem. Lampy popra-
wią nocną widoczność w gęsto zamieszkanym rejonie Bestwiny.

Minione  kilka  tygodni  zdeter-
minowały przede wszystkim pra-
ce  nad  przyszłorocznym budże-
tem. Godziny pracy z kierownika-
mi referatów, jednostek organiza-
cyjnych, pochylenie się nad wnio-
skami z zebrań wiejskich, rad so-
łeckich  i mieszkańców,  z  posie-
dzeń sesji. Wszystko to przełożo-
ne na konkretne cyfry, przeliczo-
ne na możliwości finansowe Gmi-
ny nie tylko na rok 2017 ale i kilka 

lat do przodu – niestety wskaźniki budżetowe nas do tego ob-
ligują – przeliczony stosunek wpływów do wydatków zaowoco-
wało projektem budżetu. Na posiedzeniach komisji Rady Gmi-
ny, przy pytaniach i dyskusjach ze strony Radnych, zostały wy-
jaśnione wszelkie wątpliwości i Radni zaakceptowali projekt bu-
dżetu. Został on złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która wydała  pozytywną opinię  dla  projektowanego budżetu 
Gminy Bestwina na rok 2017.
Na sesji w dniu 19.12.2016 Rada Gminy przyjęła uchwałę bu-

dżetu Gminy Bestwina na rok 2017, wraz z Wieloletnią Progno-
zą Finansową. Pierwszy raz w historii Gminy Bestwina budżet 
przekroczył 40 milionów złotych. Ma na to niewątpliwie wpływ 
z finansowania programu 500+, który musimy wpisać po stro-
nie wpływów i wydatków.

Pozostałe najważniejsze tematy ostatnich tygodni to:
•  Dokończenie przebudowy chodnika przy ul. Kościelnej, 

wraz  z  odwodnieniem  i  asfaltowaniem. Oddany  został 
również do użytku drugi z przebudowywanych mostów.

•  Podpisana została umowa na przebudowę przepustu na 
ul. Podleskiej.

•  Zakończony  został  remont  ul.  Podzamcze wykonany 
w znacznej części ze środków tzw. „powodziowych”.

•  Kończone są prace przewidziane na ten rok przy wymia-
nie azbestowej sieci wodociągowej w Kaniowie.

•  Zaświeciły się lampy przy ul. Studziennik, na części ul. 
Podzamcze i przy ul. Mirowskiej.

•  Od  stycznia  ruszymy  z  przygotowaną  już  „akcją  kom-
postowniki”. Już teraz zachęcamy by jak najwięcej po-
sesji wyposażyć w kompostowniki. Przyczyni się to nie-
wątpliwie do zwiększenia ekologii na naszym obszarze, 
a także może wpłynąć pozytywnie na koszty ponoszone 
przez nas w ramach tzw. „ustawy śmieciowej”. O szcze-
gółach w tym zakresie będziemy informowali już od po-
czątku nowego roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i na 
przededniu Nowego Roku życzę wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Bestwina wielu Łask od Nowonarodzonego, szczę-
ścia w rodzinach, pomyślności i samych dobrych dni.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

Inwestycje w gminie Bestwina
 – listopad 2016

Asfaltowanie ul. Kościelnej

Punkty świetlne na ul. Studziennik

Roboty drogowe na ul. Podzamcze



3

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

g
ru

d
zi

eń
 1

2/
20

16

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski na zaproszenie wice-
ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szwe-
da uczestniczył 5 grudnia w spotkaniu z premier Beatą Szydło. 

Na konferencji w budynku starostwa powiatowego premier po-
informowała samorządowców o zatwierdzeniu do realizacji dro-
gi ekspresowej S1.
Beata Szydło  powiedziała m.in.: „Droga, o którą samorzą-

dy lokalne zabiegały ponad 20 lat staje się faktem”. Przypomi-
namy, że mowa jest tutaj o trzech odcinkach: Podwarpie – Dą-
browa Górnicza, Kosztowy – Bielsko-Biała i obejście Węgier-
skiej Górki. Najbardziej interesujący naszych mieszkańców od-
cinek od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku-Białej będzie liczył 39,7 km. Jest on uzupeł-
nieniem europejskiego korytarza nr VI. Przetarg na budowę po-
winien rozpocząć się w 2018 r., (II kwartał), zaś sama inwesty-
cja to lata 2019-2022. Szacunkowo ma zamknąć się w kwocie 
3 mld 569 mln zł. 
Według kompromisowego wariantu hybrydowego prace bu-

dowlane dotkną gminę Bestwina w stopniu minimalnym. Inge-
rencji obawiali się szczególnie mieszkańcy Janowic ale osta-
tecznie droga nie przetnie sołectwa na pół.

Aktualności

Droga ekspresowa S1: jest decyzja

XX Sesja Rady Gminy Bestwina

Premier Beata Szydło z wizytą w Bielsku-Białej
Foto: bielsko.info

Po rezygnacji pana Marcina Pasierbka z pełnienia mandatu 
radnego uruchomiona została procedura obsadzenia wakują-
cego miejsca. Zazwyczaj przeprowadza się w tym celu wybo-
ry uzupełniające, jednakże, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, 
w przypadku, gdy liczba wybieranych radnych równa jest licz-
bie kandydatów, mandaty otrzymują osoby zarejestrowane bez 
głosowania. Tak też było w gminie Bestwina. Gminna Komisja 
Wyborcza pod przewodnictwem Marcina Furczyka podała do 
wiadomości, że za radnego uznany został pan Radosław Mróz 
kandydujący z okręgu nr 6, z listy KWW „Wspólnota i Postęp”.
Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada odbyło się ślubo-

wanie nowego radnego. Pan Marcin Furczyk wręczył zaświad-
czenie o wyborze, z kolei gratulacje złożył wójt Artur Beniowski 
wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem.
Wójt odczytał okresowe sprawozdanie z działalności między-

sesyjnej. Podziękował za zorganizowane w ostatnim czasie spo-
tkania i zawody sportowe, podzielił się informacją o wykonywa-
nych inwestycjach. Radni przystąpili następnie do podejmowa-
nia uchwał. Rozpatrywali i przegłosowali projekty w sprawie:

1.  Zmiany Uchwały nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 
10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bestwina,

2.  Zmiany Uchwały nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2016,

3.  Określenia na 2017 rok stawek podatków od środków trans-
portowych,

4.  Określenia wysokości  stawek podatku  od  nieruchomości 
oraz zwolnień od  tego podatku obowiązujących w gminie 
Bestwina w 2017 roku,

5.  Określenia  wzorów  informacji  i  deklaracji  o  podmiocie 
i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i po-
boru podatku od nieruchomości, podatku  leśnego, podat-
ku rolnego,

6.  Przyjęcia Programu współpracy gminy Bestwina z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2017,

7.  Nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie,
8.  Zbycia nieruchomości,
9.  Zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina XVIII/133/2016 z 30 

czerwca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsłu-
gi administracyjnej, księgowo – finansowej i organizacyjnej 
dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina.

10. Uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie zalicze-
nia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa 
Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów,

11. Zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ustano-
wienia służebności gruntowej,

12. Przyjęcia  programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na  terenie gmi-
ny Bestwina.

Stawki podatkowe od środków transportowych i nieru-
chomości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Pan Radosław Mróz złożył ślubowanie i odebrał gratulacje
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Aktualności

Z czego bierze się budżet i inne nurtujące 
Was pytania – rozmowy o samorządzie

Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Stanclikowi się nie 
odmawia, a już tym bardziej, gdy chodzi o zaproszenie na kawę 
i ciasto. Niewielka, ale za to zainteresowana sprawami gminy 
grupa mieszkańców postanowiła skorzystać z zaproszenia do 
CKSiR i wzięcia udziału w nieformalnym, choć z punktu widzenia 
szarego „zjadacza” chleba ważnym spotkaniu z wójtem, radny-
mi i przedstawicielami powiatu bielskiego. To kameralne grono 
przebyło 19 listopada swoistą „burzę mózgów”. Być może wpływ 
na frekwencję miał weekendowy termin oraz mecze FC Barce-
lony i ligi niemieckiej? Tym bardziej trzeba podziękować najwy-
trwalszym. Poruszone problemy nie były oczywiście nowe, po-
jawiły się już na łamach „Magazynu Gminnego” i na zebraniach 
wiejskich, jednak z okazji kończącego się roku kalendarzowego 
i połowy kadencji obecnego samorządu warto przedstawić przy-
najmniej kilka – w konwencji pytań i odpowiedzi.

Ile kosztuje nas gospodarka wodno – ściekowa?
Gdyby nie środki zewnętrzne, wymiana sieci wodociągowej 

i  kanalizacji  nie  byłaby możliwa. Koszt  ogólny modernizacji, 
rozkładający się na kilkanaście lat to ok. 70 – 80 mln. zł, w tym 
wodociągi – 10 – 12 mln., kanalizacja południowej części gmi-
ny – 40 – 50 mln. Jak wiadomo, wymiana rur azbestowych dofi-
nansowywana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ścieki z pozostałego do 
skanalizowania obszaru gminy trafią grawitacyjnie do bielskiej 
„Aquy” – cena pozostanie na takim samym poziomie jak nieczy-
stości trafiających do oczyszczalni w Kaniowie.

Czy drogowa polityka gminy i powiatu idzie w dobrym 
kierunku?

Zajmijmy się najpierw drogami głównymi  – przekonywał wójt 
Artur Beniowski. Wszyscy wiemy, że nie słychać jeszcze nic 
o środkach z naboru unijnego na lata 2014 – 2020 a priorytetem 
województwa jest kolej, nie drogi – wyjaśniał. Co robić w tej sy-
tuacji? Gmina realizuje przede wszystkim przebudowę głównych 
ciągów komunikacyjnych, te w większości są już wyremontowa-
ne ale należy dokończyć ulicę Krakowską wraz z rondem przy 
piekarni oraz ul. Janowicką. Wielokrotnie pisaliśmy już, że sta-
rostwo współpracuje z gminami tylko w przypadku, gdy te wyło-
żą 50% kosztów remontu, chyba że chodzi o środki tzw. powo-
dziowe jak to ma miejsce na ul. Kościelnej. Środki na ul. Pod-
zamcze pozyskano z powodziowego funduszu MSW. Chodniki 
gmina wykonuje we własnym zakresie. Czekają na swoją kolej 
do remontu drogi powiatowe: ul. Ludowa, Jawiszowicka, Bata-
lionów Chłopskich, Rybacka, Młyńska, Dankowicka (chodnik), 
miejsca parkingowe w centrum Bestwiny itd. W miarę możliwo-

ści również pozostałe ciągi drogowe. To wymaga wszakże roz-
tropnego gospodarowania, ponieważ na dotacje oczekują klu-
by sportowe, Ochotnicza Straż Pożarna, stowarzyszenia. Do-
płacamy także do transportu publicznego.
Szczegółowe raporty z postępu prac na drogach gminnych 

i powiatowych wraz z dokumentacją fotograficzną były i będą 
zawarte na stronie Urzędu Gminy oraz w  „Magazynie Gmin-
nym”. Polecamy zwłaszcza powrót do relacji z zebrań wiejskich.

„Oni” nie wpłacają a otrzymują! Czyli słów kilka o dzie-
leniu budżetu
Nie dzielić pieniędzy „matematycznie”! – oto podstawowa za-

sada. Gmina jako  jednostka samorządu terytorialnego stano-
wi jedną całość. Chociaż jesteśmy przywiązani do naszych so-
łectw, są to jednostki pomocnicze i równy podział między Be-
stwinę, Bestwinkę, Janowice i Kaniów nie może grać głównej 
roli. Inwestuje się tam, gdzie w danej chwili zachodzi taka po-
trzeba a korzystają z tego wszyscy mieszkańcy. Koncentracja 
przedsiębiorstw w Kaniowie czy w Bestwinie generuje wpływy 
z podatków, opłaty eksploatacyjnej PG SILESIA lecz gdyby in-
westować tylko tam, dla Bestwinki i Janowic zostałoby niewiele.

Bezpłatne szkolnictwo? – teoria i praktyka
Jakkolwiek budżet gminy Bestwina na 2017 r. opiewa na kwo-

tę ok. 35 mln. zł. aż 40% kosztów ponosimy w związku z oświa-
tą. Subwencja pokrywa tylko 70% wydatków, dopłacamy zatem 
ok. 6 mln. z zakładanych na szkoły i przedszkola 16 mln. Nie 
wiadomo jeszcze, z czym będzie wiązała się reforma oświaty, 
klasy siódme i ósme sprawią, że placówki w Janowicach i Ka-
niowie mogą mieć poważny problem z zapewnieniem organiza-
cji zajęć lekcyjnych w komfortowych warunkach.

