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Skarby naszej ziemi

Jesień to w rolnictwie czas zbierania plonów cało-
rocznej pracy. Ukoronowaniem trudu rolników, ogrod-
ników i sadowników są dożynki – w gminie Bestwina 
od pięciu lat wspólne dla wszystkich sołectw. Barwny  
korowód przejechał w tym roku przez Bestwinkę, aby  
zatrzymać się na terenach klubu sportowego gdzie  
miały miejsce centralne obchody z udziałem władz  
samorządowych. Mieszkańcom, życzymy, by w żadnym 
domu nie zabrakło powszedniego chleba. Zachęcamy 
także do troski o środowisko naturalne: pamiętajmy, by 
nie palić liści i odpadów zielonych. 
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy
Za nami jest już cykl jesiennych 
zebrań wiejskich. Na spotkaniach 
miałem możliwość przedstawienia 
najważniejszych tematów związa-
nych z działalnością gminy. Za-
równo tych bieżących jak i planów 
na przyszłość. 
Zakres ostatnich działań urzędu 
przedstawia się następująco:
• Przygotowujemy się do re-
alizacji projektu montażu instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców 
Gminy Bestwina.

• Na zlecenie Starosty zaasfaltowana została ul. Batalionów 
Chłopskich w Kaniowie na odcinku od boiska sportowego do 
drogi technologicznej. 

• Ogłoszony został przetarg na wykonanie ogrzewania w Mu-
zeum Regionalnym w Bestwinie.

• Trwają prace nad dokumentacjami związanymi z przyszłymi 

inwestycjami sportowymi  - budowa bieżni przy boisku w Be-
stwinie, budowa sali gimnastycznej w Janowicach, moderni-
zacja obiektów UKS Set w Kaniowie. 

• Trwają prace nad projektowaniem budowy i modernizacji 
chodników przy głównych ciągach drogowych – ul. Janowic-
ka, ul. Witosa, ul. Dankowicka.

• Pomimo trudnej sytuacji na rynku wykonawczym dążymy do 
wykonania nakładek asfaltowych na wyznaczonych drogach 
gminnych. Na realizację tych prac niewątpliwy wpływ będą 
miały warunki pogodowe. 

• Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg 
gminnych i chodników.

• Po intensywnych opadach deszczu zostały naprawione rowy 
i przepusty najbardziej zniszczone przez ulewy. 

• Na bieżąco wymieniane są piece w ramach programu ogra-
niczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. 

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina

Radni zebrani na XXX Sesji Rady Gminy

Sesja z 11 września w swojej części merytorycznej rozpo-
częła się od sprawozdania wójta Artura Beniowskiego z dzia-
łalności w ostatnich miesiącach. Zostały złożone podziękowa-
nia osobom, które zaangażowały się w organizację imprez ple-
nerowych, różnorakich spotkań, jubileuszy i innych wydarzeń. 

 Ważną, podaną do wiadomości informacją, związaną zresztą 
z jedną z uchwał, była zapowiedź przystąpienia gminy Bestwi-
na do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członkostwo w tym 
Związku daje możliwość wspólnego wypracowywania stanowisk 
na spotkaniach roboczych. Głos samorządów dotyczący m.in. 
gospodarki ściekowej, niskoemisyjnej, komunikacji, planistyki, 
przedkładany jest następnie na forum wojewódzkim i ogólno-
krajowym.

 Placówki oświatowe w czasie wakacji były dostosowywane do 
potrzeb nowego roku szkolnego. Wydana kwota to ok. 500 000 
zł. Rozpoczął się również remont (termomodernizacja) budynku 
ZSP w Bestwince z pozyskanych środków zewnętrznych. Od-
dano do użytku parking przy ul. Podzamcze a także place za-
baw w Bestwinie i w Bestwince. Złożono wniosek na wykona-
nie boiska na terenach rekreacyjnych w Janowicach, w tym sa-
mym sołectwie przygotowano koncepcję na projekt i budowę 
sali gimnastycznej. Wykonano remonty dróg gruntowych. Pozy-
skano pieniądze na wymianę systemu grzewczego w Muzeum 
Regionalnym. Przygotowywany jest przetarg na remonty dróg, 
naprawa ul. Gawlików będzie sfinansowana z tzw. „powodzió-
wek”. 

Oto uchwały podjęte przez Radę Gminy Bestwina w nastę-
pujących sprawach (wszystkie zostały jednogłośnie zaopinio-
wane przez komisje stałe):

1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2017.

3. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Ja-
nowicach” w wysokości 1 275 000,00 zł.

4. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu uma-
rzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny przypada-
jących Gminie Bestwina lub jej jednostkom organizacyj-
nym, określenia warunków dopuszczalności pomocy pu-
blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego 
do udzielania tych ulg.

5. Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących docho-
dy budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatni-
czego, w tym instrumentu płatniczego, na którym prze-
chowywany jest pieniądz elektroniczny.

6. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 
Bestwina.

7. Współdziałania z Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyń-
skim, Miastem Czechowice-Dziedzice, Gminą Brenna 
i Gminą Szczyrk przy realizacji projektu pn. „Beskidz-
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Zapraszamy do przeczytania relacji z czterech zebrań, jakie 
odbyły się w każdym sołectwie naszej gminy. Dziękujemy miesz-
kańcom za liczny i aktywny udział.

Kaniów – o bezpieczeństwie na 
drogach i nad wodą

Nowy komendant Komisariatu Policji w Czechowicach – Dzie-
dzicach, podinsp. Bogusław Brosz był gościem zebrania wiej-
skiego, jakie miało miejsce w Kaniowie w dniu 22 września. Piąt-
kowy termin spotkania okazał się korzystny dla mieszkańców, 
którzy w liczbie ok. 50 osób stawili się w strażnicy OSP. Oprócz 
możliwości zabrania głosu na tematy bieżące uczestnicy wysłu-
chali prelekcji o bezpieczeństwie, zapoznali się ze sprawozda-
niami samorządowców jak również wybrali delegatów na wal-
ne zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.

Zebranie otworzył sołtys Kaniowa Marek Pękala, który odczy-
tał obszerny raport z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Zwró-
cił szczególną uwagę na wzrastającą liczbę samochodów cię-
żarowych dojeżdżających do zakładów przemysłowych i na pla-
ce budowy posesji prywatnych. Poinformował m.in. także o roz-
mowach z władzami gminy Wilamowice w sprawie austriackie-
go kamienia granicznego z Kaniowa znajdującego się obec-
nie w Dankowicach. Spotykał się z przedstawicielami Zarządu 
Dróg Powiatowych, prezesem BudTor-u, władzami naszej gmi-
ny itd. Zapowiedział powstanie w najbliższej przyszłości boiska 
do siatkówki na terenie parku wiejskiego. 

Jeśli chodzi o sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego to – 
wzorem lat ubiegłych – koncentrowało się ono wokół inwestycji 
już wykonanych i dopiero planowanych. I tak: Postawiony zo-
stał przystanek autobusowy na ul. Jawiszowickiej i zabezpieczo-
no w tamtym rejonie miejsca do wysiadania. Na bieżąco wyko-
nywane są remonty cząstkowe oraz czyszczenie przepustów. 
Rozpoczęło się utwardzanie poboczy przy ul. Kóski. Ukończo-
no prace remontowe na ul. Furczyka. Starostwo Powiatowe do-
kończyło asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich, będzie wyas-
faltowany parking przy LKS „Przełom”.W fazie projektowania 
jest chodnik przy ul. Dankowickiej. Asfalt zyskała ul. Rybacka. 
Na terenach rekreacyjnych w Kaniowie zostanie wykonana si-
łownia zewnętrzna. Środki na ten cel będą pochodziły z PG SI-
LESIA (w ramach usuwania szkód górniczych), z Ministerstwa 
Sportu (najprawdopodobniej) oraz z budżetu gminy Bestwina. 
Rozpocznie się budowa potrzebnego parkingu na skrzyżowa-
niu ul. Kóski i Batalionów Chłopskich, w sąsiedztwie kościoła. 
Gminny magazyn przeciwpowodziowy jest w fazie konstrukcji. 
Pozyskiwane są środki na inwestycje z „powodziówek”, profity 
z zewnętrznych źródeł czerpią też organizacje społeczne i sto-
warzyszenia – „Kaniowski Karp Królewski” zyskał dofinanso-

wanie na „Rybaczówkę”. OSP Kaniów czyni starania o nowy, 
ciężki samochód bojowy (pierwszy tego typu w naszej gminie).

Planem priorytetowym dla sołectwa Kaniów od początku ka-
dencji była wymiana azbestowej sieci wodociągowej. Wszyst-
ko wskazuje na to, że dokona się to już w roku bieżącym i cała 
miejscowość będzie wolna od azbestu. Rury rozwiązują suk-
cesywnie wieloletni problem z jakością wody czy nawet jej bra-
kiem w okresach wzmożonego poboru. 

Wiele wyzwań postawiła przed gminą Bestwina reforma oświa-
ty. Inwestycje z nią związane opisywaliśmy szczegółowo w arty-
kule „Gminny pomysł na szkoły” (MG 7-8 2017), tym niemniej. 
Pojawił się natomiast pewien problem z żywieniem – wójt po-
informował, że z powodu remontu ZSP Bestwinka kuchnia mu-
siała zostać zamknięta i odbył się przetarg na dostarczenie 
uczniom posiłków. Niestety firma, która wygrała, zaoferowała 
usługi bardzo niskiej jakości i spotkało się to ze zdecydowaną 
reakcją rodziców i wójta. Po remoncie kuchni w Bestwince bę-
dzie ona (w perspektywie dalszej przyszłości) dostarczała po-
siłki dla szkół w całej naszej gminie a kuchnia w Bestwinie zo-
stanie zlikwidowana. 

Poza tym, wójt przypomniał o zmianie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, pogratulował sukcesów strażackiej druży-
nie ratownictwa wodnego, kajakpolistom, orkiestrze dętej i wie-
lu innym osobom i instytucjom. Osobne słowa uznania należą 
się uczestnikom V Dożynek Gminnych w Bestwince. 

Pochodzący z Kaniowa komendant Brosz w kilku słowach 
przedstawił własną osobę i karierę zawodową, po czym stwier-
dził, że Kaniów jest sołectwem relatywnie bezpiecznym. „Dobrą 
robotę” spełnia tutaj dzielnicowy Tomasz Kondziołka. Problemy 
stwarza intensywny ruch w rejonie Ośrodka Sportów Wodnych 
i Rekreacji oraz kradzieże zgłaszane w miesiącach dużego na-
pływu wczasowiczów. Jednak jeszcze większe niebezpieczeń-

Aktualności

Zebrania wiejskie w gminie Bestwina

Kaniów - wystąpienie podinsp. Bogusława Brosza

kie Centrum Narciarstwa” w ramach Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

 8. Przystąpienia Gminy Bestwina do Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów.

 9.  Zbycia nieruchomości.
10.  Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2018.

11. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i od-

płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

12. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczą-
cych zarządzania publicznymi drogami powiatowymi le-
żącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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stwo wiąże się z oszustwami przy zakupach internetowych. Ko-
mendant zachęcił mieszkańców do korzystania z internetowych 
i mobilnych systemów kontaktu z Policją: Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję i wolne wnioski. 
Osobną częścią zebrania stał się wybór 14 delegatów na zebra-
nie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Całe zebranie 
wraz z wyborami przebiegło w rzeczowej, spokojnej atmosferze.

Bestwinka - nie tylko  
o termomodernizacji ZSP

Zebranie w sołectwie Bestwinka zostało w dniu 29 września 
otwarte przez sołtys Teresę Paruch – Ryś, która przedstawiła 
sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej jak rów-
nież główne wykonane inwestycje. Sprawozdanie to częściowo 
pokryło się w części merytorycznej z wystąpieniem wójta Artu-
ra Beniowskiego. Oprócz spraw związanych z wycinką drzew, 
koszeniem i konserwacją rowów melioracyjnych, czyszczeniem 
studzienek, robotami drogowymi i montażem luster w newral-
gicznych miejscach, sołtys podkreśliła m.in. wykonanie nowej 
wiaty przystanku autobusowego (z rozebraniem starej), zabez-
pieczenie osuwiska przy ul. F. Gandora, otwarcie placu zabaw 
na terenie KS Bestwinka, montaż uchwytów na flagi państwo-
we, pozyskanie nowego samochodu strażackiego Fiat Ducato. 
Rada Sołecka działała bardzo aktywnie, włączała się w życie 
kulturalne i społeczne gminy Bestwina, zaś ukoronowaniem tej 
pracy było zorganizowanie V Dożynek Gminnych. 