Sławomir Lewczak

Wspólne spotkanie z samorządowcami
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Słowo azbest pojawia się w ostatnich latach coraz częściej 
w prasie, mediach czy Internecie. Terminem tym określamy ogół 
minerałów krzemianowych o włóknistej budowie.
Wyroby azbestowe zaliczane są do najgroźniejszych zanie-

czyszczeń, a ich włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie 
wiadomo, że mogą być szkodliwe dla zdrowia – włókna azbe-
stowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do 
płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. 
Produkcja, importi stosowanie wyrobów zawierających azbest 
są w Polsce zakazane od września 1998 roku.
Na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawie-

rających azbestz 19 czerwca 1997 r., wszystkie wyroby azbe-
stowe muszą być usunięte do 2032 roku.
Każdy samorząd w miarę swoich możliwości stara się poma-

gać mieszkańcom w usuwaniu tych niebezpiecznych wyrobów. 
Są to spore koszty zważywszy, że składowisk odpadów niebez-
piecznych na terenie naszego kraju jest niewiele, bo 25,a w na-
szym województwie 2. Również gmina Bestwina  już od 2005 
roku finansuje z budżetu corocznie usunięcie wyrobów z kilku-
dziesięciu nieruchomości. Z braku programu usuwania azbestu 
oraz w jego ramach wykonanej inwentaryzacji możliwe było je-
dynie finansowanie odbioru i utylizacji azbestu. Koszty demon-
tażu mieszkaniec musiał pokrywać z własnej kieszeni. W latach 
2005-2016 z 320 nieruchomości z terenu naszej gminy usunię-
to 697 ton wyrobów azbestowych na kwotę 273 341,00 złotych. 
Na tę kwotę składa się dofinansowanie pozyskane z nieistnie-
jącego już Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Bielsku-Białej w wysokości 18 400,00 zło-
tych i budżetu Gminy Bestwina w wysokości 254 941,00 złotych.
W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Bestwina zatwierdzony 

został Program Usuwania wyrobów zawierających azbest i prze-
prowadzona została w jego ramach inwentaryzacja. Zewiden-
cjonowane zostały 204 posesje, na których zlokalizowano wy-

roby azbestowe o wadze około 375 ton. Wykonanie programu 
było warunkiem dla pozyskiwania środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na finansowanie prac związanych z demontażem i unieszkodli-
wieniem wyrobów zawierających azbest, o które gmina chce za-
biegać już od następnego roku.
Zasady i warunki składania wniosków na rok następny okre-

ślone zostały w regulaminie zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta 
Gminy Bestwina i dostępne są wraz z obowiązującymi drukami 
na naszej stronie internetowej www.bestwina.pl w zakładce sys-
tem gospodarki odpadami komunalnymi oraz w urzędzie gmi-
ny – pokój nr 15. Termin składania wniosków na 2017 rok upły-
wa z dniem 28 lutego 2017 roku. Wszystkie wnioski złożone po 
tym terminie mogą liczyć na finansowanie dopiero w 2018 roku.

Bożena Stankiewicz

Dzięki zrozumieniu i wsparciu Rady Gminy Bestwina, Komisa-
riat Policji w Czechowicach-Dziedzicach pozyskał samochód Kia 
Cee’d. Radiowóz został sfinansowany w systemie 50 – 50 przy 
czym połowę środków wyłożyła Komenda Wojewódzka Policji a 

drugą (32500 zł.) – gmina Bestwina ze swoich środków budże-
towych na wniosek wójta Artura Beniowskiego. Samochód po-
siada silnik benzynowy o pojemności 1,6 l. i mocy 135 KM, kli-
matyzację, ABS a także sześciobiegową skrzynię. 
Samorządowcy mają nadzieję, że dzięki nowemu środkowi 

transportu dla czechowickich policjantów zwiększy się często-
tliwość patroli w newralgicznych miejscach naszej gminy, o co 
często wnioskowano na sesjach, zebraniach wiejskich i spotka-
niach rad sołeckich. 
Uroczystość przekazania miała miejsce w dniu 8  listopada 

w Czechowicach-Dziedzicach. Wziął w niej udział Komendant 
Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak, Komen-
dant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach mł. insp. 
Zbigniew Gacek, zaś ze strony gminy Bestwina – wójt Artur Be-
niowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik. Kluczy-
ki zostały przekazane dzielnicowemu Tomaszowi Kondziołce. 

Sławomir Lewczak
Zdjęcia dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Policji w Biel-

sku-Białej

Aktualności

Bezpieczniej z nowym radiowozem

Nasza gmina bez azbestu

Kluczyki przekazał wójt Artur Beniowski
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Od stycznia 2017 roku w obszarach kultury i sportu w gmi-
nie Bestwina nastąpią istotne zmiany organizacyjne. Z Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji, na bazie pracowników jednostki zo-
stanie wyodrębniony Referat Sportu i Promocji podlegający 
pod Urząd Gminy  i usytuowany w tylnej części budynku UG. 
Tym samym CKSiR powróci do nazwy „Gminny Ośrodek Kul-
tury” – utrwalonej już zwyczajowo w potocznych rozmowach.
Zmiany będą miały charakter przesunięć wewnętrznych stąd 

nie wiążą się z tworzeniem nowych etatów. Pracownicy GOK
-u przy ul. Krakowskiej 123 zajmą się kulturą w sensie ścisłym, 
przedsięwzięciami  artystycznymi,  działalnością wydawniczą, 
dorocznymi imprezami plenerowymi itd. Nowy referat pod swo-
je „skrzydła” weźmie kluby sportowe, wspomaganie kół i stowa-
rzyszeń, organizację rozgrywek i turniejów jak również całą in-
frastrukturę służącą wypoczynkowi i aktywności sportowej na-
szych mieszkańców taką jak tereny rekreacyjne w sołectwach, 
hala sportowa w Kaniowie, Ośrodek Rekreacji i Sportów Wod-
nych. Rozdział kompetencji odbędzie się z korzyścią dla wszyst-
kich – pracownik wyspecjalizowany w danej dziedzinie może wy-
konywać swoje obowiązki w sposób bardziej profesjonalny, tak 
jak ma to miejsce w każdym większym, sprawnie działającym 
przedsiębiorstwie lub korporacji.
Serdecznie  zapraszamy do  zapoznania  się  z  ofertą  nowe-

go – starego GOK. Placówka proponuje m.in.udział w zajęciach 
integracyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,  spotkania, 
wystawy i zajęcia dydaktyczne w Muzeum Regionalnym,  lek-
cje gry na  instrumentach, sekcję modelarską, gimnastykę re-
habilitacyjną. Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-
nie internetowej http://www.kultura.bestwina.pl/a także facebo-
okowym fanpage’u.

             Sławomir Lewczak

Zrobili zakupy – i pomogli potrzebującym. Mieszkańcy gmi-
ny Bestwina drugiego i trzeciego grudnia wzięli udział w zbiór-
ce żywności. Akcja z roku na rok zatacza coraz większe krę-
gi, możemy z radością powiedzieć, że włącza się w nią bardzo 
wiele instytucji i organizacji z naszych sołectw.
Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej zaś honorowy patronat obejmuje wójt Ar-
tur Beniowski. W roku 2016 wolontariusze kwestowali w mar-
ketach sieci „Lewiatan” w Bestwinie, Kaniowie i Bestwince. Re-
prezentowali Radę Gminy Bestwina, Radę Powiatu Bielskie-
go, Ochotniczą Straż Pożarną, Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”, Radę Sołec-
ką z Kaniowa, KGW Kaniów, LKS „Przełom” Kaniów, Zespoły 
Szkolno – Przedszkolne w Bestwinie i Kaniowie oraz Gminny 
Klub Honorowych Dawców Krwi.

Zebrano łącznie 926 kg i 170 l. podstawowych produktów 
żywnościowych – makaronu, cukru, kaszy, ryżu, oleju, konserw, 
soków, słodyczy, kawy, herbaty itd. Za aktywny udział serdecz-
ne podziękowania składa Wójt Gminy Bestwina oraz kierownik 
GOPS Beata Szypka.
Oto wyniki zbiórki w rozbiciu na poszczególne produkty:
Sypkie: Makarony, mąka, kasza, ryż, cukier – 639 kg
Słodycze – 161 kg
Konserwy mięsne, owocowe, słoiki, dżemy – 87 kg
Kawa, herbata, kakao – 29 kg
Tłuszcze – masło, margaryna itp. – 10 kg
Oleje – 90 l.
Napoje – 80 l.

Aktualności

Portrety samorządowców (część 7)

Gminna Świąteczna Zbiórka Żywności
– podsumowanie

CKSiR znów będzie GOK-iem

W sklepach kwestowała również młodzież z naszych szkół

Budynek Centrum Kultury w Bestwinie

To już ostatni odcinek cyklu, w którym prezentujemy biogra-
my osób związanych z naszym samorządem gminnym i powia-
towym. Za udostępnione informacje dziękujemy nowo zaprzy-
siężonemu radnemu a także sołtysom Bestwinki i Kaniowa.

Radny Gminy Bestwina Radosław Mróz

Pan Radosław Mróz, mieszkaniec Bestwiny, otrzymał mandat 
radnego w roku 2016 w wyniku rezygnacji p. Marcina Pasierbka 
i związanej z tym procedury wyborów uzupełniających. Głosowa-
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nia nie przeprowadzano 
gdyż p. Mróz był jedynym 
kandydatem na wakują-
ce miejsce. Reprezentu-
je KWW „Wspólnota i Po-
stęp”, okręg nr 6 w sołec-
twie Bestwina (ulice: Aka-
cjowa, Bestwińska, Brzo-
zowa, Górska, Groszko-
wa, Jaworowa, Jesiono-
wa, Jodłowa, Kąty, Lipo-
wa, Obca, Podleska, So-
snowa).
Jako  absolwent  Uni-

wersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie radny pra-
gnie wykorzystać  swoje 
wykształcenie i wiedzę w Komisji Budżetu i Finansów, aby środ-
ki budżetowe były efektywnie wykorzystywane na rzecz równo-
miernego rozwoju całej gminy. Planuje również pracować w Ko-
misji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, 
skupiając się na skutecznym wykorzystaniu środków na oświa-
tę i kulturę, by systematycznie podnosić dobry poziom naucza-
nia i wychowania w gminie Bestwina. W pracy samorządowej 
nie będzie również zapominać o własnym okręgu, dbając o po-
prawę dróg, bezpieczeństwa i o wzrost zadowolenia mieszkań-
ców z miejsca zamieszkania.
Radosław Mróz jest pracownikiem Działu Handlowego w Spół-

dzielni „Pokój” w Bielsku – Białej – jest także przewodniczącym 
tamtejszej Rady Nadzorczej. Prywatnie jest szczęśliwym mę-
żem i ojcem dwójki dzieci.  Interesuje się polityką ekonomicz-
ną i sportem.
Kontakt telefoniczny: tel. kom. 502 734 165
Kontakt e-mailowy: radoslawmroz1977@gmail.com

Sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś

Pani Teresa Paruch – 
Ryś  jest  sołtysem  Be-
stwinki  od  roku  2015. 
Mieszka w swoim sołec-
twie od urodzenia. To jej 
pierwsza kadencja w tej 
roli, aczkolwiek społecz-
nie  działa  od  wielu  lat 
poprzez  członkostwo 
w Ochotniczej Straży Po-
żarnej i pełnienie funkcji 
sekretarza.
Sołtys Bestwinki syste-

matycznie  bierze  udział 
w  sesjach Rady Gminy, 
komisjach stałych i wyjazdowych, prowadzi zebrania wiejskie, 
reprezentuje gminę na konwentach sołtysów. Aktywnie współ-
pracuje z organizacjami, kołami i stowarzyszeniami – KS Be-
stwinka, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP.
Jak sama mówi, wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom 

mieszkańców. Wskazuje na konieczność prowadzenia remon-

tów dróg, robót melioracyjnych, uregulowania rzeki Łękawki. Za-
biega o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej tych domów, któ-
re jeszcze nie są podpięte do systemu gminnego. Popiera roz-
wój sportu, infrastruktury rekreacyjnej i oświatowej, kupno no-
wego samochodu pożarniczego, budowę w Bestwince siłow-
ni zewnętrznej. W 2017 roku Bestwinka organizować będzie V 
Dożynki Gminne.
Uzyskała wykształcenie średnie – technik chemik z wielolet-

nim stażem pracy w Rafinerii Czechowice  (Lotos Terminale). 
Jest mężatką,  nie  posiada dzieci. Chętnie  jeździ  na  nartach 
i uczęszcza na basen w Czechowicach – Dziedzicach, pasjo-
nuje się również czytelnictwem.
Pragnąc zachęcić społeczność Bestwinki do współpracy mówi: 

„Chciałabym, aby mieszkańcy naszego sołectwa, szczególnie 
przebywający u nas od niedawna, włączyli się w życie społecz-
ne. Mile widziane są wszelkie dobre pomysły.”
Dyżury: każda ostatnia środa miesiąca, godz. 18.00 w Domu 

Strażaka w Bestwince.
Kontakt: 604390317

Sołtys Kaniowa Marek Pękala

Pan  Marek  Pękala, 
mieszkaniec  sołectwa 
Kaniów pełni funkcję soł-
tysa  nieprzerwanie  od 
2007  roku. Wcześniej, 
od r. 2003 zasiadał w Ra-
dzie Sołeckiej. Doświad-
czenie w pracy samorzą-
dowej  zdobywał  od  lat 
80 XX w., angażując się 
w  działalność Komitetu 
Budowy Przedszkola jak 
również Rady Rodziców 
SP im. T. Kościuszki, Za-
rządu LKS „Przełom” Ka-
niów (kierownik sekcji piłki nożnej, sekretarz, komisja rewizyj-
na). Był członkiem – założycielem UKS „Set”, działał w Komi-
tecie Budowy Kaplicy na cmentarzu. Należy do Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi, udziela się w Radzie Parafialnej.
Sołtys jako organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy 

jest niejako pomostem pomiędzy Radą Gminy i wójtem a miesz-
kańcami. Marek Pękala podkreśla, że dobremu sołtysowi powin-
no zależeć na poprawie życia miejscowej ludności. Zgłaszane 
problemy są przedstawiane przez sołtysa na sesjach i komisjach 
Rady Gminy a także dyskutowane na forach i zjazdach samorzą-
dowych. Z zadań bieżących warto w tym miejscu przypomnieć 
o wymianie sieci wodociągowej i zapewnieniu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Nieustannie monitorowana jest jakość 
dróg i chodników. Sołtys Kaniowa ma na uwadze niebezpiecz-
ne skrzyżowanie w „Kominkowicach” postulując budowę ronda 
w tym rejonie. Zabiega o usprawnienie komunikacji autobuso-
wej do Bielska – Białej i Czechowic – Dziedzic. Poświęca wie-
le czasu doprowadzeniu do pierwotnej świetności przedszko-
la w Kaniowie i pozostawieniu filii SP ZOZ. W polityce samo-
rządowej Marek Pękala jest zwolennikiem wyodrębnienia tzw. 
funduszu sołeckiego.

Aktualności

Radny Radosław Mróz

Sołtys Marek Pękala

Sołtys Teresa Paruch - Ryś
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98 lat temu, 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę i naczelne 
dowództwo nad Wojskiem Polskim. Dzień ten rozpoczął w na-
szej historii nowy rozdział, erę Polski odrodzonej po okresie za-
borów. Narodowe Święto Niepodległości zostało wprowadzone 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. a po okresie PRL-u przywró-
cone w r. 1989. Uroczystości patriotyczne z roku na rok przy-
bierają coraz barwniejszą szatę, dotyczy to również gminy Be-
stwina. W biało – czerwone barwy w roku 2016 przystroił się 
zwłaszcza Kaniów, gdyż właśnie w tym sołectwie miały miejsce 
centralne, gminne uroczystości.
Głównym celebransem Mszy św. w kościele Niepokalanego 

Serca NMP był ks. kan. Jacek Przybyła, kapelan premier Be-
aty Szydło. Towarzyszyli mu księża proboszczowie Janusz To-
maszek, Cezary Dulka i Józef Baran. Czcigodny gość w homilii 
zabrał zgromadzonych wiernych w podróż przez stulecia, przy-
wołując najpiękniejsze momenty w historii Polski, triumfy nasze-
go oręża, determinację twórców niepodległości, ich wolę wspól-
nej pracy pomimo podziałów politycznych. Często cytował kla-
syczne utwory  literatury narodowej:  „Inwokację” Mickiewicza, 
„Kwiaty Polskie” Tuwima, „Katechizm polskiego dziecka” Wła-
dysława Bełzy, wiersze Cypriana Kamila Norwida. W przygo-
towanie liturgii włączyli się reprezentanci mieszkańców gminy, 
czytania wykonali sołtysi Marek Pękala i Teresa Paruch – Ryś, 
modlitwę wiernych radna Maria Maroszek, zaś modlitwę za Oj-
czyznę ks. Piotra Skargi – wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Nycz.
Po Mszy św. uformował się uroczysty kondukt który przema-

szerował na cmentarz parafialny. Pieśni patriotyczne grała Orkie-
stra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, za nią podą-
żyły poczty sztandarowe i delegacje. Podobnie jak w ubiegłych 
latach pojawili się strażacy z gminnych jednostek OSP, górni-
cy,  pszczelarze, Koło Łowieckie  „Bażant”, RZPiT  „Bestwina”, 
placówki oświatowe, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej, działacze sportowi, harcerze z 7 DH „Ogień”, członkowie 
PSL, seniorzy i wielu innych. Odśpiewano hymn narodowy, ks. 
Przybyła odmówił modlitwę a po niej nastąpiło składanie wień-
ców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Ofiarom Wojen i Nie-
nawiści” postawionym na cmentarzu kaniowskim w 1992 r. z ini-
cjatywy pani Anny Kóski. Rozpoczęli radni z przewodniczącym 
Rady Gminy Jerzym Stanclikiem, następnie wójt Artur Beniowski 
z kierownictwem Urzędu Gminy a w dalszej kolejności pozostali.
Oto fragmenty przemówienia wójta Artura Beniowskiego:
(...) Wojna nigdy się nie zmienia. Zawsze przynosi z sobą 

śmierć i zniszczenie, łzy i rozłąkę. Świat po każdej wojnie dźwi-
gał się jednak z gruzów. Po I wojnie światowej z zaborczej nie-

woli podźwignęła się Polska. Nie tylko dzięki dogodnej sytuacji 
politycznej spowodowanej upadkiem mocarstw – w znacznej 
mierze także dzięki wysiłkowi samych Polaków na polach bitew 
i w gabinetach dyplomatów. Nie wolno zapominać o walce o gra-
nice i odparciu bolszewickiej inwazji w 1920 roku. Kraj scalony 
z trzech części w krótkim czasie zdołał zbudować swoją pań-
stwowość, gospodarkę, szkolnictwo, kulturę. Posiadaliśmy prze-
cież solidne fundamenty w postaci pokoleń rodaków wychowa-
nych w duchu patriotycznym w polskich rodzinach.

Miłość do Ojczyzny przetrwała podczas kolejnej, jeszcze 
straszniejszej wojny jak również w czasach komunizmu. Przy-
kładów nie szukajmy daleko, możemy znaleźć je na tym cmen-
tarzu, w rodzinnych albumach, we wspomnieniach starszego 
pokolenia. Gmina Bestwina pod tym względem zapisała w dzie-
jach Polski piękną kartę, zapisało ją również sołectwo Kaniów. 
Kilkadziesiąt metrów od tego miejsca znajduje się grób Fran-
ciszka Bociana, żołnierza kampanii wrześniowej i formacji pod-
ziemnych, szefa sztabu obwodu bielskiego AK. Z Kaniowa po-
chodził Ludwik Dudziak, kawaler orderu Virtuti Militari i Krzy-
ża Walecznych. Przeszedł on szlak bojowy armii Andersa wal-
cząc w kompanii moździerzy w krwawej bitwie pod Monte Cas-
sino. Represje nie ominęły urodzonego w Kaniowie profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Brożka, areszto-
wanego podczas „Sonderaktion Krakau”, przetrzymywanego 
w obozach Sachsenhausen i Dachau. (...)
Po oficjalnych obchodach odbyło się spotkanie w auli para-

fialnej gdzie najmłodsi członkowie zespołu „Bestwina” w stro-
jach  laskich prowadzeni przez Sławomira Ślósarczyka wyko-
nali gwarą piosenki o tematyce patriotycznej.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Rada Sołecka w Kaniowie spotyka się raz na dwa miesiące 
ale oprócz tego jej członkowie wysłuchują mieszkańców na ze-
braniach wiejskich jakie odbywają się w trybie normalnym bądź 
nadzwyczajnym (zebranie w sprawie utrzymania Ośrodka Zdro-
wia w Kaniowie). Kontynuowana jest współpraca z OSP, KGW, 
LKS „Przełom” i  innymi podmiotami. Niemałą ilość czasu zaj-
mują działania charytatywne – współorganizacja przelotów sa-
molotowych dla dzieci lub spotkań w filii GBP z przedstawicie-
lami różnych zawodów.
Po ukończeniu technikum hutniczego Marek Pękala w 1974 r. 

podjął pracę w Walcowni Metali „Dziedzice”. Dwa lata spędził 
w wojsku – jednostce pancernej w Gliwicach. Po powrocie, do 
1995 r. pracował jako operator urządzenia, potem zaś, do eme-
rytury jako mistrz zmianowy. Był członkiem zakładowego Koła 
Inżynierów i Techników.
Sołtys Kaniowa jest żonaty, posiada jednego syna. Interesuje 

się modelarstwem, sportem (narciarstwo), motoryzacją.
Dyżury: W środy po południu i soboty po południu w biurze 

sołtysa w Kaniowie.
Kontakt: 608037545

„Czym ta ziemia – mą Ojczyzną”
– Narodowe Święto Niepodległości w gminie Bestwina

Złożenie kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu
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Spośród wszystkich  uroczystości  przeżywanych w  naszej 
gminie w ciągu roku, właśnie ta dostarcza najwięcej wzruszeń. 
Czy może być bowiem coś piękniejszego niż miłość która prze-
trwała próbę czasu? 50, 60 lat spędzonych ramię w ramię i to 
w warunkach często niełatwych?  „Gdy się łączą ręce dwie... 
wtedy zwykła ludzka miłość jest potęgą” – śpiewamy przecież 
w pięknej pieśni. W uhonorowaniu jubileuszowych par małżeń-
skich chodzi zatem nie tyle o medale i dyplomy ale o przykład 
dla potomnych – jak się kocha, jak walczy o każdy dzień, jak 
pracuje, wychowuje dzieci  i trwa pomimo burz i zakrętów co-
dziennej egzystencji.
W restauracji  „Ryszkówka” 26  listopada świętowało 28 par 

z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa a część oficjalna zo-
stała poprzedzona Mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP 
w Bestwinie. Złote Gody (50 lat razem) obchodziło 21 par z 61 
które zawarły związek małżeński w 1966 r., zaś Diamentowe 
Gody (60 lat razem) 7 par z 34 jakie wstąpiły na wspólną dro-
gę życia w 1956 r.

Medale  „Za długoletnie  pożycie małżeńskie”  przyznawane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył złotym jubilatom 
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski w asyście zastępcy kie-
rownika USC Brygidy Jankowskiej. „Diamentowe” pary również 
otrzymały stosowne podziękowania. Do gratulacji dołączył się 
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik i księża probosz-
czowie: Cezary Dulka, Józef Baran, Józef Walusiak i Janusz To-
maszek. Symboliczny toast rozpoczął nowy etap w życiu mał-
żonków, wierzymy, że będą wspierać ich rodziny, znajomi i cała 
społeczność mieszkańców.
Oto imiona i nazwiska jubilatów.
Diamentowe Gody:

Leontyna i Bronisław Medoń, Bernardyna i Władysław Fur-
czyk, Józefa i Stanisław Kosmaty, Otylia i Franciszek Ko-
smaty, Zofia i Eugeniusz Kozak, Zofia i Józef Rosner, Ma-
ria i Józef Ślósarczyk.

Złote Gody:
Monika i Bolesław Lejkowscy, Zofia i Stefan Rezik, Anna 
i Edward Góra, Hildegarda i Antoni Grygierzec, Maria i Zbi-
gniew Kowalczyk, Helena i Tadeusz Kucz, Jadwiga i Sta-
nisław Wróbel, Rozalia i Władysław Żaczek, Katarzyna 
i Edward Busz, Maria i Franciszek Gajda, Jadwiga i Stani-
sław Grygierzec, Helena i Edward Jędrzejko, Cecylia i Stani-
sław Kubiczek, Jadwiga i Jan Ozimina, Anna i Edward Pucz-
ka, Natalia i Władysław Szostak, Eugenia i Józef Wilczek, 
Emilia i Roman Markiel, Genowefa i Leon Podbiał, Jadwiga 
i Zenon Poźniak, Helena i Lucjan Szwajkowscy.
Wśród  jubilatów  powitaliśmy  również Panią Zofię i Pana 

Władysława Kozieł obchodzących  już 51  rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego – w ubiegłym roku nie mogli uczestni-
czyć w uroczystościach.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wójt wręczył medale i pogratulował wszystkim Jubilatom

„Oraz że Cię nie opuszczę...”
Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina

Mniej pożarów, sporo zdarzeń drogowych
– komendant gminny OSP podsumowuje rok

Czy pracę strażaka da się przełożyć na liczby? Poświęcenie, 
ryzykowanie życia z pewnością nie ma ceny, ale inne aspekty 
funkcjonowania OSP warto przedstawić w formie statystyczne-
go opracowania. Pomocną dłoń wyciągnął do redakcji – wzo-
rem lat ubiegłych – komendant gminny Grzegorz Owczarz. Pu-
blikujemy dane obejmujące okres działania Straży Pożarnej od 
stycznia do początku grudnia 2016 r.
Mijający rok nie był tak suchy jak 2015, toteż zanotowano 78 

zdarzeń a wśród nich 19 pożarów. 56 wyjazdów to zagrożenia 
miejscowe. Ich ilość wzrasta a pojawia się coraz więcej inter-
wencji związanych z neutralizacją środków chemicznych, np. 
plam oleju. Zgłoszono ponadto  trzy alarmy fałszywe. Do naj-
większych akcji gaśniczych należała walka z pożarem domu na 
ul. Kóski w Kaniowie, w Bestwinie na ul. Leszczynowej, w Be-
stwince na ul. Ładnej i w Janowicach na ul. Miodowej (zakłady 
przetwórstwa mięsnego). Zdarzały się wyjazdy do traktorzysty 

przyciśniętego przez sprzęt rolniczy, uszkodzonego rurociągu 
gazowego albo psa tonącego w rzece Białej. 25 czerwca przez 
gminę przeszła dość duża nawałnica która uszkodziła także bu-
dynki mieszkalne.
W gminie Bestwina do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 