Istotna informacją podaną do ogólnej wiadomości to rozpo-
czynające się od października dyżury dzielnicowego Tomasza 
Kondziołki. Będą one odbywały się w ostatnią środę miesiąca 
od godz. 18.00.

Podobnie jak w Kaniowie, dokonano wyboru delegatów na 
zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołec-
two Bestwinka reprezentowane będzie przez dziewięciu miesz-
kańców.

Głos zabrał w dalszej kolejności wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Zaznaczył, że trwa termomodernizacja ZSP w Be-
stwince – budżet wykonawczy to ok. 4 200 000 zł. - jak zauwa-
żył, dla sołectwa Bestwinka przewidziano około połowę budże-
tu inwestycyjnego gminy. Według planu, remont w szkole, do-
finansowany ze środków zewnętrznych w ramach RPO zakoń-
czy się w czerwcu 2018. Wójt, podobnie jak na zebraniu w Ka-
niowie, poruszył sprawę  szkolnego żywienia. 

Na zebraniach Rad Sołęckieh pojawił się postulat oświetle-
nia niektórych ulic – w wypadku Bestwinki chodzi o ul. Młyń-
ską (boczną) i Wiśniową. W tej sprawie będą prowadzone roz-
mowy z  „Tauronem”.  Problem pojawił się natomiast z wyłonie-
niem wykonawców nawierzchni drogowych w drodze przetar-
gów. Zdarzały się sytuacje, że nie zgłosiła się żadna firma (cho-
dzi o ul. Rzeczną i Podpolec).

Do 2032 r. gmina zobligowana jest do całkowitego zlikwido-
wania azbestu – według wójta w tempie, w jakim jest to realizo-
wane, dokona się to nawet wcześniej. Artur Beniowski przypo-
mniał o programie niskiej emisji (wymiana pieców), zmianie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego i o możliwości użyczenia 
kompostowników na odpady zielone. Odniósł się do planowa-
nych zmian w gospodarce odpadami – będą zbierane w przy-
szłości nowe frakcje śmieci, niemniej – póki co – opłata za odbiór 
odpadów (8 i 17 zł.) pozostaje jedną z najniższych w regionie.

Do wpisanych do przyszłej realizacji wniosków należą: termo-
modernizacja remizy OSP (projekt w przyszłym roku), ponadto 
będą wykonane projekty dotyczące odwodnienia. Wójt przed-

stawi radnym kwestię odwodnienia rejonu Młyńskiej bocznej 
w rejonie skrzyżowania z ul. Olchową oraz projekt przebudowy 
ul. Sportowej od mostka do ul. św. Floriana wraz z odwodnie-
niem tej ulicy. Spółka Wodna dostała zlecenie załatania wyrw 
powstałych po powodziach. Jednakowoż prace będą wykony-
wane tylko na ciekach będących w administracji gminy Bestwi-
na – nie na terenie prywatnym.

W trakcie realizacji jest podłączenie do kanalizacji czterech 
budynków przy ul. św. Sebastiana. Wymaga to zgody właścicie-
li, gdyż trzeba wybudować tam małą przepompownię.

Po raz kolejny wyrazy uznania za Dożynki Gminne popłynę-
ły w stronę Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczej Straży Pożarnej, KS Bestwinka i wszystkich tych organi-
zacji i osób, które swoją pracą przysłużyły się do organizacji tak 
wspaniałej imprezy. Rok 2017 był również rokiem 105- lecia OSP 
Bestwinka, zaś 3 maja zorganizowano przy pomniku na cmenta-
rzu parafialnym centralne, gminne obchody Święta Konstytucji. 

Ogółem w całym zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców oraz 
zaproszeni goście. W części dyskusyjnej trwało składanie wol-
nych wniosków, których Komisja Uchwał i Wniosków zanotowa-
ła 26, jednak część odrzucono w głosowaniu. Ciekawsze propo-
zycje dotyczyły remontu kuchni w szkole, usprawnienia komu-
nikacji autobusowej z ościennymi miastami, jak również – tra-
dycyjnie – rozwiązań z zakresu infrastruktury drogowej, popra-
wienia  oznakowania ulic, poprawy bezpieczeństwa, usprawnie-
nia urządzeń gospodarki wodnej i melioracyjnej. Przedstawiono 
pod koniec propozycje zadań jakie Rada Sołecka rekomenduje 
do budżetu na 2018 rok. - jednym z punktów wyszczególnionych 
przez Teresę Paruch – Ryś jest generalny remont Młynówki.

Janowice - w oczekiwaniu na 
salę gimnastyczną i samochód 

dla OSP
Zebranie mieszkańców sołectwa Janowice w dniu 1 paździer-

nika rozpoczęło się od wyboru jedenastu delegatów na zebranie 
walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołtys Stanisław 
Nycz podsumował następnie w kilku słowach działalność swo-
ją oraz osób pracujących w Radzie Sołeckiej. Oprócz uczest-
nictwa w życiu gminy Bestwina (sesje, święta państwowe, im-
prezy plenerowe) pomógł w pozyskaniu kamieni na drogi do-
jazdowe do posesji czy też w wykonaniu przepustów pod dro-
gami (ul. Targanicka i Pszczelarska)

Wójt Artur Beniowski po raz kolejny poinformował o nieła-
twych zadaniach związanych z przystosowaniem placówek re-
formy oświatowej do reformy edukacji. W Janowicach sukce-
sem okazało się ponowne oddanie do użytku przedszkola przy 

Aktualności

Zebranie wiejskie w Bestwince
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Aktualności

ul. Janowickiej 100. Wszystkie chętne dzieci zostały do tego 
przedszkola przyjęte. Znalazły się pieniądze na dalszą moder-
nizację tego budynku (jest zgoda Rady Gminy na pozyskanie 
środków z WFOŚiGW w Katowicach – termomodenizacja). Po-
szerzono ponadto parking. 

Rada Sołecka zapoznała się z koncepcjami projektowymi na 
budowę nowej, potrzebnej sali gimnastycznej. Został wybra-
ny najlepszy projekt – sala stojąca równolegle do ul. Janowic-
kiej. Wójt jest także zwolennikiem zachowania starej, małej sali. 

Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych (na-
wierzchnia poliuretanowa, oświetlenie). Gmina otrzymała do-
finansowanie w wys. 300 tys. zł. z Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina”.

Ważną kwestią dla mieszkańców są chodniki – wójt zasygna-
lizował  budowę chodnika od kościoła do szkoły oraz chodni-
ka na ul. Targanickiej do granic z Bielskiem – Białą (z tym że ta 
inwestycja może zostać dokończona w cyklu dwuletnim). Trwa 
w dalszym ciągu remont i modernizacja ul. Janowickiej. Jego 
dopełnieniem stanie się budowa ronda przy piekarni, którą roz-
pocznie Starostwo Powiatowe jeszcze w roku bieżącym. Trwa-
ją rozmowy, by ulica Krakowska wyremontowana została aż do 
granic ze Starą Wsią.

Na etapie projektu jest zadanie wykonania kanalizacji – jak 
wynika z negocjacji z bielską „Aquą”, część ścieków z Janowic 
odbierało będzie to przedsiębiorstwo. 

Wójt odniósł się do sprawy remontu krzyża na „Niklówce” - 
podziękował w tym miejscu radnemu powiatu bielskiego Jano-
wi Stanclikowi, który czynił starania o renowację tego zabyt-
ku. Koszty pokrywają po połowie Starostwo Powiatowe i gmi-
na Bestwina. 

Podobnie jak Kaniów, także i Janowice mają w perspektywie 
pozyskanie samochodu bojowego, gdyż obecny jest już bardzo 
wysłużony. Zakup planowany jest na rok 2018. Na ten cel bę-
dzie potrzebny również – obok środków zewnętrznych – wkład 
własny gminy. 

W nowe miejsce prawdopodobnie przeniesie się „sołtysów-
ka” - dotychczas znajdowała się w starym przedszkolu a teraz 
znalazłaby miejsce w lokalu potocznie znanym jako „Kogutek”. 
Jak wiadomo starania o jego wykorzystanie podjęło nowo za-
wiązane stowarzyszenie KGW Janowice. 

Lokal będzie więc służył jako biuro sołtysa i siedziba KGW ale 
wójt chciałby, by skorzystali z niego i inni mieszkańcy, na przy-
kład w celach towarzyskich i kulturalnych.

Po zamknięciu sklepu „GS” wójt rozeznał sytuację wśród po-
tencjalnych inwestorów. Pomieszczenia przejmie chętny przed-
siębiorca i dokona w nich modernizacji, tak więc sklep wznowi 
swoją działalność.

Sukcesywnie w całej gminie oświetlane są ulice. Proces ten 
nie omija Janowic, jednakowoż najpierw stawia się punkty świetl-
ne tam, gdzie są potrzebne najbardziej.  Rozpocznie się mon-
taż oświetlenia przy ul. Górskiej (już w tym roku) a później ul. 
Janowickiej, według uzgodnień z firmą „Tauron”.

Co do przetargów na asfaltowanie dróg, sytuacja niestety wy-
maga rozpisania ich ponownie, ponieważ po raz pierwszy zda-
rza się sytuacja braku chętnych na realizację zadań. Gdyby nie 
udało się znaleźć wykonawcy w toku normalnej procedury, wójt 
może zrobić to z tzw. „wolnej ręki”. Już rozmawia z firmą remon-
tującą ulicę Janowicką by w harmonogramie w miarę dostępno-
ści sprzętu naprawiała pozostałe ciągi komunikacyjne wymaga-
jące poprawy jakości nawierzchni.

Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała postulaty mieszkań-
ców dotyczące przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, 
usprawnienia komunikacji i spraw gospodarki wodno - ścieko-
wej. Wójt i sołtys podziękowali osobom, stowarzyszeniom i or-
ganizacjom pomagającym w organizowaniu tutejszych imprez 
plenerowych i wydarzeń kulturalnych. Gospodarze z Janowic 
licznie uczestniczyli w V Dożynkach Gminnych.

Bestwina – chodniki poprawią 
komfort pieszych

Ostatnie już zebranie wiejskie rozpoczęło się 6 październi-
ka o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. 
Zgromadziło 45 zainteresowanych osób. Gospodynią spotkania 
była sołtys Maria Maroszek, która wzorem swoich odpowiedni-
ków złożyła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołec-
kiej. Przez cały rok zrobiono niemało, za przykład można po-
dać współpracę z Policją, Izbą Rolnicza, Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Agencją Rynku Rolnego, Państwową Inspekcją Weteryna-
ryjną, Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Lokalną Grupą Ry-
backą „Bielska Kraina”. Maria Maroszek uczestniczyła w spe-
cjalistycznych szkoleniach, pomagała rolnikom przy wypełnia-
niu wniosków o dopłaty i dofinansowania. Reprezentowała Be-
stwinę na zjazdach sołtysów, w Urzędzie Marszałkowskim itd. 
Wzorowo kształtowały się kontakty z Urzędem Gminy i Staro-
stwem Powiatowym. Mieszkańcy chętnie brali udział w lokal-
nych imprezach plenerowych, świętach państwowych i wyda-
rzeniach kulturalnych.

Stałym punktem zebrań w roku 2017 jest wybór delegatów 
na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Doko-
nał się on i w Bestwinie. Na nową kadencję wyłoniono 26 osób. 