łącznie 528 osób. Rośnie liczba kobiet – druhen (93) i człon-
ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, najmłodszych adep-
tów pożarnictwa mamy w jednostkach 65. Strażacy podnoszą 
swoje kwalifikacje. W Bielsku – Białej trzech druhów uczestni-
czyło w kursie konserwatorów – kierowców. Dla mieszkańców 
organizowano kursy i pokazy z zakresu pierwszej pomocy. Po-
kaz ratowniczo – gaśniczy można było obserwować podczas 
pikniku rodzinnego w Bestwince a współorganizowały go OSP 
Bestwinka i OSP Dankowice. Gminne manewry odbyły się 13 
czerwca na terenie stadniny koni w Janowicach, z kolei OSP 
Bestwinka i OSP Kaniów brały udział w ćwiczeniach w Danko-
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Aktualności

wicach (przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży).
Formą ćwiczeń jest bez wątpienia rywalizacja o charakterze 

sportowym albo sprawdzająca umiejętności ratownicze. Na tym 
polu jest się czym pochwalić! Drużyna z OSP Bestwina (w róż-
nym  składzie)  zwyciężyła w VII Międzynarodowych Maltań-
sko – Strażackich Manewrach Ratowniczych w Szczyrku, zaję-
ła I miejsce w Manewrach Strzelecko – Maltańskich w Suchej 
Beskidzkiej i II miejsce podczas III Podbabiogórskich Zaodów 
Ratowniczo – Gaśniczych w Lachowicach. Trwa dobra passa 
sekcji  ratownictwa wodnego w Kaniowie, świadczy o  tym mi-
strzostwo Polski w dwóch konkurencjach na X Mistrzostwach 
Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powo-
dziowym w Licheniu Starym koło Konina. Nasze gminne zawo-
dy sportowo – pożarnicze zostały zorganizowane 24 września 
w Bestwince, większość trofeów zdobyła OSP w Kaniowie. Roz-
grywki sportowe obejmowały piłkę nożną i tenis stołowy. W Tur-
nieju Piłki Halowej w Pisarzowicach drużyny MDP z Bestwinki, 
Kaniów i Janowic zajęły trzy najwyższe stopnie podium. W Ja-
nowie k. Częstochowy trwał obóz letni MDP powiatu bielskie-
go – jego organizatorem był dh Grzegorz Gawęda.
Z wielkim uznaniem spotkały się kroniki strażackie prowadzo-

ne przez druhów Jana Oziminę z Bestwiny i Józefa Distla z Be-
stwinki. Pierwsza z nich uzyskała tytuł kroniki wzorowej na XIII 
Ogólnopolskim Konkursie Kronik, obie były nagrodzone na prze-
glądzie wojewódzkim i powiatowym. Poza tym trzeba wspomnieć 
o Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dh Kacper Głąb wygrał etap po-
wiatowy a na szczeblu wojewódzkim był czwarty.
Tegoroczne zebrania walne były zarazem zebraniami spra-

wozdawczo – wyborczymi. Najistotniejsze zmiany zaszły w Be-
stwince i w Bestwinie gdzie wybrano nowych prezesów – Grze-
gorza Gawędę i Jana Wróbla. W Kaniowie funkcję naczelnika 
objął bardzo młody wiekiem ale doskonale wykwalifikowany druh 
Wojciech Janeczko. 9 kwietnia w Bestwince wyłoniony został 
na kolejną kadencję Zarząd Gminny OSP z prezesem Herber-
tem Szeligą na czele.
Centralna akademia gminna z okazji Dnia Strażaka odbywa-

ła się 7 maja w Bestwince. Uroczyście wręczono podczas niej 
medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Zasłużony dla Ochotni-
czego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego” i odznaki „Strażak Wzo-
rowy”. Jednak najważniejsze odznaczenie strażackie otrzymał 
w tym roku prezes honorowy OSP Bestwinka Józef Distel. Za-
rząd Główny ZOSP RP przyznał mu Złoty Znak Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP. Pani Renata Janeczko z Kanio-
wa, żona, matka i babcia strażaków, aktywnie współpracująca 
z miejscową jednostką otrzymała Złoty Medal Za Zasługi Dla 

Pożarnictwa.
Strażacy brali udział we wszystkich imprezach plenerowych 

czy  też  uroczystościach państwowych  i  kościelnych na  tere-
nie gminy. Wystawiali poczty sztandarowe oraz dbali o spokoj-
ny przebieg Święta Gminy, Rewii Orkiestr Dętych, Janowickie-
go Rajdu Rowerowego, Dożynek itp. Włączyli się w zabezpie-
czanie Światowych Dni Młodzieży w gminie Bestwina i na kra-
kowskich Błoniach z udziałem papieża Franciszka. Prowadzili 
edukację pożarniczą dla szkół i przedszkoli poprzez m.in. Dni 
Otwartej Strażnicy.
Dokonano istotnych zakupów sprzętowych. W fazie testowa-

nia jest nowy system „e-remiza” czyli aplikacja na telefony po-
wiadamiająca druhów o alarmie. Abonament  za  cały  rok  po-
krył starosta bielski. Kupiono środki zabezpieczenia indywidu-
alnego strażaka i dwa detektory wielogazowe. Bestwinka i Ka-
niów planują kupno nowych samochodów bojowych i pozyska-
nie na ten cel środków zewnętrznych. Od wiosny powinien roz-
począć funkcjonowanie gminny magazyn przeciwpowodziowy. 
Jest wykonany projekt, druhowie posiadają pozwolenie na bu-
dowę i przygotowany teren.
Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Syste-

mu Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gmi-
ny Bestwina nie występują o ekwiwalent pieniężny przy-
sługujący za akcję.

Sławomir Lewczak

Strażacy doskonalą umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Władysław Kozieł na gali finałowej
Nagrody Starosty Bielskiego

Osoba ks. Józefa Londzina, patrona nagrody, łączy w sobie 
powołanie oraz bezinteresowną społeczną pracę – zauważył or-
dynariusz diecezji bielsko – żywieckiej, ks. bp. Roman Pindel. 
Cała dziesiątka nominowanych z gmin naszego powiatu realizu-
je ideały wielkiego rodaka z Zabrzega i w swoich środowiskach 
wszyscy cieszą się szacunkiem mieszkańców. Należy ich do-
cenić i wyróżnić. W Teatrze Polskim w Bielsku – Białej w dniu 
3 listopada trwała gala podsumowująca XVIII edycję nagrody, 
impreza pełna wzruszeń, emocji, łez szczęścia.
Jak  już pisaliśmy, gmina Bestwina nominowała do nagrody 

pana Władysława Kozieła, mieszkańca sołectwa Bestwina, uta-

lentowanego satyryka, wielokrotnie nagradzanego autora krót-
kich form literackich. Na tle pozostałych kandydatów p. Włady-
sław,  popularny  „Dziadek Władek”  zaprezentował  się  bardzo 
dobrze, co było widać na okolicznościowym filmie. Jury w skła-
dzie: Alina Świeży – Sobel, prof. Anna Węgrzyniak, ks, Ignacy 
Czader, Leszek Miłoszewski, Roman Migdał i Bogdan Kocurek 
postanowiło główne wyróżnienie przyznać Wojciechowi Waligó-
rze z gminy Porąbka, natomiast pan Kozieł odebrał z rąk Staro-
sty Bielskiego Andrzeja Płonki nagrodę dla nominowanego oraz 
bukiet kwiatów. Już bowiem samo uczestnictwo w roli kandyda-
ta jest wielkim zaszczytem.
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Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic od lat daje się poznać 

mieszkańcom gminy od najlepszej strony. Panie nie tylko przy-
czyniły się do organizacji pięknych dożynek, ale także są niezwy-
kle aktywne w mediach. Prowadzą profil na facebooku, udziela-
ją sie na portalu „MojeKGW.pl” a w plebiscycie „Dziennika Za-
chodniego” zajęły najwyższą lokatę spośród kół z powiatu biel-
skiego. 76 – osobowa grupa entuzjastek działalności społecznej 
doskonale odnalazła się w realiach XXI wieku. Co więcej – ist-
nieją plany utworzenia sekcji młodzieżowej!
Ponieważ kadencja Zarządu KGW Janowice dobiegła koń-

ca, w dniu 10 grudnia w budynku Domu Strażaka zostało zor-
ganizowane walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Prze-
wodnicząca Krystyna Norymberczyk odczytała w obecności licz-
nych członkiń sprawozdanie z dotychczasowej pracy, podzięko-
wała za wsparcie ze strony Urzędu Gminy, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, szkoły, parafii i różnych stowarzyszeń a także przy-
jęła do grona gospodyń trzy nowe panie. Zgodnie ze statutem 
przeprowadzono wybory nowego Zarządu. W jego skład wcho-
dzić  będą: Krystyna Norymberczyk  –  przewodnicząca; Hali-
na Olek – zastępca; Urszula Kal – skarbnik; Katarzyna Jorda-

nek – sekretarz; Kazimiera Ciszczoń, Beata Durajczyk, Agata 
Szwajka – członkinie. 
Urząd Gminy reprezentował na zebraniu zastępca wójta Mar-

cin Kanik natomiast Radę Gminy – jej wiceprzewodniczący Sta-
nisław Nycz, zarazem sołtys Janowic. Jako że spotkanie odby-
wało się w okresie przedświątecznym. padło wiele ciepłych słów 
życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych. Z uznaniem oglą-
dano starannie prowadzoną kronikę.

Sławomir Lewczak

Budynek teatru wypełnił się po brzegi samorządowcami róż-
nych szczebli, oprócz gospodarzy przybył m.in. wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz. Ze strony władz gminy Bestwina panu 
Władysławowi i jego małżonce gratulacje złożyli wójt Artur Be-
niowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik. Po 
części oficjalnej pozowano do pamiątkowych fotografii.
Jak zawsze wysoki poziom artystyczny zaprezentowały wy-

stępujące zespoły. W uroczysty nastrój wprowadził gości chór 

„Hejnał” z Mazańcowic a widowisko słowno – muzyczne „W dro-
dze do domu” zrealizowali uczniowie LO im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Czechowicach – Dziedzicach. Na fortepianie podczas 
tego występu grał Łukasz Jonkisz, organista z Kaniowa. Na sa-
mym końcu na scenie pojawiła się gwiazda operetki i musica-
lu Grażyna Brodzińska. Artystka ceniona w Polsce i za granicą 
nawiązała z publicznością doskonały kontakt, wykonała m.in. 
„Arię ze śmiechem”. J. Offenbacha.
Władysław Kozieł z właściwą sobie skromnością dziękował za 

przyznaną nominację. Natomiast redakcji „Magazynu Gminnego” 

opowiedział o swoich początkach – udziale w pracach społecz-
nych na terenie gminy Bestwina. Nie jest to wspomnienie zwią-
zane z twórczością satyryczną, tym niemniej niezwykle ciekawe: 
Tymi pracami „zaraził” mnie dr Franciszek Maga przed półwie-
czem (w roku 1966), kiedy powstał w Bestwinie jeden z pierw-
szych w kraju – Społeczny Komitet Gazyfikacji, w którym zosta-
łem wybrany sekretarzem (o czym wspomina pan Doktor w swej 
książce „Bestwina i moja droga” na str. 174). Mieszkałem w Be-
stwinie dopiero rok i zaledwie kilka miesięcy wcześniej podją-
łem pracę w gminie jako agronom. (Taki co chodzi po wsi a gro 
nom na nerwach). Miałem wtedy 23 lata.

Pierwszy etap gazyfikacji w gminie zakończono z począt-
kiem 1973 r. (Przypominam sobie artykuły z gazet ogólnopol-
skich o „położonych” 16-tu kilometrach rurociągu i podłączanych

200 budynkach). Wtedy coś klapnęło, bo Komitet Gazyfika-
cyjny przestał działać. Jednak dzięki panu Józefowi Placucho-
wi, który od samego początku był motorem wszystkich działań

związanych z gazyfikacją, podjąłem starania i zaangażowałem 
się w budowę odcinka rurociągu (Bestwina Piekarnia - Magów-
ka). Prace związane z budową rurociągu zostały w roku 1975 
(projekt) i w 1976 realizacja - rozpoczęte w tzw. wówczas czy-
nie społecznym. „Załatwiłem”  wówczas rury ze szwem w Hu-
cie Ozimek, miejsce kwaterunku u nas w domu dla spawacza 
pana Stasia z Zabrza (nieliczni mieli wtedy takie uprawnienia) 
na okres miesiąca oraz zobowiązałem się do systematycznego 
dostarczania mu butli z tlenem i acetylenem. Dzisiaj się wierzyć 
nie chce, że wtedy były problemy z kupnem gazów do spawa-
nia... i że panie, mieszkanki naszego rejonu, na całym odcin-
ku od Ryszkówki po Magówkę przenosiły ciężkie rury nad wy-
kopy wykonywane ręcznie łopatami przez pana Józefa Nycza 
i jego ekipę z Janowic... (ojca obecnego Zastępcy Przewodni-
czącego Rady Gminy).

            Sławomir Lewczak

Pamiątkowa fotografia z uroczystości w Teatrze Polskim

Nowo wybrany Zarząd i goście walnego zebrania

Krystyna Norymberczyk
ponownie na czele KGW Janowice

Aktualności
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Człowiek czterdziestoletni nie  jest  już co prawda młodzień-
cem ale za to posiada doświadczenie życiowe oraz wiedzę któ-
rą potrafi wykorzystać. Podobnie sprawy mają się z organiza-
cjami. Pszczelarze z gminy Bestwina zrzeszeni w swoim Kole 
od 1976 zdążyli okrzepnąć i na stale wpisać się w koloryt na-
szych terenów. Ciężko wyobrazić sobie janowickie czy bestwiń-
skie łąki i sady bez pszczół, tych pożytecznych owadów trudnią-
cych się zapylaniem roślin i przynoszącym mieszkańcom słod-
ki owoc swojej pracy.
Józef Faruga, Józef Wróbel, Stefan Gawęda, Zygmunt Rezik 

i Karol Foltyn tworząc pierwsze zręby Koła pragnęli przekazać 
swoje umiejętności młodszym kolegom, uczyć ich niełatwego fa-
chu poprzez organizowanie szkoleń, wykładów, wycieczek po-
glądowych, wzajemną pomoc. Zawsze ważny był wspólny front 
walki z chorobami pszczół: niezwykle groźną warrozą, nozemo-
zą, zgnilcem amerykańskim. Priorytetem w ostatnich latach sta-
je się uświadamianie rolników źle wykonujących opryski. Piękny 
jubileusz czterdziestolecia oprócz możliwości miłego spotkania 
we wspólnym gronie miał charakter nostalgiczno – wspomnie-
niowy, lecz nie zabrakło myślenia przyszłościowego. Dziedzic-
two ks. Jana Dzierżona, „ojca współczesnego pszczelarstwa”  
należy przecież przekazać dalej.
Gminne Koło Pszczelarzy skupia 46 osób z Bestwiny, Bestwin-

ki, Janowic i Kaniowa. Posiada w sumie 635 rodzin pszczelich. 
Największe pasieki mają ok. 50 uli, średnio jest ich 15 – 20. Funk-
cję prezesa sprawuje od 2016 r. Andrzej Wysogląd który przejął 
ją od Kazimierza Wojtyły przewodzącego Kołu od r. 1990. Żyjący 
członkowie i ich goście spotkali się w dniu 12 listopada rozpoczy-
nając jubileusz Mszą świętą. Liturgia była okazją do wspomnie-
nia pszczelarzy zmarłych, zapisanych we wdzięcznej pamięci.
Mszy w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie przewod-

niczył ksiądz Józef Jasek, proboszcz parafii w Bielsku – Bia-
łej  Leszczynach, długoletni  proboszcz w Kaniowie  i  pasjonat 
pszczelarstwa – kapelan Koła. Homilię wygłosił ks. Jan Mam-

carz, również były proboszcz z Kaniowa, aktualnie z Soli k. Żyw-
ca. Mówił między  innymi:  „Pszczoła jest symbolem mądrości 
i pracowitości, cenili ją starożytni Rzymianie, znajduje się w her-
bach papieży. Chętnie odwołuje się do niej Kościół, na przykład 
w Orędziu Wielkanocnym. Równocześnie jednak owad ten wy-
maga wielkiej troski, łatwo pszczołę uśmiercić, jeśli się ją za-
niedba”. Przy ołtarzu w asyście pocztów sztandarowych stanę-
li również proboszczowie: ks. Marek Kręcioch z Kobiernic, ks. 

Cezary Dulka z Bestwiny, ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa, ks. 
Józef Baran z Bestwinki i ks. Józef Walusiak z Janowic. Wierni 
uczcili relikwie św. Ambrożego z Mediolanu, patrona pszczelarzy.
Druga część uroczystości miała miejsce w bestwińskim Domu 

Sportowca. Rozpoczęła się przywitaniem i wręczeniem odzna-
czeń. Zasłużeni członkowie Koła otrzymywali wyróżnienia z rąk 
prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sa-
bata oraz prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” 
Andrzeja Walewskiego. Najwyższe wyróżnienie pszczelarskie 
w Polsce, statuetkę im. ks. dr. Jana Dzierżona otrzymał pan Jó-

Jeśli możemy to pomagajmy, to nic nie kosztuje, a może dać 
dużo radości innym i to jest bezcenne. Zachęcam wszystkich do 
pomocy, ja to zrobiłem z dnia na dzień i niech to trwa jak najdłużej!

5 grudnia w Katowicach miała miejsce Śląska Gala Wolonta-
riatu, podczas której uhonorowano najbardziej aktywnych spo-
łecznie mieszkańców naszego regionu. Z radością informuje-
my, że wśród tych wyjątkowych osób znalazł się pan Tadeusz 
Zarębski z Bestwiny. Zgłoszony przez fundację „Ada” pan Ta-
deusz podjął się trenowania chorego na autyzm Adriana, rozpi-
sał dla niego indywidualny program i pomógł mu wystartować 
w Półmaratonie Warszawskim. W kategorii wolontariat indy-
widualny na gali „Barwy Wolontariatu” pan Tadeusz zdo-
był I miejsce! Temat jeszcze rozszerzymy a już teraz składa-
my serdeczne gratulacje i zachęcamy do przeczytania artyku-
łu który znajduje się na stronie silesion.pl – https://silesion.pl/
wolontariusz-roku-2016-pomogl-przebiec-adrianowi-polmaraton

Kultura

Karol Foltyn i Stanisław Stwora otrzymali Medale im. ks. Jana Dzierżona

Pierwszy z prawej pan Tadeusz Zarębski

Tadeusz Zarębski: Wolontariusz roku
w województwie śląskim

„Miodowe lata” Gminnego Koła Pszczelarzy
Jubileusz 40 rocznicy powstania
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Po raz czwarty w naszej gminie został wystawiony spektakl 
„W poszukiwaniu Kopciuszka”. Przedstawienie z udziałem wójta 
Artura Beniowskiego, samorządowców, strażaków, nauczycie-
li, wolontariuszy stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni” i innych 
znanych osób zawitało tym razem do Bestwiny. Odbyło się w 
niedzielę, 11 grudnia i wywołało salwy szczerego śmiechu gdyż 
zostało wzbogacone o akcenty typowe dla naszego największe-
go sołectwa. Cel był niezwykle szlachetny – pomoc podopiecz-
nym Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysło-
wym„Razem”. Przed właściwym przedstawieniem na deskach 
sceny „Domu Strażaka” wystąpili z koncertem „Śpiewający Przy-
jaciele” kierowani przez Magdalenę Wodniak – Foksińską – po-
łączone chóry „Andante” i „Allegro”, wśród nich zaś wolontariu-
sze Stowarzyszenia. Prezes Maria Sysak – Łyp i wiceprezes 
Tadeusz Sowiński podziękowali wszystkim, którzy swoją spo-
łeczną pracą i wolnymi datkami w kwocie 2920 zł. wsparli oso-
by niepełnosprawne z ośrodka przy ul. Sikorskiego.
Warto przy okazji wspomnieć, że w przeddzień imprezy ośro-

dek był wizytowany przez delegację parlamentarzystów, samo-
rządowców i duchownych. Wśród nich znaleźli się ordynariusz 
diecezji bielsko – żywieckiej bp Roman Pindel, sekretarz stanu 
w ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 

Szwed, podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, senator An-
drzej Kamiński, I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, przed-
stawiciele Urzędu Miasta  i powiatu Bielsko-Biała, wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski  i proboszcz parafii w Bestwinie ks. 
Cezary Dulka.

Sławomir Lewczak

zef Zątek, były wieloletni prezes Koła w Porąbce. Medal im. ks. 
Dzierżona trafił do rąk pszczelarzy z gminy Bestwina: panów 
Karola Foltyna i Stanisława Stwory.

Karol Foltyn był jednym z założycieli Koła, pełnił w nim róż-
ne funkcje – członek zarządu, skarbnik. Pozostaje znany jako 
wychowawca pokoleń pszczelarzy.  Z  kolei Stanisław Stwora 
włączał się w różnorakie działania dla rozwoju pszczelarstwa 
i ochrony przyrody. Długo pracował w zarządzie Koła, był de-
legatem do Beskidzkiego Związku Pszczelarzy. Należał do ini-
cjatorów ufundowania sztandaru GKP.
Oto laureaci pozostałych odznaczeń. Złota Odznaka Polskie-

go Związku Pszczelarskiego: ks. Marek Kręcioch, Tadeusz Mrę-
ca, Stanisław Kudłacz, Andrzej Żaczek, Antoni Czernek, Andrzej 

Wysogląd, Ryszard Jordanek, Janusz Zemznek, Jerzy Borutka. 
Srebrna odznaka PZP: Katarzyna Jordanek, Andrzej Janosz, 

Adam Kozieł, Anatol Faruga, Józef Pacholski, Tadeusz Szkarbat. 
Brązowa Odznaka PZP Sylwia Jonkisz – Srokol, Rafał Talik, 

Henryk Kolber, Artur Beniowski, Krzysztof Pasierbek, Tomasz 
Halama, Damian Glądys, Władysław Pyclik, Andrzej Jordanek.
W imieniu odznaczonych głos zabrał Jerzy Borutka a gratu-

lacje popłynęły  także ze strony władz pszczelarskich  i samo-
rządowych. Kwiaty oraz tablice pamiątkowe wręczyli wicesta-
rosta bielski Grzegorz Szetyński  i wójt  gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Swoją obecność zaznaczyli przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Stanclik, radni powiatowi i reprezentanci ościen-
nych Kół: z Bielska – Białej, Oświęcimia, Osieka, Porąbki, Ja-
wiszowic, Starej Wsi, Andrychowa, BZP „Bartnik”. Przybyli też 
myśliwi z Koła Łowieckiego „Bażant” w Bestwinie – z jego sze-
regów Koło Pszczelarzy się wywodzi. Całość poprowadził dy-
rektor CKSiR Grzegorz Boboń.
Prezydent  PZP Tadeusz Sabat  oraz  prezes BZP Andrzej 

Walewski omawiali szanse i zagrożenia stojące przed polskim 
pszczelarstwem  i  aktualny  stan  prawny  obowiązujący w  tej 
dziedzinie na terenie kraju i Unii Europejskiej. Zaniepokoił ich 
zwłaszcza napływ tanich „miodów” z Chin oraz wzmożona obec-
ność warrozy. Prezes Walewski zaprezentował słoik wypełnio-
ny roztoczą varroa destructor zebraną z uli w ostatnim okresie. 

Życzyłbym sobie, abyśmy spotkali się tutaj za kolejne 40 lat! – 
powiedział prezydent Sabat. Jeśli pszczelarze z gminy Bestwi-
na będą działali tak intensywnie jak robią to obecnie, następne 
czterdziestolecie minie szybko... lotem pszczoły.

Sławomir Lewczak

Kultura

Podziękowania składa prezes „Razem’’ Maria Sysak - Łyp

Pochód zaproszonych Kół Pszczelarzy

„Kopciuszek” powrócił na scenę
– przedstawienie dla Stowarzyszenia „Razem”
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„Nigdy nie szukałem wojny. To ona znajdowała mnie, gdy wy-
buchała na terenach którymi się zajmowałem” – powiedział gosz-
czący w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie reporter Woj-
ciech Jagielski. Ten publikujący w wielu ogólnopolskich dzien-
nikach i tygodnikach autor zyskał sławę wyśmienitymi książka-
mi, są to m.in. „Wypalanie traw” albo najbardziej znana, opo-
wiadająca o Afganistanie „Modlitwa o deszcz”. W dniu 24 listo-
pada mieszkańcy naszej gminy udali się z panem Wojciechem 
do Azji, Afryki i wszędzie tam, gdzie tworzyła się wielka historia.
Czy jednak historię piszą tylko prezydenci, generałowie i rewo-

lucjoniści? Niekoniecznie. Reporter dociera do pasterzy, sprze-
dawców lodów lub zwyczajnych szeregowców. To oni stanowią 
krwioobieg danego państwa lub miasta. Jak się okazało, najbar-
dziej urzekli Wojciecha Jagielskiego Gruzini z ich otwartością i 
rozwiniętym życiem rodzinno – towarzyskim znacznie ułatwia-
jącym nawiązywanie kontaktów, najlepiej przy wybornym winie.
Droga do regularnych wyjazdów w ciekawe miejsca globu za-

częła się w Polskiej Agencji Prasowej. Na początku gość na-
szego spotkania jedynie odczytywał i segregował nadchodzą-

28  listopada w Warszawie po  raz  szósty ogłoszono wyniki 
rankingu bibliotek organizowanego przez Instytut Książki oraz 
„Rzeczpospolitą”. Ranking ten opierał się na ankietach, jakie ro-
zesłano do ponad 2300 placówek bibliotecznych w gminach miej-
sko – wiejskich i miastach, z wykluczeniem miast na prawach 
powiatu. Założeniem konkursu jest promocja biblioteki jako no-
woczesnego centrum kulturalnego, zapewniającego mieszkań-
com dostęp do wiedzy, rozrywki, mediów nowych i tradycyjnych.
Miło nam poinformować, że wysoki poziom utrzymała Gminna 

Biblioteka Publiczna w Bestwinie. W kategorii „najlepsze w wo-
jewództwach” zdobyła miejsce pierwsze, natomiast w skali ca-
łego kraju – dziewiąte, co jest znakomitym rezultatem. Działal-
ności naszej książnicy nie trzeba w tym miejscu przedstawiać 
szczegółowo, gdyż jej bogata oferta znana jest każdemu, kto 
choć trochę interesuje się życiem kulturalnym gminy Bestwina. 
Zarówno główna siedziba GBP w Bestwinie jak i filie w Bestwin-
ce, Janowicach  i w Kaniowie organizują spotkania w ramach 
dyskusyjnych klubów książki, wizyty ciekawych i znanych go-
ści (ostatnio – Wojciech Jagielski), wernisaże, teatrzyki, kursy, 

współpracują  ze  szkoła-
mi lub stowarzyszeniami. 
Biblioteka  posiada  duży 
księgozbiór, w  tym  zbio-
ry specjalne – filmy DVD, 
audiobooki itd.
W rankingu maksymal-

nie można  było  uzyskać 
340  punktów,  pod  uwa-
gę  brano  takie  czynniki 
jak powierzchnia bibliote-
ki  i filii w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców, wiel-
kość  księgozbioru,  ilość 
nowych  książek,  średnie 
zatrudnienie,  udział  do-
tacji  podmiotowej  dla  bi-
blioteki w  budżecie  gmi-
ny, pozyskane środki pozabudżetowe, posiadanie strony inter-
netowej, kół zainteresowań, udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych. Metodologię rankingu opracowała kapituła w skła-
dzie: Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoń-
ski, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospo-
lita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbie-
ta Stefańczyk oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Kielcach – Andrzej Dąbrowski.
Gala finałowa miała miejsce w Pałacu Krasińskich a nagro-

dę odebrała dyrektor GBP Teresa Lewczak. Towarzyszył jej za-
stępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik. W przemówieniach 
podkreślano istotny wkład samorządowców w rozwój bibliotek 
i wspieranie kultury.

Kultura

Znany reporter wojenny Wojciech Jagielski

Dyplom dla naszej biblioteki

Uroczyste wręczenie nagrody

Biblioteka w Bestwinie
– najlepsza w woj. śląskim, dziewiąta w Polsce

Opowieści mistrza reportażu
Wojciech Jagielski w Bestwinie
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Jesień sprzyja opowieściom. Dawniej, gdy jeszcze środki ma-
sowego przekazu nie były tak rozpowszechnione, rodziny zbie-
rały się przy stole lub przy kominku i słuchały historii opowia-
danych przez babcię i dziadka. 18 listopada w rolę takiego ga-
wędziarza wcielił się były wójt gminy Bestwina Anatol Faruga. 
Przeniósł gości Gminnej Biblioteki Publicznej do dni już minio-
nych  kiedy  to  chleb  smakował  intensywniej,  skoszona  trawa 
pachniała mocniej a do szkoły chodziło się z tekturowym torni-
strem na plecach.
Inspiracją dla wydania książki „Z Anatolowego sztambucha” 

stała się chęć przekazania kolejnych pokoleniom swoich wła-
snych życiowych doświadczeń, potraktowanych jednak z dużym 
dystansem. Pan Anatol w dzieciństwie chłonął to, co opowiada-
ła babcia Mynarska albo służący w pułku ułanów dziadek. Ko-
palnia anegdot to oczywiście długoletnia działalność w łowiec-
twie. Zapragnął zatem sam być dla swoich wnuków skarbnicą 
wiedzy i ciekawostek. Powiedział „W dzieciństwie do osób star-
szych mieliśmy wiele szacunku ale zarazem sporo dystansu. 
Nie było łatwo namówić seniorów na wspomnienia, zwłaszcza 
te wojenne. Ja staram się tłumaczyć jak to „drzewiej bywało” 
bez smartfonów i komputerów. Toczyło się rowerową rafkę pa-
tykiem, czytało książki o Indianach, strzelało z puszek wypeł-
nionych karbidem. Nikt nie marzył o wyjazdach wakacyjnych 
ponieważ trzeba było pomagać rodzicom w polu i w zagrodzie.”
Należy dodać, że ci, którzy przyszli na spotkanie, usłyszeli 

opowieści „bonusowe”, takie których w książce nie ma. Samą 
publikację,  opisywaną w  listopadowym numerze  „Magazynu 

Gminnego” czyta się  jednym tchem,  jest napisana  lekkim  ję-
zykiem i z dużym ładunkiem humoru. Były włodarz gminy wy-
znał, że książka – z wyjątkiem jednego rozdziału – nie posia-
da charakteru stricte rozliczeniowego. „Wszyscy w gminie się 
znamy a o pinię o moich dokonaniach pozostawiam do indywi-
dualnej oceny mieszkańców” – stwierdził Anatol Faruga dzięku-
jąc zarazem wszystkim, dzięki którym wydanie wspomnień do-
szło do skutku, zwłaszcza CKSiR w Bestwinie i Lokalnej Gru-
pie Rybackiej „Bielska Kraina”. Książka była podczas spotka-
nia rozdawana bezpłatnie a chętni otrzymali od autora dedyka-
cję z autografem.

Sławomir Lewczak

Kultura

Goście pana Anatola Farugi

„Gawędy nie tylko dla myśliwych”
– Wspomnieniowy wieczór z Anatolem Farugą

Bestwińskie „Dziady”
– nowa lekcja w Muzeum Regionalnym

ce z całego świata depesze teleksowe, licząc się z zewnętrzną 
i wewnętrzną cenzurą. Dopiero po uzyskaniu zaufania przeło-
żonych dostał szansę wyjazdów na południe ZSRR, najpierw na 
Zakaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Było to dużo tań-
sze niż wymarzona Afryka – Wojciech Jagielski jest z wykształ-
cenia politologiem o specjalności afrykanistyka. 

„Każdy początkujący reporter może liczyć na pomoc kolegów, 
szczególnie w warunkach wojennych. Nikt nie poda mu nicze-
go „na tacy”, natomiast podpowie jak szukać dojść do lokal-
nych polityków lub który kierowca zna najlepiej miejscowe dro-
gi” – mówił Jagielski. W miarę zdobywania doświadczenia moż-
na docierać do samego centrum wydarzeń, nie stojąc z boku, 
ale uczestnicząc w konfliktach rozpalających umysły obserwa-

torów. Wraz z nastaniem epoki internetu zmienia się rola dzien-
nikarza, musi reagować dużo szybciej gdyż wczorajszy news ju-
tro będzie czymś przebrzmiałym. Rola prasy papierowej zresztą 
maleje a redakcje borykają się z brakiem pieniędzy na wysyła-
nie pracowników w dalekie kraje. Wojciech Jagielski po zakoń-
czeniu wieloletniej pracy w „Gazecie Wyborczej” oddał się pi-
saniu książek a więc nie ograniczają go już wytyczne „z góry”, 
sam wybiera miejsca, do których się udaje i czas, jaki spędzi w 
Kazachstanie albo w RPA.
Publiczność zgromadzona w czytelni zadawała interesujące 

pytania a sam reporter odpowiadał na nie w bardzo wyczerpujący 
sposób. Rozdawał autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć.

Sławomir Lewczak

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie...

We współpracy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Be-
stwina” Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka przygotowało za-
jęcia dydaktyczne osadzone w obrzędowości słowiańskiej. Moty-
wem wiodącym stały się „Dziady” upamiętnione na zawsze pió-
rem Adama Mickiewicza.
Ten dawny przedchrześcijański rytuał, w którym żywi obco-

wali ze zmarłymi miał na celu uzyskanie przychylności przod-

ków, powracających w pewnych okresach roku do swoich daw-
nych siedzib. Jak pisze K. Gołdowski, nazwa dziady używana 
była w gwarach ludowych na terenie Białorusi, Polesia, Rosji, 
Ukrainy i różnych terenach przygranicznych. Inne regiony mogły 
mieć inne nazwy na poszczególne obrzędy, np. pominki, prze-
wody,  radecznica, zaduszki. Zazwyczaj podejmowano przod-
ków stosowną strawą, mogła być to kutia albo też miód, chleb, 
kasza, chleb, sól, jajka. Zabraniano praktyk, które mogłyby du-
szę skrzywdzić, a więc głośnego wstawania od stołu, sprzątania 
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Dzieci zazwyczaj wykazują naturalne zainteresowanie sztu-
ką, chętnie malują i rysują. Pasja ta może być rozwijana z suk-
cesami w dorosłym życiu o ile tylko znajdzie się ktoś, kto po-
traktuje twórczość dziecka poważnie i pomoże mu udoskonalać 
„warsztat”. W październiku i w listopadzie w Muzeum Regional-
nym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie trwały warsztaty artystycz-
ne dla najmłodszych a prowadzili je malarze Alicja Smoczyń-

ska i Romuald Romańczyk oraz bukieciarka Eugenia Wilczek.
Cała trójka to twórcy – amatorzy ale odnoszący liczne suk-

cesy na konkursach i przeglądach, mający za sobą wystawy. 
Nasze Muzeum Regionalne organizowało spotkania na których 
opowiadali o swoim życiu i hobby. Pani Alicja z Bielska – Bia-
łej obrazy wykonuje od kilkunastu lat głównie olejem, w 2008 r. 
zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nie-
profesjonalnego im. Ignacego Bieńka, później także trzecią na-
grodę i wyróżnienia. Dzieci poznawały pod jej kierunkiem tech-
nikę akrylową. Z kolei pan Romuald Romańczyk pochodzący 
z Czechowic – Dziedzic specjalizuje się w akwarelach, wbrew 
pozorom bardzo trudnej gałęzi malarstwa. W konkursie im. I. 
Bieńka zdobył wyróżnienie honorowe, wystawiał m.in. w War-
szawie, Szczecinie, Brzeszczach, Goczałkowicach – Zdroju.
Na uwagę zasługuje również Eugenia Wilczek, współzałoży-

cielka zespołu koronkarek i bukieciarek działającego w Bestwin-
ce. Spod jej ręki wychodziły prace wykonywane haftem richelieu, 
haftem krzyżykowym, maszynowym, tasiemkami. Chętnie two-
rzy kwiaty z bibuły, przedmioty z koralików czy też decoupage.
W tak doborowym towarzystwie każdy uczestnik mógł liczyć 

na profesjonalną pomoc. Każde warsztaty kończyły się „żniwa-
mi” w postaci pięknych obrazów i bibułkowych bukietów.

Sławomir Lewczak

Kultura

resztek, wylewania przez okno wody po myciu, palenia w piecu.
„Dziady” przeniknęły do popkultury, obecne są na przykład 

w grze komputerowej  „Wiedźmin”. W naszym muzeum miały 
formę inscenizacji opartej na motywach drugiej części mickie-
wiczowskiego cyklu – w rolę guślarza wcielił się Andrzej Wojty-
ła, zaś duchy zmarłych dzięki technice audiowizualnej nawie-
dziły „Józefową Izbę”. Z kart lektury dobrze znamy aniołki, du-
cha złego Pana, młodą dziewczynę i Widmo. Lekcja znakomi-
cie przybliżyła książkę i dawne zwyczaje – użycie multimediów 
sprawiło, że wiadomości zostają na głowie dłużej, pozwalając 
zanurzyć się młodym i dorosłym uczestnikom w świecie wiel-
kiej literatury i naszej własnej historii.
Nowa oferta dydaktyczna skierowana jest głównie dla uczniów 

szkoły podstawowej i stanowi niejako wprowadzenie w temat po-
szerzany w muzeum przez młodzież gimnazjalną w zajęciach 
„Dziady Bestwińskie” autorstwa Walerii Owczarz.

Sławomir Lewczak W rolę Guślarza wcielił się Andrzej Wojtyła

Warsztaty z panią Alicją Smoczyńską

Maluj z artystami!
– Warsztaty plastyczne w Muzeum Regionalnym

Złoty blask bestwińskiego tabernakulum
Do kościoła Wniebowzięcia NMP w Bestwinie powróciło z Mu-

zeum Regionalnego rokokowe tabernakulum datowane przez 
konserwatora na XVII wiek. Uroczystość poświęcenia odbywa-
jąca się w dniu 30 X zgromadziła wielu wiernych nie tylko z na-
szej gminy – było bowiem na co popatrzeć i za co dziękować. 
Z Lublina przybył  tamtejszy biskup pomocniczy Józef Wróbel 
SCJ, bestwiński rodak przeżywający jubileusz 15 – lecia sakry. 
Były ordynariusz Helsinek a zarazem uznany naukowiec – bio-
etyk oprócz tabernakulum poświęcił również ambonę. Liturgię 
koncelebrowali księża rodacy i proboszcz, ks. Cezary Dulka.
Dla katolików tabernakulum jest szczególnym miejscem, tam 

przechowuje się hostie konsekrowane podczas Mszy św. W cią-

gu wieków przybierało różne formy, najczęściej jest to wszak-
że szafka z metalu lub drewna posrebrzana albo pokryta zło-
ceniem. „Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” pre-
cyzuje  jego wygląd w  ten sposób:  „Tabernakulum winno być 
zwykle jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma ono 
być tak zamknięte, aby wykluczało niebezpieczeństwo profa-
nacji. Wskazane jest, aby przed oddaniem do użytku liturgicz-
nego zostało pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym 
w Rytuale Rzymskim”.
W Bestwinie posiadamy tabernakulum drewniane, polichromo-

wane olejem, srebrzone, złocone, bogato rzeźbione i zawierają-
ce wewnętrzny bęben podzielony na trzy edicule do eksponowa-
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nia monstrancji, relikwiarza czy krucyfiksu. Na drzwiczkach znaj-
duje się baranek – symbol Chrystusa zmartwychwstałego, nad 
nim napis JHWH w języku hebrajskim, pod nim zdobione kamie-
nie. Otwór drzwiczek ozdobiono ornamentem oraz stylizowany-
mi gałęziami zboża i winorośli zwieńczonych przedstawieniem 
gołębicy. Tabernakulum ujęto w parę kanelowanych pilastrów 
oraz kolumn z bazami i korynckimi stylizowanymi kapitelami.
Przed ostatnią renowacją tabernakulum było odnawiane kil-

kakrotnie (m.in. przez ks. Bronisława Sojkę), ostatni raz w 2002 
roku  staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. 
Również i teraz TMZB zatroszczyło się o ocalenie mocno już 
zniszczonego zabytku czego podjął się w profesjonalny spo-
sób mgr Mariusz Zając. Zainstalowanie w kościele było ukoro-

nowaniem wieloletnich wysiłków pasjonatów lokalnej historii re-
prezentujących różne środowiska.
Życzenia księdzu biskupowi – honorowemu obywatelowi gmi-

ny złożyli przedstawiciele parafian na czele z prezesem bestwiń-
skiego oddziału Akcji Katolickiej Franciszkiem Owczarzem. Hie-
rarcha w darze otrzymał biskupią mitrę. Członkowie Rady Para-
fialnej wykonywali czytania i Modlitwę Wiernych, z kolei oprawę 
muzyczną zapewnił chór „Ave Maria”.

Sławomir Lewczak
Współpraca redakcyjna: Parafia Wniebowzięcia NMP 

w Bestwinie, Muzeum Regionalne

Kultura

Głównym celebransem był biskup Józef Wróbel - rodak z Bestwiny

Tabernakulum czekające na przeniesienie do kościoła

Nagrodzeni uczniowie i dyrektor Agata Rak

Jakby na przekór różnorakim krytykom zarzucającym pisar-
stwu Sienkiewicza efekciarstwo i przeinaczanie faktów, autor ten 
ciągle jest czytany i odkrywany na nowo. Nie ma innych bohate-
rów literackich, którzy w takim stopniu przeniknęliby do kultury 
popularnej i wysokiej jak Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba, Staś 
i Nel, Ligia i Winicjusz, Zbyszko z Bogdańca. Twórczość litera-
ta z Woli Okrzejskiej i Oblęgorka broni się sama dzięki lekkie-
mu językowi, dużemu ładunkowi humoru oraz barwnym – nie-
którzy mówią że „westernowym” postaciom. Sejm i Senat Rze-
czypospolitej Polskiej  ustanowiły  rok  2016  „Rokiem Henryka 
Sienkiewicza”. Wybór tematyki na Gminny Konkurs Recytator-
ski stał się zatem oczywisty.
Finał konkursu odbywał się pod hasłem „Z Sienkiewiczem na 

scenę” w dniu 25 listopada, w gmachu Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Bestwinie. Po wstępie dyrektor Agaty Rak w szran-
ki stanęli uczniowie z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa rywalizu-
jąc w kategoriach klas IV – VI SP i I – III gimnazjum. Wbrew po-
zorom interpretacja prozy nie należy do zadań najłatwiejszych 
toteż jury naradzało sie dość długo. W skład komisji oceniają-
cej weszli: Magdalena Piekarska, Jolanta Wojtyła – Staszek, 
Agnieszka Gilowska i Oliwia Sobieska.
„Dzięki komu świat przeczytał o rozterkach Latarnika? Dzię-

ki komu my, Polacy wiemy, kim byli Krzyżacy? Tak dużo napi-
sałeś noweli, powieści, tak bardzo się starałeś, by w naszych 
sercach historię pomieścić... Dzięki komu znów film zrobił Jerzy 
Hoffman czy Kawalerowicz? Tak dużo napisałeś... Dzięki komu 
świat się wzruszył, błądząc „W pustyni i w puszczy”? A ci, którzy 
talent mieli, losu Janka uniknęli? ” – Oto fragment wprowadze-
nia odczytanego przez narratorki – uczennice. Potem – już tylko 
emocje narastające wraz z kolejnymi urywkami z dzieł Mistrza. 
Recytacji często towarzyszyły oryginalne przebrania i rekwizyty.
A tak wygląda klasyfikacja końcowa:
Szkoły podstawowe: 1. Hanna Sojka; 2. Oliwia Świgoń; 3. 

Amelia Cieślak; wyróżnienie – Natalia Dolniak
Gimnazja: 1. Wiktoria Polak; 2. Martyna Poniewierska; 3. Mag-

dalena Waluś; wyróżnienie – Tymoteusz Tomala
Finał nie zostałby zorganizowany gdyby nie zaangażowanie 

nauczycieli języka polskiego: Ireneusza Sikorskiego, Oliwii So-
bieskiej i Magdaleny Piekarskiej. Fundatorami nagród byli: Dy-
rektor ZSP w Bestwinie, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, 
Gminna Biblioteka Publiczna, Rada Rodziców Gimnazjum w Be-
stwinie, Spółdzielnia Uczniowska „Promyk”.

Sławomir Lewczak

„Sienkiewicz zawsze modny”
Gminny konkurs recytatorski
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5 listopada 2016 roku na zamku książąt Sułkowskich w Biel-
sku – Białej przedstawiciele TMZB uczestniczyli w XII Powia-
towym Zjeździe Towarzystw Regionalnych. Gospodarzem tego 
rocznego wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Bia-
łej  i Podbeskidzia. W tym spotkaniu wzięło udział wiele orga-
nizacji działających w powiecie bielskim. Przybyli także przed-
stawiciele władz powiatowych na czele ze starostą panem An-
drzejem Płonką.
Po raz pierwszy w zjeździe wzięli udział reprezentanci władz 

i towarzystw z powiatu cieszyńskiego i żywieckiego. Nie zabra-
kło także posłów. Obecni byli: pani Mirosława Nykiel i pan Miro-
sław Suchoń. Prelegentami na zamku książąt Sułkowskich byli: 
dr Jacek Proszyk „Historia stowarzyszeń na terenie powiatu biel-
skiego w latach 1860-1939”, Grzegorz Madej „Bielsko na sta-
rych mapach 1557-1859”, Jan Picheta – zaprezentował nowy 
Kalendarz 2017, rocznik 51, natomiast przedstawicielki „redak-
cjiBB”, pani Maja Dębowska  i pani Anna Cieśla przedstawiły 
projekt realizowany przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Bielska – Białej i Podbeskidzia – młodzi dla młodych. Na zakoń-
czenie, wywiązała się dyskusja poruszająca najważniejsze pro-
blemy, z którymi zmagają się organizacje pozarządowe. Kapi-

tuła zjazdu odczytała wnioski i wybrała gospodarza następne-
go spotkania. Zostało nim nasze Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Bestwińskiej. Okrasą XII zjazdu był występ zespołu „Otha-
lan”, który zaprezentował muzykę słowiańską i średniowieczną.

Dorota Surowiak – przewodnicząca TMZB

Przedstawienie z udziałem uczniów i podopiecznych „Centrum’’

Pani Dorota Surowiak reprezentowała Bestwinę na Zjeździe Towarzystw 
Regionalnych

Zimowa niespodzianka dla podopiecznych „Centrum”
Z okazji Dnia św. Mikołaja osoby pozostające pod opieką Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy  „Centrum” otrzymały  bar-
dzo nietypowy prezent. O dzień pełen wrażeń postarali się dla 
nich 7 grudnia uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II a także 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie. W bibliotecznej czy-
telni niepełnosprawni obejrzeli spektakl teatru „Maska” z Krako-
wa pod tytułem: „Zimowa afera – ktoś porwał renifera! ”. Było to 
obfitujące w liczne zwroty akcji przedstawienie z udziałem bał-
wanka, tytułowego renifera, skrzata i uroczej Śnieżynki. Gim-
nazjaliści pod kierunkiem polonistki Oliwii Sobieskiej zaprosili 
wszystkich do wspólnego śpiewu kolęd. Nie zabrakło oczywi-
ście mikołajowych podarunków.

Kultura

Doroczne spotkanie regionalistów
- w przyszłym roku w gminie Bestwina!

Modelarstwo: „Samuraje” nagrodzeni w Krasnymstawie
W dniach 25 – 27 XI 2016 r. odbył się XVI Wo-

jewódzki Krasnostawski Konkurs  o Grand Prix 
„Małego Modelarza”, Konkurs Modeli  Kartono-
wych, Plastikowych oraz Puchar Polski Klas „C” 
Naviga. Tegoroczna edycja przyciągnęła  rekor-
dową ilość modelarzy oraz wspaniałych modeli.
Nie zabrakło tam również modelarzy z bestwiń-

skiego „Samuraja”, którzy zaprezentowali aż 14 
modeli. Poziom prac w konkursie był zdumiewa-
jąco wysoki, tym bardziej na uznanie zasługuje 
fakt,  że wśród  zwycięskich modeli  znalazły  się 
cztery z naszej sekcji.

Na podium stanęli:
Sylwester Kluczny – II miejsce za model rakie-
ty Gagarin
Sylwester Kluczny – II miejsce za model samo-
lotu Morane Saulnier
Piotr  Niemczyk  –  III miejsce  za model  rakie-
ty Saturn
Piotr Niemczyk – III miejsce za model rakiety Sa-
turn V wraz z platformą. 
Zwycięzcom  i  uczestnikom serdecznie  gratulu-
jemy!

Łukasz Fuczek, instruktor
Rakiety kosmiczne to popular-
ny temat prac modelarzy
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Kultura

3 grudnia 1986 r. przeniósł się do wieczności ks. prałat Zyg-
munt Bubak, patron bestwińskiego Muzeum Regionalnego, wiel-
ki miłośnik historii ziemi rodzinnej, autor obszernej monografii 
„Bestwina”. Ten wyjątkowy kapłan po-
święcił wiele lat swojego życia temu, 
by nasze dawne zwyczaje, podania, 
codzienność, stroje i pieśni nie popa-
dły w zapomnienie. Docierał do doku-
mentów źródłowych, jeździł po archi-
wach, cechował go znakomity warsz-
tat pracy i metodyczność prawdziwe-
go naukowca.
Urodził się w Bestwinie, 16 IX 1921 

r.  jako syn Józefa i Heleny z d. Kło-
da, w wielodzietnej rodzinie robotni-
czo – chłopskiej. Ojciec z zawodu był 
cieślą. W domu młody Zygmunt ode-
brał  staranne wychowanie w duchu 
patriotyczno  –  religijnym. Ukończył 
szkołę podstawową w Bestwinie a na-
stępnie gimnazjum w Chorzowie. Eg-
zaminy maturalne zdał w roku 1939, 
następnie wstąpił do seminarium du-
chownego w Krakowie. Studia teolo-
giczne  uwieńczył  tytułem magistra. 

Święceń kapłańskich udzielił mu kard. Adam Stefan Sapieha.
Pracę duszpasterską ks. Bubak podjął jako wikariusz w Targa-

nicach, Andrychowie, Morawicy, Makowie Podhalańskim i w pa-
rafii  św. Katarzyny w Krakowie.  Jako pro-
boszcz posługiwał w Krakowie – Łagiewni-
kach, Nowej Górze i Krakowie – Grzegórz-
kach. Był  dziekanem  II  dekanatu  kazimie-
rzowskiego.
Po  śmierci  został  pochowany na  cmen-

tarzu w Bestwinie, w rodzinnym grobowcu 
a  na  budynku  naszego Muzeum widnieje 
tablica upamiętniająca znamienitego Roda-
ka – dziejopisa Bestwiny.
3 grudnia 2016 r. w Muzeum Regionalnym 

miało miejsce  spotkanie wspomnieniowe 
zorganizowane z inicjatywy pani Małgorza-
ty Łukoś, członkini rodziny ks. Bubaka i To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. 
Msza św. w rocznicę śmierci odprawiona zo-
stała w niedzielę, 4 grudnia o godz. 11 w ko-
ściele Wniebowzięcia NMP.

Sławomir Lewczak

Ks. Z. Bubak (1921 - 1986)

Ks. Zygmunt Bubak
– wspomnienie w 30 rocznicę śmierci

„Hiszpański happy end”
 – brązowy medal Agnieszki Chwałek

Niczym  torreador  z  rozjuszonym  by-
kiem walczyła  z  grypą na ulicach Walen-
cji Agnieszka Chwałek  z Bestwiny  (grupa 
RyTM Czechowice – Dziedzice). Choroba 
sprawiła, że nasza biegaczka nie czuła się 
w pełni dysponowana ale mimo to zdołała 
zdobyć trzecie miejsce w kategorii młodzie-
żowej maratonu odbywającego się 20 listo-
pada w Hiszpanii. Czas 3:44:19 okazał się 
być rekordem życiowym dwudziestoletniej 
lekkoatletki.  Sama powiedziała:  „Najważ-
niejszy start w moim życiu był zarazem naj-
bardziej bolesny. Na metę wbiegłam reszt-
kami sił – cóż, gdybym była w lepszej for-
mie, z pewnością powalczyłabym jeszcze 
mocniej. Ale taki jest sport. Należy cieszyć 
się brązowym medalem.”
Tegoroczna impreza zgromadziła ok. 23 

tys. uczestników – 16, 5 tys. w biegu głów-
nym i kilka tys. w biegu na 10 km.

Agnieszka Chwałek pozuje z numerem startowym
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Trybuny wypełnione po brzegi, zacięte, choć rozgrywane w at-
mosferze fair play mecze – w ten sposób w największym skró-
cie można podsumować rozgrywany w dniu 27 listopada memo-
riał inż. Andrzeja Cichowskiego. Zmarły 3 października 2012 r. 
działacz  sportowy  został  zapamiętany  jako wieloletni  prezes 
i członek komisji rewizyjnej KS Bestwinka. Pod jego przewod-
nictwem klub przeszedł wiele przeobrażeń, seniorzy awanso-
wali do klasy A, zaczęto intensywnie rozwijać sekcje młodzieżo-
we. W duchu pamięci o nieodżałowanym Koledze, klub piłkar-

ski z Bestwinki od czterech lat organizuje turniej najmłodszych 
adeptów futbolu, naśladowców piłkarzy tej miary co Lewandow-
ski, Błaszczykowski lub Pazdan.
W niedzielnym memoriale w hali sportowej w Kaniowie udział 

wzięły trzy drużyny trampkarzy – KS Bestwinka, LKS Bestwi-
na, Pasjonat Dankowice oraz trzy ekipy żaków – KS Bestwin-
ka, LKS Bestwina, LKS „Przełom” Kaniów. Dopingowali ich 
członkowie rodzin, przedstawiciele władz samorządowych z wój-
tem Arturem Beniowskim, dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, na-
uczyciele, prezesi macierzystych klubów jak również gość spe-
cjalny – pani Anna Cichowska. Żona śp. patrona memoriału uro-
czyście otworzyła zawody. Całość prowadził Jerzy Zużałek, sę-
dziował natomiast Łukasz Wojsław.
W kategorii żaków nie prowadzono klasyfikacji, gra miała na 

celu oswojenie początkujących graczy z turniejowymi realiami 
oraz dostarczenie im miłej zabawy. Wśród trampkarzy triumfo-
wał Pasjonat Dankowice, dalsze miejsca zajęły KS Bestwinka 
i LKS Bestwina. Puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczy-
ła pani Anna Cichowska, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
i prezes KS Bestwinka Tadeusz Wróbel.
Gratulujemy wszystkim uczestniczącym a podziękowania za 

włożoną pracę składamy organizatorom i sponsorom zawodów.
Sławomir Lewczak

Sport

Sędzia Łukasz Wojsław przypomniał drużynom o zasadach „fair play’’

Pan Andrzej kibicuje nam z nieba...
IV memoriał A. Cichowskiego

Ruszyły do boju sztafety, w dal poleciały piłki a mury sali gim-
nastycznej ZSP w Bestwinie zatrzęsły się od okrzyków dopingu. 
Każda szkoła biorąca udział w Memoriale Anny Krystyan chcia-
ła udowodnić innym, że od strony sportowej nie ma sobie rów-
nych. Szybciej, wyżej, mocniej! – głosi znane, olimpijskie ha-
sło. Chodzi jednak również o pamięć o pani Ani, znakomitym 
pedagogu i pomysłodawczyni cyklu gier i zabaw ruchowych dla 
uczniów. Wszystkie dyscypliny, na przykład piłka nożna, siat-
kówka czy kajak – polo wymagają przecież ogólnej sprawno-
ści fizycznej i koordynacji, te zaś cechy warto rozwijać od naj-
wcześniejszych lat. Wiedziała o tym doskonale Anna Krystyan, 
wie i pani Agnieszka Dutka prowadząca wyjątkową imprezę po-
święconą swojej poprzedniczce.
Udział w zawodach w dniu 29 listopada wzięły klasy III, IV i V 

szkół w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie, natomiast 
pomoc sędziowską zapewniły uczennice bestwińskiego gimna-
zjum. Sprawdzano  szybkość,  zwinność,  celność,  skoczność, 
orientację. Ważna była dokładność wykonywania ćwiczeń, kła-
dli na nią nacisk nauczyciele wychowania fizycznego przygoto-
wujący swoich podopiecznych do Memoriału. To wszystko za-
procentuje na dalszych etapach edukacji sportowej, od dziec-
ka aż po seniora.
Jan Paweł II powiedział: Potencjał ukryty w sporcie sprawia, 

że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwo-
ju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie 
budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie brater-

stwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała – stano-
wiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportow-
ca – przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce 
antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni 
się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż za-
wziętą konfrontację – ideały streszczone w przemówieniu świę-
tego papieża są zatem obecne w Memoriale Anny Krystyan.
Turniej otwarty został przez wójta gminy Bestwina Artura Be-

niowskiego jak również dyrektor ZSP Bestwina Agatę Rak. Kon-
kurencjom przypatrywał się mąż śp. Anny, pan Jarosław Krysty-
an, natomiast na ceremonię zamknięcia przybył zastępca wójta 
Marcin Kanik. Uroczyście wręczył nagrody, dyplomy i podzięko-
wania dla nauczycieli. Powiedział: „Już sam udział w tym wyjąt-

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła szkoła w Bestwinie

Jesteśmy sportową rodziną
– IV Memoriał Anny Krystyan
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Najmłodsze drużyny piłki nożnej po memoriale Andrzeja Ci-
chowskiego nie miały zbyt wiele czasu na odpoczynek, gdyż 
czekały je kolejne rozgrywki. Tym razem był to II Mikołajkowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaczków i Młodzików – zawody bar-
dzo nietypowe gdyż bez klasyfikacji medalowej za to z udzia-
łem samego świętego Mikołaja. W dobrym dziele szacownego 
biskupa wsparli liczni pomocnicy w postaci zarządu i działaczy 
LKS „Przełom”, sponsorów, rodziców i wolontariuszy. Pomysło-
dawcą imprezy był Mariusz Cupriak, trener „Przełomu” pracują-
cy z dziećmi i młodzieżą. Rywalizowano trzeciego grudnia w hali 
sportowej w Kaniowie. Ogółem rozegrane zostały 24 mecze.

W kategorii Żaczków 2009 i młodszych udział wzięli: LKS 
„Przełom” Kaniów, LKS Bestwina, KS Bystra, LKS „Sokół” Za-
brzeg. W kat. Żaczków 2007 i 2008: LKS „Przełom” Kaniów, „So-
kół” Zabrzeg, dwie drużyny UMKS „Trójka” Czechowice – Dzie-
dzice, KS Bystra. W kategorii młodzików: LKS Kaniów I, LKS 
Kaniów II, LKS Bestwina, UMKS „Trójka”. Poza tym dwa składy 
z Kaniowa rozegrały mecze w kat. Żaczków 2010/11.
Złote medale dla wszystkich piłkarzy, nagrody dla najlepszych 

strzelców i golkiperów rozdał zastępca wójta gminy Bestwina 
Marcin Kanik, dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń  i prezes LKS 
„Przełom” Kaniów Grzegorz Wieczorek.

Sławomir Lewczak

Udanego turnieju życzył sam Święty Mikołaj

„Mikołajki” po piłkarsku

Mistrzyni świata we freedivingu Magdalena Solich na prze-
łomie listopada i grudnia startowała w dwóch zawodach i zaję-
ła na nich pierwsze miejsce – indywidualnie i drużynowo. Koń-
cem listopada pojechała do Czeskiego Brna gdzie 25 i 26 XI 
odbywały się zawody minicomp. Tam wstrzymała oddech pod-
czas konkurencji STAtyki na 5 minut i 42 sekundy a wynik ten 
jest jej nowym oficjalnym rekordem życiowym. Po długiej prze-
rwie wystartowała również swojej ulubionej konkurencji dynami-
ki bez płetw pokonując 150 m na jednym oddechu. Po podsu-

mowaniu i przeliczeniu wyników na punkty okazało się, że wy-
grała klasyfikację generalną
Ostatnie zawody w sezonie jak zwykle miały miejsce w Rybni-

ku a był to Barbórkowy Puchar Śląska we Freedivingu. W mię-
dzynarodowym towarzystwie w dniach 2 i 3 XII pani Magda star-
towała w trzech konkurencjach: dynamika bez płetw (DNF), dy-
namika w płetwach (DYN) oraz statyczne wstrzymanie odde-
chu (STA). Zawody te wyróżniają się na tle innych imprez ponie-
waż zawodnicy klasyfikowani są również drużynowo (trzy oso-
by w tym przynajmniej jedna kobieta) a to sprzyja popularyza-
cji freedivingu wśród kobiet. Doskonała atmosfera przyczyniła 
się do osiągnięcia dobrych (jak na koniec roku) wyników. DNF 
160m., DYN 200m i STA 5 min. i 31 s. W generalnej klasyfika-
cji wynik dał Magdalenie Solich pierwsze miejsce indywidual-
nie. Dzięki doskonałym startom całej drużyny (Mateusz Malina 
i Michał Mrozowski) w klasyfikacji drużynowej nasi  reprezen-
tanci  również uplasowali się na najwyższym stopniu podium. 
Duże wrażenie zrobił na wszystkich Martin Valenta – przyjaciel 
z Czech, który pobił rekord kraju w konkurencji statyki osiąga-
jąc nieprawdopodobny wynik 9 minut i 14 sekund! Serdeczne 
podziękowania Magdalena Solich z drużyną składa Stowarzy-
szeniu Freediving Poland za wzorową organizację.

Foto: Patrycja Polak, archiwum Magdaleny Solich

Sport

Mistrzyni w formie, czyli Magdalena Solich
na zawodach w Brnie i w Rybniku

Freediverka z Bestwiny sięgnęla po najwyższe trofea

kowym memoriale jest zwycięstwem. Daliście z siebie wszyst-
ko i chociaż była prowadzona klasyfikacja punktowa to zawod-
nicy z każdej miejscowości mogą czuć się złotymi medalistami”.
Wyniki IV memoriału Anny Krystyan
Klasy III: 1. Bestwinka; 2. Bestwina; 3. Kaniów; 4. Janowice
Klasy IV: 1. Bestwina; 2. Bestwinka; 3. Janowice i Kaniów
Klasy V: 1. Kaniów; 2. Bestwina; 3. Bestwinka; 4. Janowice

Klasyfikacja  generalna:  1. Bestwina;  2. Bestwinka;  3. Ka-
niów; 4. Janowice
Nagrody rzeczowe, medale, słodycze i serki ufundowali spon-

sorzy: Urząd Gminy Bestwina, UKS „Wojownik”, firma „Danone”, 
„Solidarność”, „Kupiec.pl”. Patronat medialny nad całym przed-
sięwzięciem objął „Magazyn Gminny”.

Sławomir Lewczak
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Ogłoszenia

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2016/2017 prowadzi firma:
„REZBUD” S.C.
ul. Plebańska 21
43‑512 Bestwina
tel. 32 215 74 74

Informuje się mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywać się będzie wg ustalonych standardów. 
Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania wszystkich dróg objętych wykazem wyniesie ok. 6 godz.

Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Telefon do Urzędu Gminy w Bestwinie – 32 2157700

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina odpowiada 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować pod następujące nr telefonów:
•  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 –  tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, 33 8174063, 33 8178398,
dyżurny akcji zimowej: tel. kom 500159100
•  w godzinach 15.00 do 22.00 w każdy dzień – dyżurny akcji zimowej: tel. kom 500159100
•  w  godzinach  22.00  do  7.00  w  każdy  dzień  –  wykonawca  zimowego  utrzymania  na  terenie  gminy  Bestwina 
– Firma REZBUD S.C. tel. 601490574, 693560478

Wieloletni  program wspierania  finansowego gmin w zakre-
sie  dożywiania  „Pomoc państwa w  zakresie  dożywiania”  na 
lata 2014-2020
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania jest wsparciem finansowym gmin w zakresie reali-
zacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych 
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

Czas realizacji Programu: lata 2014–2020
Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska nie-

dożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bez-
robocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szcze-
gólności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub nie-
pełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidło-
wych nawyków żywieniowych.
Podmiotami realizującymi Program są:
– na  szczeblu  administracji  rządowej,  centralnie  – Minister 

Pracy i Polityki Społecznej, w województwie – wojewoda, reali-
zujący zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej;
– na szczeblu gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), re-

alizujący  zadanie  poprzez  jednostki  pomocy  społecznej  przy 
udziale innych jednostek organizacyjnych gminy, w tym jedno-
stek wychowania i oświaty.

Odbiorcy Programu:
Ze  środków  przekazywanych w  ramach Programu  gminy 

udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania 
pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymie-

nionych w art. 7 ww. ustawy.
Osoby te muszą spełniać kryterium dochodowe w wyso-

kości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, 
które wynosi dla osoby samotnej 634 zł miesięcznie, co daje 
kwotę 951 zł. [150% x 634,00 = 951,00 zł.], dla osoby w rodzi-
nie 514 zł miesięcznie, tj. 150% x 514 zł = 771 zł. na osobę. 
Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężne-
go na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościowych. Ponadto w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wy-
raża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub 
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrze-
bie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomo-
cy nie wymaga wydania decyzji administracyjne.

 Kierownik GOPS – Beata Szypka

Z informacji Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA 
DRÓG W SEZONIE 2016/2017
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

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

Ogłoszenie

Firma DEWRO
 zatrudni pracowników 
 na różne stanowiska.

Telefon kontaktowy:
503 433 346

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania za udział w pożegnaniu Stanisława Moś z Hecznarowic

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i modlitwę
Żona z rodziną

UWAGA!
Zarząd Firmy „KOMBEST” informuje, że w wyniku 

zmian organizacyjnych zdniem 1 stycznia 2017 roku 
KASA przy ul. Młyńskiej zostanie zlikwidowana.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 roku wszelkie wpła-
ty zazużycie wody i odprowadzenie ścieków można dokonywać na ra-
chunek bankowyo numerze:

85 8453 0002 0010 3684 2000 0010 (Bank Spółdzielczy oddział Bestwina)

Osoby chcące regulować płatności w formie gotówki mogą to czy-
nić wkasie banku (w Banku Spółdzielczym bez żadnych dodatkowych 
opłat) oraz w urzędzie pocztowym.

Listopad 2016
•  W nocy z 17 na 18 listopada w Bestwinie, na ul. Witosa, 
nieznany sprawca po wybiciu szyby w drzwiach włamał się 
do pomieszczeń biurowych, skąd skradł pieniądze.

•  18 listopada o godz. 21.00 w Bestwinie, na ul. Bialskiej, 
policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca mia-
sta który w stanie nietrzeźwości  (1,20 mg/l.)  kierował sa-
mochodem.

•  22 listopada o godz. 8.00 w Kaniowie, na ul. Witosa miesz-
kaniec Czechowic-Dziedzic kierując samochodem nie udzie-
lił pierwszeństwa przejazdu. Potrącił prawidłowo jadącego 
rowerzystę, powodując wypadek drogowy. Rowerzysta ze 
złamaną nogą został zabrany do szpitala.

•  W nocy z 22 na 23 listopada w Kaniowie, przy ul. Kóski, 
nieznany sprawca włamał się do automatu z wkładami do 
zniczy, skąd skradł pieniądze.

•  24 listopada w Bestwinie,  na  ul.  Krakowskiej,  policjanci 
z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Bestwiny, któ-

ry pomimo cofniętych uprawnień kierował samochodem.

•  26 listopada o godz. 20.00 w Kaniowie, na ul. Batalionów 
Chłopskich policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali miesz-
kańca Czechowic-Dziedzic, który będąc w stanie nietrzeź-
wości (0,57 mg/l/) kierował samochodem.

•  30 listopada w Janowicach, na ul. Janowickiej, nieznany 
sprawca po wybiciu  szyby okna w garażu włamał  się  do 
środka i skradł 80 m. przewodu zasilającego oraz elektro-
narzędzia. Straty – 800 zł.

Grudzień 2016
5 grudnia o godz. 11.00 w Bestwinie, na ul. Bestwińskiej, 

policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali mieszkańca Bestwi-
ny, który prowadził pojazd pomimo zakazu kierowania samo-
chodami wydanego przez sąd. Ponadto znajdował się w sta-
nie nietrzeźwym – 0,48 mg/l.

Franciszek Owczarz

Kronika policyjna 

Ogłoszenia



reklama

Szacownym Jubilatom życzymy wielu szczęśliwych lat w dobrym zdrowiu. Więcej zdjęć z tej uroczystości oraz in-
nych wydarzeń znajduje się na naszej stronie  internetowej – www.bestwina.pl na którą zapraszamy wszystkich 
mieszkańców.

Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina