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski poruszył najpilniejsze 
i najciekawsze sprawy dotyczące Bestwiny. Część z zagad-
nień omówiono już na poprzednich zebraniach, mowa zwłasz-
cza o reformie systemu edukacji i perturbacjach związanych ze 
szkolnym cateringiem. Na bieżąco odbywają się remonty rowów 
i przepustów, udrożniono m.in. ulicę Podleską. Wykonane zo-
stały parkingi przy strażnicy OSP i przy ul. Podzamcze. Dzieci 
mogą cieszyć się placem zabaw w pobliżu GOK-u.  Miał poza 
tym miejsce przegląd chodników na ul. Bialskiej, powiat uzupeł-
nił także pobocze na ul. Krakowskiej pomiędzy stawami. Kon-
trowersje wzbudzała organizacja ruchu na ul. Młyńskiej bocz-
nej – wspólnie z mieszkańcami postanowiono, że będzie to uli-
ca dwukierunkowa.

Trwa modernizacja ulicy Janowickiej. Do końca listopada ta 
droga powinna zostać ukończona, zaczną się prace związane 
z przebudową ulicy Krakowskiej aż do granic ze Starą Wsią i bu-
dową ronda przy piekarni. Gmina Bestwina została przez staro-
stę poproszona o partycypację w kosztach. Mieszkańcy sołectwa Janowice
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Rada Gminy Bestwina podjęła uchwałę o przebudowie chod-
nika od ulicy Witosa do ul. Gospodarskiej. Chodnik docelowo 
ma powstać w całym ciągu ul, Krakowskiej do Starej Wsi. Prze-
budowy doczeka się mostek na potoku Pasieckim.

Kanalizacja południowej części sołectwa Bestwina znajduje 
się na etapie projektu. Bielska „Aqua” jest w stanie przyjąć ście-
ki z południowej Bestwiny i z Janowic. Pozostała część ścieków 
będzie tłoczona lub przepompowywana do Kaniowa. Duża prze-
pompownia projektowana jest w obszarze dworu.

Przyznano już środki z Regionalnego Programu Operacyjne-
go na termomodernizację budynku mieszczącego przedszkole 
i Gminną Bibliotekę Publiczną. Pilnie potrzebująca miejsca bi-
blioteka zostanie prawdopodobnie poszerzona o pomieszcze-
nia wybudowane w miejscu niewykorzystywanych do tej pory 
tarasów.

Pieniądze ze źródeł zewnętrznych pozyskano na budowę bież-
ni na boisku sportowym i dodatkowych urządzeń w rodzaju bież-
ni krótkiej i skoczni do skoków w dal. Kwota, o której mówił wójt 
to ok. 300 000 zł. Zostały przeprowadzone rozmowy z Minister-
stwem Sportu (o czym mowa w osobnym artykule) jak również 
z zarządem LKS Bestwina. 

Zasygnalizowano – już tradycyjnie – kontynuację programu 
wymiany azbestu, niskiej emisji (wymiana pieców), zmianę pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, użyczanie kompostowni-
ków.  Wiele czasu w dyskusji zajęły problemy związane z odpa-
dami zielonymi i ich odbiorem (po zapakowaniu w worek i zgło-
szeniu liście będą odbierane jak w latach ubiegłych wzdłuż głów-
nych ciągów komunikacyjnych). Wójt pod koniec pogratulował 
sukcesów Orkiestrze Dętej i Regionalnemu Zespołowi Pieśni 

i Tańca „Bestwina”, podziękował gospodarzom bestwińskim za 
udział w dożynkach.

Do ciekawszych zgłoszonych wniosków należała m.in. propo-
zycja usprawnienia rejestracji i przyjmowania pacjentów przez 
lekarzy SP ZOZ, odwodnienie boiska i dofinansowanie szkole-
nia młodych piłkarzy i piłkarek LKS Bestwina, poprawa organi-
zacji ruchu w newralgicznych miejscach (ul. Szkolna na skrzy-
żowaniu z Krakowską itd.), asfaltowanie ciągów komunikacyj-
nych (ul. Prusa, Polna, Graniczna, Sikorskiego, Wielodroga), 
zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej i przebudo-
wanie przepustu przy ul. Witosa, zbudowanie parkingu w oko-
licach szkoły w Bestwinie.

Aktualności

Zebranie w Bestwinie - sprawozdanie wójta

Bogusław Brosz komendantem  
czechowickiego komisariatu

Wybory Zarządu LGR –  
zebranie w Bestwinie

Gratulacje złożył wójt gminy Bestwina Artur Beniowski

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski uczestniczył w dniu 5 
września w uroczystości wprowadzenia nowego Komendanta 
Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach. Stanowisko 
objął podinsp. Bogusław Brosz, który zastąpił mł. insp. Piotra 
Sołtysika. Podinspektor Brosz jest mieszkańcem sołectwa Ka-

niów, dotychczas był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komen-
dy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Wprowadzenia dokonał wiceszef bielskiego garnizonu mł. 
insp. Grzegorz Jakubiec, który wręczył stosowny rozkaz i zło-
żył życzenia. Bogusław Brosz otrzymał gratulacje także od wój-
ta Artura Beniowskiego i burmistrza Czechowic – Dziedzic Ma-
riana Błachuta.

Oto krótki biogram komendanta, zamieszczony na stronie Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej: Podinsp. Bogusław 
Brosz to funkcjonariusz z 26-letnim stażem w Policji. Swoją ka-
rierę zaczynał w ogniwie patrolowo – interwencyjnym, a następ-
nie został mianowany na stanowisko oficera dyżurnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Pszczynie. W 2009 roku awansował 
na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w tej 
jednostce, natomiast w czerwcu 2016 roku objął dowodzenie 
pszczyńskim wydziałem prewencji. Podinsp. Bogusław Brosz 
był wielokrotnie nagradzany za profesjonalizm, zaangażowanie 
w służbie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Sławomir Lewczak
Foto: bielsko.slaska.policja.gov.p

7 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka Bielska Kraina. Podczas Zebrania udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 01.01-2017 do 
07.09.2017 r.
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Aktualności

Dokonano zmian w statucie, LSR, Regulaminie Rady oraz 
Procedurze wyboru operacji. Omówiona została bieżąca działal-
ność Stowarzyszenia. Tematem przewodnim Zebrania były wy-
bory składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w związku z upły-
wem czteroletniej kadencji niniejszych organów.

W wyborach tajnych wybrano skład Zarządu: 
1. Zdzisław Bylok – Prezes Zarządu 
2. Janusz Pierzyna – Wiceprezes Zarządu 
3. Artur Beniowski – Skarbnik Zarządu 
4. Stanisław Gawlik – Członek Zarządu 
5. Maciej Kołoczek – Członek Zarządu 
6. Grzegorz Szetyński – Członek Zarządu,

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się w następujący 
sposób: 
1. Bożena Domasik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
2. Jerzy Czudek – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
3. Anna Skotnicka-Nęcka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Powyższe organy w niniejszym składzie pełnią swoje obowiąz-
ki z mocą obowiązującą od 7 września 2017 roku.

Podczas Walnego Zebrania Członków dokonano także zmian 
w składzie Rady, w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji 
Pana Czesława Matlak i Pani Małgorzaty Bereza. Skład Rady 
uzupełniony został o Pana Daniela Bohuckiego i Panią Justy-
nę Majerską-Sznajder.

LGR Bielska Kraina

(„Gazeta Beskidzka” 8 (161), sierpień 2017)

Gmina Bestwina wraz z sąsiednimi Czechowicami-Dziedzi-
cami uruchomiła spółdzielnię socjalną „Czecho-Best”, specjali-
zującą się w kompleksowej opiece i pomocy osobom starszym 
i schorowanym.

Jak wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, spółdziel-
nia „Czecho-Best” działa od kilku tygodni jako wspólna inicjaty-
wa sąsiednich gmin. Każdy lokalny samorząd ma bowiem obo-
wiązek udzielać opieki nad swoimi schorowanymi mieszkańca-
mi lub osobami w podeszłym wieku, które nie są już w stanie 
zadbać o siebie. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej udziela-
ją takiej pomocy tylko w niewielkim zakresie, tymczasem zapo-
trzebowanie na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób star-
szych i niepełnosprawnych z roku na rok rośnie.

– Spółdzielnię założyliśmy razem z Czechowicami-Dziedzi-
cami, wspólnie przeznaczając na ten cel fundusze. Liczymy, że 
w ten sposób na stałe wprowadzimy opiekę nad naszymi schoro-
wanymi mieszkańcami – wyjaśnia wójt Artur Beniowski. Oprócz 

finansowego wkładu obu gmin na utworzenie spółdzielni Cze-
cho-Best pozyskano dofinansowanie z projektu „Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej”. Pracownicy spółdzielni rekrutują się 
m.in. spośród osób bezrobotnych, czy zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, zaktywizowanych poprzez pracę na rzecz lu-
dzi chorych, niepełnosprawnych, czy seniorów.

Siedziba spółdzielni znajduje się w Czechowicach, jednak 
większość usług świadczona jest na miejscu, najczęściej w domu 
pacjentów. Pracownicy spółdzielni przede wszystkim udzielają 
pomocy w codziennym życiu podopiecznych, m.in. przy robie-
niu zakupów, w wizytach u lekarza i urzędach, utrzymywaniu 
porządku w domu, pomocy w codziennych czynnościach, tak-
że higienicznych, spacerach. Oprócz tego świadczą usługi fi-
zjoterapeutyczne, także służąc wypożyczeniem odpowiednie-
go sprzętu do ćwiczeń. Usługi prowadzone są 7 dni w tygodniu 
przez doświadczone i wykwalifikowane opiekunki środowisko-
we, zapewniające profesjonalną opiekę.

Z usług mogą korzystać mieszkańcy obu gmin, zleca je Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Za niewielką opła-
tą istnieje również możliwość świadczenia usług opiekuńczych 

Opiekuńczy Czecho – Best

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Bestwina do 
skorzystania z nowych placów zabaw oraz siłowni plenero-
wych, jakie powstały w ostatnim czasie w Bestwinie (tereny re-
kreacyjne przy GOK) oraz w Bestwince (przy obiektach KS Be-
stwinka). Nowoczesne urządzenia sportowo-rekreacyjne ucie-
szą zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców, pozwo-
lą na rozwijanie sprawności fizycznej, zapewnią zdrową daw-
kę ruchu na świeżym powietrzu. Podczas dożynek gminnych 
w Bestwince plac zabaw przeżywał prawdziwe oblężenie a za-
tem inwestycja spodobała się najmłodszym i najbardziej wyma-
gającym użytkownikom.

Baw się i ćwicz  
razem z nami!

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA  
W OBSZARY WIEJSKIE

Plac zabaw w Bestwince
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Aktualności

osobom, które nie są klientami ośrodka pomocy społecznej. 
Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z Cze-
cho-Best pod numerem 733 201 729 lub poprzez GOPS. (Łu)

Artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

Pierwsze tygodnie pracy spółdzielni socjalnej są bardzo za-
chęcające. W naszej gminie jest spore zapotrzebowanie na tego 
rodzaju działalność, spółdzielnia otrzymuje sporo zgłoszeń, nie 
tylko z zakresu opieki podstawowej, tej świadczonej w domu, 
gdy przez dużą część dnia nikt nie jest w stanie się zająć scho-

rowaną osobą. Sporo rodzin korzysta z oferty dodatkowej, tak-
że w weekendy.

Wiążemy duże nadzieje z działalnością spółdzielni, bo wpisu-
je się w nasze rozumienie wsparcia dla mieszkańców ze strony 
władz samorządowych gminy, od wczesnego dzieciństwa, po 
wiek emerytalny. Wynika to oczywiście z zadań, jakie nałożone 
są na gminy, ale też w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy lo-
kalną wspólnotą pomagających sobie ludzi.

Cieszy również to, że spółdzielnia stworzyła nowe miejsca pra-
cy dla naszych mieszkańców, mają zatrudnienie, zgodne z wła-
snymi kompetencjami i umiejętnościami.

Mieszkańcy gminy Bestwina coraz częściej odnoszą znaczne 
sukcesy na różnych arenach sportowych. Mowa nie tylko o ka-
jakpolistach ale także piłkarzach, siatkarzach, lekkoatletach, 
tancerzach i przedstawicielach innych dyscyplin. Równocześnie 
wzrasta liczba sportowców – amatorów pragnących po prostu 
poprawić swoją kondycję. Nie należy zapominać o potrzebach 
uczniów i przedszkolaków. Urząd, wójt i Rada Gminy odpowia-
dając na postulaty wysuwane przez Rady Sołeckie, kluby czy 
osoby indywidualne będą w najbliższych latach pracowali nad 
znaczącą poprawą infrastruktury sportowej we wszystkich na-
szych miejscowościach.

Wójt Artur Beniowski mówi: Przygotowujemy się do budowy 
sali gimnastycznej w Janowicach, wykonania boiska wielofunk-
cyjnego na janowickich terenach rekreacyjnych, bieżni wraz 
z dodatkową infrastrukturą na stadionie LKS Bestwina, chcemy 
rozbudować budynek UKS „Set” a także zrealizować szereg po-
mniejszych zadań m.in. siłownie zewnętrzne. Wszystko to wy-
maga finansowania ze źródeł zewnętrznych, gdyż budżet gminy 
Bestwina sam nie udźwignie tak szeroko zakrojonych działań.

Aby przygotować się do racjonalnego wykorzystania środków, 
wójt wraz z kierownikami Referatu Służb Technicznych oraz Re-

feratu Sportu i Promocji udali się do Warszawy, gdzie w dniach 
27 – 28 września w Centrum Olimpijskim miał miejsce II Krajo-
wy Kongres Infrastruktury Sportowej i Targów Infrasport. Wizy-
ta była świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi tech-
nologiami używanymi w budowie obiektów, możliwościami po-
zyskiwania pieniędzy jak również do nawiązania kluczowych 
kontaktów. – Na kongresie byli obecni przedstawiciele świa-
ta sportowego jak i Ministerstwa Sportu – relacjonuje wójt –Mi-
nisterstwo ma możliwości dotowania inwestycji i to jest infor-
macja kluczowa. Mam nadzieję, że dzięki naszej wizycie Be-
stwina przestała być anonimowa i jeśli już będziemy na etapie 
składania wniosków to będziemy wiedzieli, do kogo konkretnie 
się zwrócić. Jest to forma pewnego lobbingu, ale rozumiane-
go w pozytywnym znaczeniu. Środki zewnętrzne a jakie chcie-
libyśmy aplikować będą pochodziły nie tylko z Ministerstwa ale 
także z Unii Europejskiej, Lokalnej Grupy Rybackiej albo Lokal-
nej Grupy Działania.

Jak wygląda sytuacja jesienią 2017 roku? Wniosek w I etapie 
budowy boiska w Janowicach został już złożony i oceniony po-
zytywnie. Co do bieżni w Bestwinie, trwają uzgodnienia z zarzą-
dem Klubu Sportowego ponieważ prawdopodobnie w grę będą 
wchodzić roboty drenarskie. Być może inwestycja ruszy w po-
łowie przyszłego roku. Sala w Janowicach uzależniona jest od 
naborów ministerialnych, ale gmina ma za sobą koncepcję pro-
jektową i rozmowy z mieszkańcami w sprawie lokalizacji obiek-
tu. Było to już sygnalizowane na ostatnim zebraniu wiejskim. 
Podsumowując, według zapowiedzi wójta, część zadań roz-
pocznie się w roku 2018.

Sławomir Lewczak

Inwestujemy w sport – pokłosie  
kongresu w Warszawie

Rozpoczęła się jesień, czas, w którym właściciele nierucho-
mości stają przed problemem, co zrobić z dużą nieraz ilością 
zwiędłych liści i resztek roślinnych pochodzących z pielęgna-
cji ogrodu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodar-
ki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku spalanie li-
ści na terenie Gminy Bestwina jest zabronione. Zakazy takie 
obowiązują nie tylko w Polsce ale w wielu krajach świata i mają 

swoje naukowe uzasadnienie. Spalanie wilgotnych liści i gałęzi 
powoduje długotrwałą emisję do powietrza pyłów i gazów, któ-
re działają alergizująco, powodują kaszel i schorzenia dróg od-
dechowych. Zawierają takie trucizny jak:

- tlenek węgla, 
- tlenki azotu, 
-wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). 
Te ostatnie są związkami rakotwórczymi. Dodatkowo, jeśli 

Co robić z liśćmi i odpadami zielonymi?
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spalający liście dołoży do ogniska na rozpałkę śmieci zawiera-
jące np. tworzywa sztuczne, spowoduje wytworzenie w swoim 
najbliższym otoczeniu substancji z grupy dioksyn, które są jesz-
cze bardziej toksyczne niż WWA, potrafią kumulować się w or-
ganizmie człowieka, powodować nowotwory i mutacje genowe 
a przez to rujnować zdrowie nas samych i naszych najbliższych. 

Spalanie liści w okresie jesiennym powoduje wzrost niskiej 
emisji w sezonie grzewczym, zwiększa i tak już kilkukrotnie lub 
nawet kilkunastokrotnie przekroczone dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, którym przecież 
wszyscy oddychamy. 

O kiepskiej jakości powietrza w okresie grzewczym moż-
na przekonać się np. odwiedzając stronę www.bestwi-
na.pl, gdzie klikając w zakładkę MONITORING POWIE-

TRZA zostaniemy przekierowani na stronę Systemu Mo-
nitoringu Jakości Powietrza prowadzoną przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem problemu zagospodaro-
wania liści jest ich kompostowanie na działce lub przekazywanie 
do PSZOK w Kaniowie przy ul. Młyńskiej. W wyniku komposto-
wania skoszonej trawy oraz suchych liści można uzyskać zbi-
lansowany i ekologiczny nawóz do zasilania własnego ogrodu. 
PSZOK w Kaniowie czynny jest w następujących dniach:
- do końca października 2017 r. w poniedziałek, środę i piątek 

w godz. od 10.00 do 18.00 
- od 2 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w piątek . od 10.00 

do 16.00  i sobotę w godz. od 10.00 do 14.00

Jak podaje Europejska Agencja Środowiska drobny pył za-
wieszony w powietrzu wciąż powoduje przedwczesną śmierć 
400 tysięcy Europejczyków. Najgroźniejszy pył tzw. PM 2,5 ma 
zdolność przenikania do krwiobiegu wywołując choroby serca 
i płuc. Średnio skraca on życie każdego statystycznego Euro-
pejczyka o 8 miesięcy a Polaka o 10 miesięcy.

Wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanie-
czyszczeń powietrza a w tym pyłów obserwuje się w naszym 
regionie w sezonie grzewczym. Ma to związek oczywiście z tzw. 
„niską emisją” pochodzącą głównie z kotłowni budynków miesz-
kalnych. Zdecydowaną większość kotłów stanowią tradycyjne 
kotły zasypowe. Do 1 września b.r. można w nich było spalać 
paliwa niskiej jakości takie jak tzw. „muły” i „flotokoncentraty” 
węglowe.  Ze względu na niższą niż węgiel cenę były one po-
wszechnie stosowane. Zysk ekonomiczny używania takich pa-
liw jest pozorny gdyż:

1. Zawierają one około 30% popiołu, który jest niepalnym ba-
lastem.

2. Sprzedawane i spalane są one w stanie delikatnie mó-
wiąc bardzo wilgotnym (jak mokra breja), kupujący płaci więc 
za wodę a ponadto ta woda musi być w piecu ogrzana i odpa-
rowana, zanim takie paliwo ulegnie zapaleniu. Tak więc jest to 
paliwo bardzo niskokaloryczne.

3. Ze względu na dużą ilość siarki zawartej w „mułach” i „flo-
tach” oraz parę wodną w procesie spalania powstaje wysoce 
agresywny kwas węglowy, który znacznie przyśpiesza korozję 
kotła i wydatnie skraca okres jego użytkowania.

4. Spalanie paliw w tradycyjnych piecach zasypowych (tzw. 

spalanie dolne lub przeciwprądowe) powoduje, że część drob-
nego paliwa oraz palny tlenek węgla nie są dopalane w komo-
rze paleniskowej a emitowane do środowiska, co stanowi oko-
ło 20 % wartości opałowej paliwa.

5. Wysoka emisja pyłów i trucizn w spalinach pochodzących 
z takich paliw podwyższa koszty leczenia chorób związanych 
ze złą jakością powietrza. Wydatki budżetowe na leczenie cho-
rób w jednym województwie sięgają kwoty 2,8 mld zł rocznie.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę antysmogo-
wą, która zakazała od 1 września 2017 r. spalania mułów i flo-
tokoncentratów węglowych, węgla brunatnego oraz mieszanek 
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm przekracza 15%. Kolejnym etapem będzie 
stopniowa wymiana tradycyjnych kotłów węglowych na nowo-
czesne kotły gazowe lub węglowe, spełniające wymagania kla-
sy 5 lub ekoprojektu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zadania te będą efektywnie 
wspierać Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska, tak by wszyscy mogli finansowo podołać temu duże-
mu wyzwaniu.

Do czasu wymiany kotłów liczyć należy na zdrowy rozsądek 
mieszkańców, którzy nie będą palić mułami i flotami, ze wzglę-
du na wyżej przytoczone fakty. Walka z niską emisją leży w na-
szym wspólnym interesie. Ponadto przypomnieć trzeba, że za 
złamanie zakazu spalania mułów i flotów można zostać ukara-
nym mandatem, a gdy sprawa trafi do sądu – grzywną w wy-
sokości do 5000 zł.

Opracowanie – A. Wróbel, UG Bestwina

Walka z niską emisją

Ratownicy jak zwykle wykonali zadanie! Trzecia edycja Pod-
babiogórskich Zawodów Ratowniczo – Gaśniczych w dniach 8 
i 9 września okazała się udana dla drużyny OSP Bestwina. Eki-
pa w składzie: Marta Gandor, Jakub Furczyk, Adrian Wala, 
Mateusz Kubik, Marceli Kraus i Adrian Zdrowak pokona-
ła 25 innych jednostek zajmując I miejsce w rywalizacji zorga-
nizowanej przez OSP Lachowice pod patronatem wójta gminy 
Stryszawa Rafała Laska. 

Rozpoczęcie zawodów miało miejsce na placu apelowym 
przed komendą Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Be-
skidzkiej, następnie udano się do Lachowic. Strażacy relacjo-
nują, że  mieli do czynienia z czterema nocnymi konkurencja-
mi, gdzie musieli się zmierzyć z wypadkiem samochodowym, 
pożarem budynku z osobami poszkodowanymi w środku, cię-
żarną kobietą oraz pracownikiem, który wpadł do kontenera sa-
mochodu ciężarowego.

Zwycięstwo pod Babią Górą
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Zwycięska drużyna z wywalczonymi nagrodami

Bestwina po raz kolejny nie zawiodła

Konkurencje dzienne obejmowały siedem zadań: zakrztuszo-
ne niemowlę, pożar budynku, podczas którego dochodzi do za-
trzymania krążenia u jednego z członków drużyny, wypadku ko-
munikacyjnego, w którym kierowca samochodu wraz z trzema 
pasażerami potrącają sześcioosobową grupę dzieci i zjeżdża-
ją do rzeki, osoba przysypana w studni, przygnieciony pracow-
nik budowy z amputowaną ręką, test wiedzy, zadanie sprawno-
ściowe dla kierowcy. 

Patronat medialny nad imprezą objęła Małopolska Kronika Be-
skidzka. Serdecznie gratulujemy całej drużynie, która potwier-
dziła swoją wielką klasę.

W dniach 29 IX – 1 X br. drużyna strażaków – ratowników 
z OSP Bestwina uczestniczyła w VIII Międzynarodowych Mal-
tańsko - Strażackich Manewrach Ratowniczych organizowanych 
w Międzybrodziu Żywieckim przez Maltańską Służbę Medyczną 
Oddział Kęty. W zawodach brało udział 16 drużyn. 

Dla uczestników przygotowano:
- dwa zadania nocne, gdzie musieli udzielić pomocy 6 ofiarom 

wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu i wprowadzić 
procedury wypadku masowego oraz wcielić się w rolę operato-
ra numeru 112 oraz telefonicznie udzielić osobie bez przeszko-
lenia medycznego fachowego instruktażu badania osoby nie-
przytomnej i prowadzenia reanimacji do czasu przybycia zespo-
łu Ratownictwa Medycznego;

- sześć zadań dziennych, w których należało pomóc paralot-
niarzowi, który spadł ze znacznej wysokości na Górze Żar; pra-
cownikowi Elektrowni Szczytowo - Pompowej Porąbka - Żar, 
który podczas prac doznał amputacji nogi; potrąconej osobie 
oraz kierowcy i dziecku w samochodzie; osobie nieoddycha-
jącej wyjętej z Jeziora Żywieckiego oraz osobie, która wyjęła 
z wody pierwszą poszkodowaną; poszkodowanej głuchonie-
mej, która w Karczmie w Kobiernicach doznaje napadu duszno-
ści chorując na Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) 
oraz niemowlęciu, które podczas pobytu ratowników w karcz-

mie zostaje poparzone; oraz dwóm osobom bez oznak krąże-
nia na Rynku w Kętach.

Po ukończeniu wszystkich konkurencji drużyna w składzie: 
Mateusz Kubik, Marta Gandor, Jakub Furczyk i Patrycja 
Kraus okazała się być najlepszą i zajęła I miejsce! 

Serdecznie gratulujemy!
OSP Bestwina 

OSP Bestwina pierwsza w Międzybrodziu!

Najlepiej maszerowały dziewczyny
Gminne zawody sportowo – pożarnicze 

w Bestwinie
Nawet postronny obserwator, nie znający zasad i kryteriów 

oceniania musztry musiał zgodzić się ze stwierdzeniem, że naj-
równiejszy krok defiladowy prezentowała na zawodach w dniu 
16 września w Bestwinie kobieca drużyna OSP Kaniów. Ekipa 
prowadzona przez Iwonę Sojkę zadziwiła męską część strażac-
kiej społeczności i zasłużenie zdobyła puchar ufundowany przez 
radnego powiatu bielskiego i członka Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP Grzegorza Gawędę. 

 Zawody dla drużyn seniorskich odbywały się według regula-
minu z r. 2011 (sztafeta z przeszkodami oraz ćwiczenie bojo-
we); natomiast dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według 

regulaminu z r. 2010. Całość rozpoczął prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP Herbert Szeliga witając druhów i druhny a tak-
że skład sędziowski, na czele z mł. bryg. Witoldem Bielą  z Ko-
mendy Miejskiej PSP w Bielsku - Białej– sędzią głównym. Rolę 
organizatora wzięła na siebie OSP w Kaniowie.

 W zgodnej opinii uczestników, rywalizacja w roku 2017 była 
wyjątkowo trudna, z uwagi na padający deszcz i błoto. Apel sę-
dziów o ostrożność został potraktowany bardzo poważnie, bez 
drobnej kontuzji się wszakże nie obyło. Wszyscy walczyli dziel-
nie, ambitnie pokonywali przeszkody, rozwijali linie gaśnicze, 
przekazywali w sztafecie prądownicę, czy też rozpoznawali ele-
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menty wyposażenia (jedno z zadań dla MDP). Musztra nie zali-
cza się do ćwiczeń regulaminowych, ale w gminie Bestwina za-
wsze była rozgrywana i nagradzana osobnym trofeum.

 Puchar Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego wręczył 
kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy Łukasz 

Wojsław. Zawody obserwowali również przewodniczący Rady 
Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, komendant gminny Grzegorz 
Owczarz, prezesi i naczelnicy jednostek. Dwa zasłużone pu-
chary dla dziewczyn z Kaniowa uradowały nie tylko same zain-
teresowane ale też wszystkich widzów, którzy wreszcie docze-
kali się tak wielkiego triumfu płci pięknej. Nikt zresztą nie wrócił 
„na tarczy” - każda jednostka zdobyła mistrzostwo w jakiejś ka-
tegorii. Absencja strażaków z Bestwiny była zrozumiała i uspra-
wiedliwiona – uczestniczyli w pogrzebie zasłużonego druha na-
czelnika, śp. Mirosława Wali.

Oto wyniki zawodów: 
Grupa A mężczyzn seniorów: 1. OSP Bestwinka – 119,2 p.; 2. 

OSP Kaniów – 122,1 p.; 3. OSP Janowice – 130,3 p.
Grupa C kobiet seniorek: 1. OSP Kaniów – 142, 4 p.; 2. OSP 

Bestwinka – 146,3 p.
MDP dziewcząt: 1. OSP Bestwinka – 946, 9 p.
MDP chłopców: 1. OSP Janowice – 995,0 p.; 2. OSP Ka-

niów – 991,1 p.
Sławomir Lewczak

Kobiety z OSP Kaniów i ich trofea

Medalowy skład kobiecej drużyny OSP Bestwinka

Dziewczyny  
z Bestwinki  

wywalczyły brąz!
Po gminnych zawodach sportowo – pożarniczych przyszedł 

czas na powiatowe. W dniu 30 września odbyły się one w Po-
rąbce a rywalizowali w nich mężczyźni (grupa A seniorów) i ko-
biety (grupa C seniorek). Miłą niespodziankę sprawiła żeńska 
ekipa OSP Bestwinka, która w swojej kategorii, z wynikiem 137, 
3 p. zajęła trzecie miejsce, wyprzedzona tylko przez OSP Hecz-
narowice i Wilkowice. Mężczyzn reprezentowały OSP Bestwin-
ka (miejsce 5) i OSP Kaniów (miejsce 14).

Kultura

„Od myszy do cesarza, każdy żyje z gospodarza” – praw-
da to znana i aktualna. Chociaż czasy cesarzy przeminęły, go-
spodarze zostali, dostarczając każdemu plonów swojej pra-
cy. Prawdziwy, pszczeli miód, swojski chleb, jabłka z polskie-

go sadu, naturalne sery czy zdrowe soki stały się produktami 
pożądanymi w czasach inwazji tanich, lecz kiepskich jakościo-
wo produktów z Chin. Świętując dożynki, doceniamy trud ludzi 
związanych z ziemią – sięgamy myślami w przeszłość i szuka-
my nowych perspektyw.

Nasze gminne dożynki zatoczyły koło! Od momentu decyzji 
o organizowaniu ich wspólnie dla wszystkich sołectw, przeszły 
kolejno przez Bestwinkę, Bestwinę, Kaniów i Janowice, by 10 
września 2017 r. znowu zawitać do Bestwinki. Oczywiście „wy-
rzynek” – bo tak „po naszemu” chciałoby się powiedzieć jest tra-
dycją bardzo starą, celebrowaną od czasów najdawniejszych. 
Choć kosy i sierpy zostały zastąpione traktorami, idea dzięk-
czynienia za zbiory pozostaje niezmieniona, przetrwała wszyst-
kie dziejowe zawieruchy.

Korowód maszyn rolniczych, wozów i jeźdźców konnych wy-
ruszył spod strażnicy OSP Bestwinka około godziny 10.30. Po 
drodze mijał różne pomysłowe dekoracje nawiązujące do tema-
tyki święta – ze słomy powstała ogromna figura strażaka, księ-
dza z kropidłem jak również postacie „chłopa i baby”. Dodat-
kowo przejazdowi towarzyszyła muzyka i śpiew Regionalnego 

„Dożynki wróciły do Bestwinki”
V Dożynki Gminy Bestwina

Powóz konny zabral na miejsce uroczystości wójta i starostów
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Przekazanie symbolu dożynek i albumu przedstawicielom sołectwa Bestwina

Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” zapewniającego uroczystą 
oprawę całej imprezy. W powozie zaprzężonym w dwa konie je-
chał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i tegoroczni starosto-
wie dożynek – państwo Elżbieta i Tomasz Cofała.

Msza Święta dziękczynna miała miejsce na terenach Klubu 
Sportowego Bestwinka. Głównym celebransem liturgii był ks. 
Tomasz Sroka, dyrektor Zespołu Katolickich Placówek Oświa-
towych w Cieszynie, nie zabrakło także proboszczów z para-
fii gminy Bestwina – ks. Cezarego Dulki z Bestwiny, ks. Janu-
sza Tomaszka z Kaniowa, ks. Józefa Walusiaka z Janowic oraz 
pełniącego honory gospodarza ks. Józefa Barana z parafii św. 
Sebastiana w Bestwince. Ks. Baran na wstępie przywitał wój-
ta, starostów i przybyłych samorządowców – członka Zarządu 
Powiatu Bielskiego Stanisława Piętę, radnych Rady Gminy Be-
stwina na czele z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem, rad-
nych powiatowych, wszystkich sołtysów, przedstawicieli OSP, 
KGW i innych organizacji. Poczty sztandarowe wystawiły stra-
że pożarne, Gminne Koło Pszczelarzy, Koło Łowieckie „Bażant”, 
Gminne Koło PSL. W swoich mundurach zaprezentowała się 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, zaś w strojach sportowych 
najmłodsi piłkarze KS Bestwinka.

Chleb i wieniec dożynkowy przekazał kapłanom wójt Artur 
Beniowski i starostowie, pozostałe dary natomiast reprezen-
tacje sołectw i sołtysi: Maria Maroszek, Teresa Paruch – Ryś, 
Stanisław Nycz i Marek Pękala. Pierwsze czytanie wykonała 

sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś, drugie – przewodniczą-
ca KGW Bestwinka Halina Lasota a modlitwę Wiernych – rad-
ny powiatu bielskiego i zarazem prezes OSP Bestwinka Grze-
gorz Gawęda. Kazanie o wartości ludzkiej pracy wygłosił sam 
główny celebrans.

Wprowadzenia do części oficjalnej dokonał choreograf zespo-
łu „Bestwina” Sławomir Ślósarczyk, streszczając historię doży-
nek na ziemi bestwińskiej. Wkrótce potem starostowie przeka-
zali wójtowi chleb. Artur Beniowski przyjmując ten dar powie-
dział: „Z wdzięcznością przyjmuję ten bochen chleba i przyrze-
kam, że będę dzielił go sprawiedliwie pomiędzy mieszkańców 
gminy Bestwina”. W dalszej kolejności na estradę wkroczyła 
pani sołtys Bestwinki by wspólnie z przewodniczącą KGW wrę-
czyć sierp – symbol gminnych dożynek reprezentacji Bestwiny 
organizującej święto plonów za rok. Symbol jak i dożynkowy 
album fotograficzny odebrała sołtys Bestwiny Maria Maroszek 
oraz przewodnicząca KGW Bestwiny Halina Lasota. Okoliczno-
ściowe przemówienia wygłosili przedstawiciele samorządu lo-
kalnego i prezes Gminnego Koła PSL Danuta Kubik.

Piękna, bezdeszczowa pogoda zachęciła dożynkowych gości 
do wesołej zabawy – tę zapewniła góralska kapela „Ondrasz-
ki” ze Szczyrku, po niej zespół muzyczny „Puls Music” i grupa 
„Blue Party” jako gwiazda wieczoru.

Na złoty medal, czy raczej złoty kłos zasłużył każdy, kto po-
mógł w zorganizowaniu uroczystości dożynkowych. Na apel 
o liczny udział odpowiedzieli rolnicy, wytrwale pracowali druho-
wie z OSP, gospodynie z KGW, członkowie KS Bestwinka i pra-
cownicy GOK. Trudno zresztą kogokolwiek wyróżniać, bo na 
sukces imprezy złożył się wysiłek różnych środowisk. Po pię-
ciu latach można stwierdzić, że formuła jednych dożynek dla 
całej gminy sprawdziła się, toteż... Bestwina zaprasza w dniu 
9 września 2018 r.!

Sołtys i Rada Sołecka z Bestwinki serdecznie dziękują wszyst-
kim osobom zaangażowanym w przygotowanie Dożynek. Księ-
żom za odprawienie Mszy św., władzom samorządowym, de-
legacjom, rolnikom, organizacjom, grupom i stowarzyszeniom 
z terenu gminy, jak również licznie przybyłym gościom.

Sławomir Lewczak

Bułgaria... niegdyś popularny kierunek wakacyjnych wyjazdów 
Polaków, dziś odkrywana na nowo. Turyści zachwycają się ar-
chitekturą monastyrów, dobrym winem czy górskimi krajobra-
zami. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” nie pojechał 
jednak na Bałkany tylko w celach turystycznych, lecz również 
jako ambasadorowie naszego kraju, gminy i kultury lachowskiej. 
Z sukcesem! – z prestiżowego, międzynarodowego festiwalu ar-
tyści przywieźli nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii ze-
społów wielopokoleniowych.

Podróż bestwińskich regionalistów można traktować jako na-
grodę za całoroczny wysiłek, szkolenie dzieci i młodzieży jak 
również za zdobyte trofea. Sławomir Ślósarczyk, choreograf, 
relacjonuje, że wyjazd rozpoczął się w dniu 14 sierpnia, w póź-
nych godzinach nocnych. Pierwsza część pobytu została prze-
znaczona przede wszystkim na wypoczynek, zwiedzanie i akli-

matyzację. Udało się zobaczyć słynny Rylski Monastyr, poło-
żony w kotlinie masywu Riła, ok. 120 km na południe od Sofii. 
Podczas spływu rzeką Ropotamo bestwinianie podziwiali rzad-
kie i chronione żółwie błotne. Spotkanie z egzotyczną przyro-
dą miało miejsce także na malowniczym półwyspie Kaliakra, 
gdzie zaobserwowano czarne delfiny. Ogrody królowej Rumu-
nii w Bałcziku zauroczyły mnogością gatunków kwiatów i kwit-
nących krzewów. 

 Pan Sławek o samym festiwalu w mieście Nesebyr (spotyka 
się także pisownię Nessebar) pisze tak: „20 sierpnia braliśmy 
udział w korowodzie wszystkich zespołów. Po dotarciu pod ru-
iny starego miasta odegrano hymny narodowe państw uczest-
niczących w imprezie, połączone z podniesieniem flag państwo-
wych. Wzbudziliśmy ogromne zainteresowanie wśród naszych 
rodaków wypoczywających akurat w pobliskich kurortach. Polacy 

Bułgarskie dźwięki, smaki i krajobrazy
Zespół „Bestwina” na VII Międzynarodowym Art 

Festiwalu Nesebyr
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„Bestwina’’ byla na festiwalu jedynym zespołem z Polski
niejednokrotnie podchodzili do nas i życzyli nam powodzenia… 
Po oficjalnych przemówieniach, w których głos zabrał między 
innymi burmistrz miasta, udaliśmy się do amfiteatru. Na miej-
scu wszystkie grupy taneczne oraz zespoły folklorystyczne za-
prezentowały się na scenie po raz pierwszy.” Zespoły uczest-
niczące w festiwalu przyjechały z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Moł-
dawii, Gruzji, Uzbekistanu, niejednokrotnie po kilka grup z każ-
dego państwa. „Bestwina” jako jedyna reprezentowała Polskę.

Następnego dnia burmistrz, pan Nikołaj Dimitrow zaprosił 
wszystkie delegacje na spotkanie. Wraz ze Sławomirem Śló-
sarczykiem zespół „Bestwina” reprezentował prezes, Ireneusz 
Stanclik. Była to świetna okazja do podziękowania za zaprosze-
nie do Bułgarii oraz wręczenia symbolicznych podarunków z Be-
stwiny (para lalek w strojach laskich). We wtorek zespół udał się 

do Warny – ważnego dla Polaków miejsca, ze względu na mu-
zeum poświęcone pamięci króla Władysława III zwanego War-
neńczykiem (zginał w bitwie z Turkami pod Warną w 1444 r.).

23 sierpnia odbył się główny, oceniany przez jurorów występ 
konkursowy: „Ze względów technicznych na scenę wychodzi-
liśmy jako ostatnia grupa. Montowanie mikrofonów dla jedynej 
kapeli regionalnej na przeglądzie grającej na żywo, okazało się 
niemałym wyzwaniem dla akustyków! Wyczerpani kilkugodzin-
nym oczekiwaniem daliśmy radę, przy dużym wsparciu Pola-
ków oklaskujących nasz występ” – mówi Sławomir Ślósarczyk. 
Ogłoszenie wyników wiązało się z wielką radością dla „Bestwi-
ny”, czemu zespół dał wyraz na swoim profilu facebookowym, 
symbolicznie meldując wójtowi Arturowi Beniowskiemu „wyko-
nanie zadania”. 

Co jeszcze utkwiło w pamięci członkom „Bestwiny”? Oczywi-
ście jedzenie! – „Podróż do Bułgarii zwłaszcza dla naszej mło-
dzieży była szansą na zapoznanie się z egzotycznym smakiem 
małży (chyba mule)  kalmarów, czy nawet ośmiornic. Najwięk-
szą jednak furorę robiła „caca” lokalna potrawa z maleńkich 
sardynek”. Uczestnicy wyprawy pragną wspomnieć niezastą-
pioną panią przewodnik Iwonę Szamotę z którą byli już wcze-
śniej w Macedonii. Posiada ona niesamowitą wiedzę historycz-
ną i geograficzną, potrafi przekazać ją w bardzo profesjonalny 
sposób, w dodatku przepiękną polszczyzną. Jej profesjonalizm 
sprawił, że każdy czuł się bezpiecznie i zawsze mógł liczyć na 
pomoc z jej strony.   

Osobne i największe podziękowania należą się prezesowi 
Ireneuszowi Stanclikowi za przygotowanie i skoordynowanie 
całej wyprawy.   

Sławomir Lewczak
Fot. Dorota Surowiak, zespół „Bestwina”

Nasza orkiestra dęta we Włoszech

W dniach 21 - 29 sierpnia 2017 roku Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z siedzibą w Kaniowie udała się do Włoch, na pół-
wysep Gargano. Orkiestra została zaproszona przez władze 
włoskiego miasteczka Peschici, aby zagrać koncert na scenie 
zbudowanej w centrum miasta. Koncert odbył się późną wie-
czorową porą, adekwatnie do rytmu życia Włochów, którzy do-
piero wtedy tłumnie pojawiają się na ulicach. Na koncert przy-
było ogromne grono słuchaczy z całej Italii. Oprócz głównego 
koncertu, orkiestra zagrała jeszcze dodatkowo dwa inne kon-
certy umilając pobyt turystom w miejscowości Sfinale Peschici. 
Po występie, orkiestra usłyszała gromkie brawa i liczne słowa 
uznania od słuchaczy. Nic więc dziwnego, że muzycy od razu 
dostali liczne zaproszenia, aby znów przyjechać i grać dla wło-
skiej publiczności. 

Opracowanie: Paulina Kobiela

Gminna orkiestra we Włoszech

Epoka, w której żyjemy to niewątpliwie era wielkiego prze-
łomu w dziejach ludzkości – powiedział prof. Antoni Barciak, 
gość specjalny Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu obchodów 
jej 70 – lecia. Nie wiadomo jeszcze, dokąd ten przełom nas za-
prowadzi, ale pewne jest to, że zmiany dotykają również biblio-
tek. Wbrew malkontentom książnice nie znikną (tak jak nie prze-

grały z radiem i telewizją), ale po prostu stają się one czymś 
więcej niż wypożyczalniami książek. To centra multimedialne, 
edukacyjne, kulturalne. Przykład GBP w Bestwinie dowodzi, że 
przekraczając biblioteczne progi możemy obejrzeć przedstawie-
nie teatralne jak i spotkać się ze znanym podróżnikiem. A to za-
wsze zachęci do sięgnięcia po coś ciekawego do poczytania.

Biblioteka przełomowych czasów
70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
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Prof. A. Barciak, dyrektor T. Lewczak oraz wójt  A. Beniowski

30 sierpnia świętowano nie tylko „kamienne gody” głównej 
biblioteki – 60 lat istnienia obchodzą filie w Kaniowie i w Jano-
wicach, zaś 50 lat – filia w Bestwince. Historia nie zaczyna się 
wszakże dopiero w roku 1947! Już przed pierwszą wojną świa-
tową powstawały pierwsze ogniska czytelnictwa. Dyrektor Te-
resa Lewczak w swoim wystąpieniu wskazała choćby na zor-
ganizowaną w Janowicach w 1891 r. czytelnię przy Kółku Rol-
niczym i Straży Pożarnej. W Kaniowie działała od 1912 r. biblio-
teka im. Adama Mickiewicza pod egidą Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej. W Bestwinie początki łączyć trzeba z Kółkiem Rolniczym 
(1882) i Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” (1913). Jedna-
kowoż bestwińską bibliotekę w dzisiejszej formie zorganizowa-
no po drugiej wojnie światowej – znajdowała się przy Zarządzie 
Gminy, który w 1949 przeniósł się do Zamku. Po wyprowadz-
ce w 1959 r. znajdowała się do 1978 r. w budynku starej szko-
ły, później ponownie na Zamku, a w 1999 zagospodarowano na 
pomieszczenia biblioteczne przyziemia przedszkola w Bestwi-
nie. Pierwszą pracownicą została Genowefa Łuszczak – Bog-
dan, po niej kierowniczkami i dyrektorami kolejno Janina Moś, 
Anna Puczka i Teresa Lewczak. Szczegółowo powojenną hi-
storię omówiono na stronie internetowej www.gbpbestwina.eu. 

Prof. Antoni Barciak, pochodzący z Hecznarowic pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizuje się 

w historii średniowiecznej i naukach pomocniczych historii. Od 
1 października 2014 jest profesorem nadzwyczajnym w Zakła-
dzie Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii. Pod-
czas jubileuszowego wykładu w interesujący sposób opowie-
dział o początkach wsi i parafii w Bestwinie, kładąc nacisk rów-
nież na zagadnienia związane z pochodzeniem nazw miejsco-
wych. Po prelekcji profesor został nagrodzony honorowym ty-
tułem „Amicus Certus” przyznawanym przez gminne koło Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W imieniu starosty bielskiego Andrzeja Płonki tablicę pamiąt-
kową oraz kwiaty przekazał wicestarosta Grzegorz Szetyń-
ski. Urząd gminy Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski 
i skarbnik Anita Kubik, Radę Gminy przewodniczący Jerzy Stanc-
lik i radny Grzegorz Owczarz. Zaproszenie przyjęli byli wójtowie: 

Antoni Grygierzec i Anatol Faruga. Szczególnie liczne grono to 
środowisko bibliotekarzy: dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bog-
dan Kocurek z instruktorkami Mariolą Fender i Teresą Michalak, 
instruktor z Biblioteki Śląskiej w Katowicach dr Magdalena Ma-
dejska, przedstawiciele placówek z Wilkowic, Jasienicy, Bucz-
kowic i Jaworza. Nie mogło zabraknąć długoletniej kierownicz-
ki GBP Bestwina Anny Puczki pracującej przez dziesięciolecia 
na współczesny, znakomity wizerunek biblioteki. 

Do przyjaciół obecnych na jubileuszu należy niewątpliwie Ali-
na Macher z „Mojego Powiatu” (będąca jurorką w konkursie po-
etyckim „O Palmę”). Pomoc okazuje ponadto Bank Spółdziel-
czy Czechowice – Dziedzice – Bestwina wraz z jego dyrekto-
rem Agatą Dąbrowską. Dołączyli się do życzeń również dyrek-
tor GOK Grzegorz Boboń, kustosz Muzeum Regionalnego An-
drzej Wojtyła, dyrektor ŚDS „Centrum” Rozetta Michnik, prze-
wodnicząca TMZB Dorota Surowiak, dyrektorzy i wicedyrekto-
rzy placówek oświatowych, reprezentanci świata kultury i sztu-
ki, artyści oraz działacze społeczni.

Na zakończenie warto przytoczyć słowa ks. Stanisława Sto-
jałowskiego wypowiedziane w Bestwinie w roku 1878 a zapisa-
ne w „Gwiazdce Cieszyńskiej”: „Owóż czytanie uzacnia serce, 
oświeca umysł i wszczepia zwolna zamiłowanie do pracy, do 
cnót chrześcijańskich, i obywatelskich, i uczy zachować miarę 
i granicę, tak w szczęściu, jako też i w nieszczęściu...”

Z początków czytelnictwa  
w gminie Bestwina

14 VII 1878 – Wiec włościański w Bestwinie zwołany przez ks. 
prał. S. Stojałowskiego – postulat zakładania czytelni ludowych.
1882 – Założenie Towarzystwa Kółek Rolniczych w Bestwinie 
z czynną czytelnią.
28 I 1891 – Uroczyste otwarcie czytelni w Janowicach przy Kół-
ku Rolniczym. Kierownikiem czytelni został Jan Kubik – prze-
wodniczący KR.
1912 r. - W Kaniowie czytelnia im. Adama Mickiewicza z ramie-
nia Towarzystwa Szkoły Ludowej.
16 III 1913 – Zebranie założycielskie Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Bestwinie razem z czytelnią.
1924 r. – Przewodniczącym Koła TSL w Kaniowie był Franci-
szek Gałuszka, zaś w 1933 r. – Franciszek Adamski.
1933 – Przydział czytelni w powiecie bialskim. Czytelnie w Be-
stwinie i Janowicach przydzielono Kołu w Białej; pan Kaliciń-
ski z Dankowic otrzymał przydział lustracji biblioteki TSL w Ka-
niowie.
1936 – Działał Niedzielny Uniwersytet Wiejski w Bestwince (te-
ren okręgu TSL w Brzeszczach).
1936 – Zarząd Główny TSL nadal zasłużonym członkom pier-
ścienie pamiątkowe, jeden z nich otrzymał Franciszek Adamski.
1947 – Końcem sierpnia powołano Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Bestwinie.
1957 – Powołanie filii w Janowicach i w Kaniowie.
1967 – Powołanie filii w Bestwince.

Sławomir Lewczak

 Próbować opisać Chiny całościowo to jak porywać się na li-
czenie ziarenek piasku na pustyni. Państwo Środka zdumiewa 
takim ogromem kultur, języków, zwyczajów, potraw i krajobra-
zów, że przy bezpośredniej konfrontacji bledną wszelkie stereo-
typowe wyobrażenia. Przybysz z dalekiej Europy bywa przeko-

nany, że Chińczyk świetnie zna sztuki walki, żyje spowity nie-
ustannym smogiem a na obiad zjada psa lub kota. Anna Jakle-
wicz, podróżniczka, archeolog i autorka książek o Azji, traktuje 
z przymrużeniem oka nasze utarte klisze utrwalone przez Hol-
lywood. W Chinach pracowała przez dwa lata, systematycznie 

Chiny odczarowane – spotkanie  
z Anną Jaklewicz
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Uczestnicy zabawy w komplecie

Podróżniczka Anna Jaklewicz - gość Biblioteki

Kultura

wraca tam jako przewodnik wycieczek… a 5 października przy-
jechała do Bestwiny, by pokazać czytelnikom Gminnej Biblio-
teki Publicznej „Chiny z  dala od wielkiego 
miasta”.

 Właśnie taki podtytuł nosi książka pani 
Anny „Niebo w kolorze indygo” (napisała 
również fascynującą relację z pobytu w In-
donezji). Opowieść jest interesująca z wielu 
względów: nie znajdziemy w niej Wielkiego 
Muru, Pekinu czy Szanghaju, za to udamy 
się do prowincji Syczuan albo Junnan. Bę-
dziemy uczestniczyć w Święcie Bambuso-
wych Fletów celebrowanych przez lud Dong 
bądź w weselu kobiety ze społeczności Bai. 
Poznamy niezwykłe fryzury pań Miao a tak-
że zajrzymy do wnętrza nietypowych ziem-
nych domów.  To tylko niektóre z opisanych 
niezwykłości. Anna Jaklewicz w przystęp-
ny sposób zaprezentowała je na slajdach, 
przy okazji „przemycając” kilka swoich oso-
bistych refleksji. Zauważyła, że Chiny zmie-
niają się w błyskawicznym tempie, polepsza 
się stopa życiowa mieszkańców wydających 
coraz więcej pieniędzy na poznawanie wła-
snego państwa. Komunizm w zasadzie po-

został tam tylko na płaszczyźnie oficjalnej. Poza tym kraj nie-
stety drożeje. Za bilet wstępu do parku narodowego i dodatko-

we atrakcje na jego terenie można wydać 
równowartość nawet kilkuset polskich zło-
tych. Na całe szczęście nie wszędzie niebo 
bywa zadymione a dania z domowych pu-
pili wcale nie są taką oczywistością – kuch-
nia, a właściwie kuchnie chińskie bardzo się 
różnią w zależności od regionu. Podobno su-
szona przez siedem lat świnia smakuje cał-
kiem przyzwoicie!

 W „chińskim wieczorze” uczestni-
czyło wielu mieszkańców naszej gminy za-
interesowanych tematyką Dalekiego Wscho-
du. Nawet mecz Armenia – Polska nie od-
wiódł gości od wspaniałej, choć przecież 
wirtualnej wyprawy. Przybył wójt Artur Be-
niowski, stawiła się Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Kaniowa dowodzona przez 
druha Jarosława Bierońskiego. Jak zawsze 
można było nabyć książkę z osobistym au-
tografem autorki i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Sławomir Lewczak

W Gminnej Bibliotece Publicznej 20 września zakończyła się 
IV Interaktywna Gra Wiejska „Poznajemy Gminę Bestwina”. To 
pierwsza w Polsce inicjatywa tego typu – uczestnicy wykonując 
różnorodne zadania uczą się geografii i historii naszej ziemi, za-
znajamiają się z sylwetkami sławnych mieszkańców i przy oka-
zji  trenują szare komórki. Rokrocznie honorowy patronat nad 
Grą sprawuje wójt gminy Bestwina Artur Beniowski a patronat 
medialny - „Magazyn Gminny”.

Z dziesięcioma podanymi na stronie internetowej zadaniami 
zmierzyło się w sumie osiemnastu graczy a zatem więcej niż 
w latach ubiegłych. Z pewnością na wzrost frekwencji wpływ 
miały atrakcyjne nagrody: smartfon, kamera sportowa, gogle 
do smartfona, głośnik Bluetooth itd. Wszystko to ufundowane 
przez sponsorów – Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzi-

ce - Bestwina, Radcę Prawnego Mariusza Borucha a także fir-
mę  ITSys Krzysztof Nowak.

Co sprawiło najwięcej kłopotów? Było kilka „pułapek” ale prze-
cież są one konieczne, by zbytnio nie zaniżać poziomu. Oto py-
tanie nr 8, z gatunku tych trudniejszych : Na cmentarzu w Jano-
wicach stań przed Krzyżem przodem, idź 3 groby w lewo, 2 do 
tyłu, 4 w prawo, 1 do tyłu i 1 w prawo. Napisz czyj to jest grób, 
z datami życia (chodziło o Zofię i Floriana Kubików). Z kolei spe-
cjalnych problemów nie nastręczało zadanie 6: Podaj hasło wi-
doczne w bankomacie Banku Spółdzielczego w Bestwinie. Nie-
kiedy trzeba było się nachodzić i na przykład zrobić sobie zdję-
cie na tle boisk do kajak – polo – jednakże czas na dostarcze-
nie rozwiązań wynosił aż dwa miesiące. 

Podczas gali finałowej graczy i pozostałych gości przywitała 
dyrektor GBP Teresa Lewczak. Przybył do biblioteki przewod-
niczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, dyrektor Banku Spółdziel-
czego Agata Dąbrowska a wraz z nimi… przedstawiciele daw-
nych, spotykanych na wsi zawodów! Tradycją Gry Wiejskiej 
stało się bowiem spotkanie przebierańców. W czytelni stawił 
się rolnik, piekarz, szewc, nie zabrakło krawcowej, gospody-
ni oraz… pustelnika.

Wyniki tegorocznej Gry Wiejskiej przedstawiają się następu-
jąco: I miejsce i główna nagroda: Łukasz Rauer, II – Bernadeta 
Kozyra, III – Jakub Rusin, Kacper i Tomasz Caputa, Weronika 
Czana, Sławomir Frączek. Przyznano także nagrodę specjalną 
za najlepsze przebranie – bon o wartości 200 złotych na zakup 
książek w księgarni „Na Lesisku”. Wyróżnienie to zdobyła We-
ronika Czana w stroju gospodyni. Warto nadmienić, że udział 
wzięło wiele osób spoza gminy Bestwina, co wskazuje na co-
raz większą popularność zabawy.

Sławomir Lewczak

Finał  Gry Wiejskiej – Łukasz Rauer  
zwycięzcą
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Tytułowy cytat mówi wiele – autorka prac 
wystawionych w bestwińskim Muzeum Re-
gionalnych nie przepada za malowaniem 
pędzlem. Używam szpachli czy palców – 
wyznaje Iwona Szymczyk, z wykształce-
nia ekonomistka. W pracowni na bielskich 
Złotych Łanach artystka tworzy inspirowa-
ne przyrodą (i nie tylko) dzieła o żywych 
kolorach. Jedno z nich zostało wyróżnione 
w prestiżowym Konkursie Malarstwa Nie-
profesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

Otwarta w dniu 16 października wysta-
wa pod tytułem „Nowy Świat” to feeria ko-
lorów, bliska twórczości impresjonistów czy 
innych malarzy, ale jednak mająca swój wła-
sny, niepowtarzalny rys. Po pewnym cza-
sie każdy, kto przychodzi do naszej pracow-
ni jest w stanie rozpoznać obrazy poszcze-
gólnych koleżanek i kolegów – powiedziała 
pan Iwona. Jej prac w technice akrylowej 
nie sposób pomylić z innymi, malarka po 
mistrzowsku operuje światłem oraz ekspe-

rymentuje z kształtem  – w muzealnej ga-
lerii goście podziwiali także obrazy okrągłe.

Tworzony wspólnie z Anną Wróbel pro-
jekt „Ekscentryczna i Romantyczna” pole-
ga na przenoszeniu dzieł malarskich na… 
ubrania. Iwona Szymczyk chce utrwalić 
ulubione motywy na tkaninach gdyż obraz 
można sprzedać, ale noszona sukienka bę-
dzie miłą pamiątką po pejzażu, który powę-
drował „w szeroki świat”. Wspomnijmy po-
nadto o ręcznie robionej biżuterii, jaka rów-
nież zachwyciła oczy gości muzeum.

W prowadzonym przez Andrzeja Wojtyłę 
wieczorze ze sztuką uczestniczyli wójt Ar-
tur Beniowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Bestwina Jerzy Stanclik, przedstawicie-
le Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej i Kół Gospodyń Wiejskich. Po werni-
sażu, członkowie TMZB odbyli tradycyjne, 
jesienne spotkanie.

Sławomir Lewczak

„Nie lubię pędzli!” - wernisaż prac  
Iwony Szymczyk

Iwona Szymczyk i jeden z jej obrazów

 Ma 17 lat i jest już mistrzynią Europy. Wiktoria Elżbieciak z Ka-
niowa udowadnia, że talent i ciężka praca mogą zaowocować 
niesamowitymi sukcesami... i wielką frajdą bo przecież taniec 
to jedna z piękniejszych dziedzin sztuki. A tańczyć chciała wła-
ściwie od zawsze.

 Na pierwsze zajęcia Wiktoria wybrała się osiem lat temu. Nie 
zaliczyła tej lekcji do udanych, gdyż przy-
szłej mistrzyni nie spodobały się metody 
nauczania trenera. Później było już tyl-
ko lepiej. Wraz z kuzynką Paulą i ciocią 
chrzestną artystka zapisała się do szko-
ły tańca „Astra” – w niej Wiktoria na do-
bre zaczęła przygodę z parkietem, spe-
cjalizując się w tańcu towarzyskim, la-
tynoamerykańskim w grupie dziewcząt 
oraz solo. Treningi zajmują oczywiście 
sporo czasu, jednak „bez pracy nie ma 
kołaczy”, co sama zainteresowana ro-
zumie doskonale: „Dobry tancerz po-
winien cechować się zaangażowaniem 
i maksymalnym poświęceniem temu, co 
robi. Praca tancerza wymaga spędzenia 
wielu godzin na sali, dzięki czemu do-
chodzi się do perfekcji. Ktoś może mieć 
ogromny talent, ale bez własnej deter-
minacji nie dojdzie do wysokiego pozio-
mu”. Na szczęście nikt nie zostawia „młodego talentu” samej 
sobie – Wiktorię wiernie wspomaga rodzina i pozostałe dziew-
częta z grupy.

 Główną trenerką Wiktorii jest pani Wioletta Kowalczyk: - oso-
ba o niesamowitym charakterze, zawsze pomocna, rozumiejąca 

każdy problem. Wzór do naśladowania i mój autorytet - stwier-
dza tancerka. Instruktorkę wspomagają inni, uznani i utytuło-
wani szkoleniowcy. Każda lekcja to dawka nowych doświad-
czeń, umiejętności, adrenaliny. Początkującym osobom Wikto-
ria radzi, by nie skupiały się od razu na wynikach, lecz osobistej 
pasji. Najważniejszy jest własny rozwój, przekraczanie granic, 

a wszystko inne przyjdzie z czasem.
 Zapytana o największe sukcesy Wik-

toria Elżbieciak wymienia prawie jed-
nym tchem: „Najważniejszym trofeum 
dla mnie jest tytuł Mistrzyni Polski na 
MP WADF Taniec Artystyczny Parzniew 
2017, Wicemistrzyni Europy Grand Prix 
WADF World and European Champion-
ship 2017 oraz Mistrzostwo Formacyj-
ne na Mistrzostwach Europy Grand Prix 
WADF World and European Champion-
ship 2017 zdobyte w tym roku w Warsza-
wie. Są to niezwykle ważne tytuły, które 
sprawiają mnie o dreszcze i radość”.

 Jakie plany na przyszłość? Ambitne! 
Obecnie Wiktoria uczęszcza do II klasy 
technikum im. Juliana Tuwima w Biel-
sku – Białej (kierunek obsługi turystycz-
nej) ale swoją dalszą karierę wiąże oczy-
wiście z tańcem. Deklaruje, że marzy się 

jej praca w teatrze, jako instruktor tańca czy może nawet zawo-
dowa tancerka albo choreograf. „Taniec to po prostu moje życie 
i chciałabym się w nim spełniać!” – podsumowuje.

Sławomir Lewczak

Wiktoria na parkietach Europy

Wiktoria Elżbieciak - tancerka z Kaniowa
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Gościem specjalnym była poseł Henryka Krzywonos - Strycharska

Gdy umiera dobry człowiek, cierpi nie tylko najbliższa rodzi-
na, ale również liczne grono przyjaciół. Tomasz Olek z Kanio-
wa zginął tragicznie w wieku zaledwie 35 lat – tak młody wiek 
odejścia do wieczności zawsze rodzi pytania egzystencjalne 
o rzeczy ostateczne jak i pytania bardziej przyziemne – o los 
domowników. Wstrząśnięty losem Tomka pan Michał Adamski 
nie poprzestał jednak tylko na wyrażeniu smutku – dzięki jego 
staraniom rozkręciła się cała „machina dobroci” która zaowoco-
wała zorganizowaniem w Kaniowie 26 sierpnia charytatywnego 
pikniku rodzinnego – z dochodem przeznaczonym na wspar-
cie państwa Olek.

Wspólnie z Michałem Adamskim do zabawy zaprosiła gości 
prezenterka TVS Nina Nocoń.  Najpierw jednak na estradzie 
pojawiły się dwie parlamentarzystki, posłanki VIII kadencji Sej-
mu RP: Henryka Krzywonos – Strycharska (znana z działal-
ności opozycyjnej, sygnatariuszka porozumień sierpniowych) 
oraz Małgorzata Pępek. Henryka Krzywonos podarowała na li-
cytację statuetkę „Anioła Zwycięstwa i Wolności” przekazanego 
przez byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsę. Pan Michał otrzy-
mał książkę z osobistym autografem. Z kolei poseł Pępek prze-

kazała na licytację piękny obraz. Wiele ciepłych słów otrzymała 
pani Natalia, żona śp. Tomasza oraz jego mama, pani Anastazja. 
Władze samorządowe gminy Bestwina reprezentował wójt Artur 
Beniowski, zaś mieszkańców Kaniowa – sołtys Marek Pękala.

Do najbardziej wzruszających momentów imprezy należał wy-
stęp wokalny Wiktorii Olek. Po niej zaprezentowały się Dagmara 
Świerkot i Wiktoria Pasierbek. Dziewczyny doskonale przygoto-
wane muzycznie przez Magdalenę Wodniak – Foksińską śpie-
wały bez jakiejkolwiek tremy – za to na poziomie niemal profe-
sjonalnym. Nieco cięższe rytmy zagościły w Kaniowie za spra-
wą grup „Free Trip” i „Rocker Soul”.

Oprócz wspomnianych prezentów od posłanek, licytację 
wsparły takie osobistości jak Rafał Sonik – zwycięzca rajdu 
Dakar w kategorii quadów, mistrz olimpijski w skokach narciar-
skich Kamil Stoch wspólnie z innymi skoczkami czy Maciej Sa-
dlok – piłkarz Wisły Kraków. Trener żaków LKS „Przełom” Ka-
niów Mariusz Cupriak przekazał kwotę „500+1” zł. zebraną na 
turnieju piłki nożnej żaków o Puchar Wójta Gminy Bestwina.

Wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzie-
ży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” zaproponowali malowanie 
dziecięcych buzi i zaplatanie warkoczyków. Dla miłośników mo-
toryzacji istniała możliwość przejażdżki na quadzie lub moto-
cyklu „Junak”. Stanowiska gastronomiczne kusiły wachlarzem 
rozmaitych dań, soków, ciast, słodyczy. Loteria fantowa ofero-
wała atrakcyjne nagrody. Z pokazem ewolucji gimnastycznych 
wystąpiło żeńskie „Airborn Trio”. Dużą ilość śmiechu zapewnił 
artysta kabaretowy Antoni Gorgoń – Grucha. Zabawę tanecz-
ną poprowadził zespół „Anonim”.

W ramach podsumowań, Michał Adamski napisał m.in. pra-
gnę podziękować wszystkim, który w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do tego że ten piknik był jednym z najpiękniejszych 
dni tego roku. Zebrano 12 935 zł., 27 gr i 22 Euro! Mimo że fi-
zycznie Tomka Olka nie było już wśród przyjaciół, jego obec-
ność dało się odczuć na każdym kroku.

Sławomir Lewczak

„Nie jesteście sami” - piknik dla rodziny 
Tomasza Olka

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem „RAZEM” 
dla 50 osób w dniach od 29 sierpnia do 1 września zorgani-
zowało czterodniowy wyjazd do Jaworzynki w ramach projek-

tu pt.: KULTURA to jest TO” - służącemu wzrostowi uczestnic-
twa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodziców/opiekunów, a także wzmocnieniu poczucia ich tożsa-
mości kulturowej.

Na miejscu w ramach programu mieli zapewnionych wiele 
atrakcji. Zorganizowane zostały:
• warsztaty artystyczne w grupie plastycznej, muzyczno-teatral-

nej i tanecznej (tematem przewodnim warsztatów były ludo-
we skecze, przyśpiewki i tańce, miejscowe legendy i poda-
nia, motywy regionalne - a więc wszystko co obrazuje i wyra-
ża kulturę i tradycje naszego regionu

• kursy sztuki ludowej i rękodzieła: rzeźbiarstwa, koronkarstwa 
i witrażu prowadzone przez profesjonalistów, czyli samych 
twórców sztuki ludowej oraz rękodzielników (m.in. rzeźbia-
rza - Pana Janusza Wędzichę i koronczarkę - Panią Graży-
nę Haratyk)

• spotkania z lokalnymi artystami (Iwoną Konarzewską - ma-
larką i opiekunką Domu Rodziny Konarzewskich; Januszem 

Stowarzyszenie „Razem” w Jaworzynce

Podopieczni „Razem’’ i ich prace plastyczne
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Harcerze wypoczywali wśród wspaniałych, górskich krajobrazów

Macoszkiem - propagatorem istebniańskiej tradycji, muzy-
kiem grającym na wszystkich instrumentach ludowych, ku-
stoszem Domu Kawuloka w Istebnej; gośćmi z Muzeum Re-
gionalnego „Na Grapie”, którzy zaprosili uczestników wyjazdu 
m.in. do wspólnego wyrobu masła i wykonania prac z siana)

• biesiada przy ognisku z występem zespołu regionalnego ze 
Szczyrku „Ondraszki”

• koncert zespołu regionalnego „Maliniorze”
Dodatkową atrakcją był zielony kulig połączony ze zwiedza-

niem Muzeum Świerka Istebniańskiego oraz Hodowli Głusz-
ca w Szkółce Leśnej oraz zabawa taneczna. W czasie pobytu 
w Jaworzynce uczestnicy wykonali wiele prac plastycznych i rę-
kodzielniczych oraz przygotowali wspólnie występ artystyczny. 
Owoce ich pracy zostały zaprezentowane na zakończenie wy-
jazdu - podczas ostatniego wieczoru - w formie wystawy prac 
i spektaklu.

Wyjazd został dofinansowany ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017.

Zapraszamy do przeczytania relacji z obozu harcerskiego zor-
ganizowanego pod patronatem Urzędu Gminy i Wójta Gminy 
Bestwina Artura Beniowskiego

O godzinie czwartej nad ranem ósmego lipca br. 7 DH ”Ogień” 
im. Władysława Gryzełki wraz z 1ŚDHS m. Wydzielonej Orga-
nizacji Dywersyjnej AK „Wachlarz” z Czechowic - Dziedzic wy-
ruszyła na czternastodniowy zagraniczny obóz. Naszym pierw-
szym celem było zwiedzenie stolicy Austrii – Wiednia. Widzie-
liśmy Katedrę św. Szczepana, pałac Hofburg, Operę Państwo-
wą, Belweder, Nowy Ratusz, Kolumnę Trójcy Świętej. Po obie-
dzie odpoczęliśmy w ogrodach Volksgarten. Następnie udaliśmy 
autobusem w stronę Salzburga, dokładnie do malowniczej miej-
scowości Mattsee, gdzie na skautowej bazie obozowej zosta-
liśmy na 6 dni. Nasz camping leżał pomiędzy trzema pięknymi 
jeziorami, a w oddali mogliśmy dostrzec Alpy. Na bazie pozna-
liśmy bardzo dużo młodzieży z innych krajów m.in. Austrii, Nie-
miec, Czech, Szkocji. Wspólnie spędzaliśmy czas, rozmawiali-
śmy, przełamywaliśmy swoje granice językowe, poznawaliśmy 
inne kultury, jedzenie, inne harcerstwo. Nie zabrakło też cza-
su na zabawę w jeziorze, wspólne ogniska i kuźnice kształtują-
ce poglądy i zdanie młodzieży. Po tych 6 krótkich dniach prze-
pełnionych braterską i przyjazną atmosferą musieliśmy spako-
wać swoje plecaki i namioty, aby wyruszyć na kolejną przygodę.

Następnym punktem w naszym planie były długo oczekiwane 
i wymarzone Alpy. Po południu dojechaliśmy do miejscowości 
Obertraun, gdzie kolejką wyjechaliśmy na 2108 m.n.p.m. aby 
zobaczyć jedną z najpiękniejszych miejscowości Austrii, Hal-
statt, z punktu widokowego „5 Fingers”. Niestety na szczycie 
zastał nas śnieg, grad, bardzo niska temperatura i ograniczo-
na widoczność. Jednak na kilka chwil chmury zostały rozwia-
ne przez wiatr, a naszym oczom ukazał się przepiękny widok.

Po kilku chwilach obserwowania udaliśmy się do nieco niżej 
położonego schroniska, gdzie zjedliśmy ciepły obiad i ogrzali-
śmy zmarznięte ciała. Następnie kupiliśmy pamiątki, zjechali-
śmy kolejką i udaliśmy się do Czech. W późnych nocnych go-
dzinach dojechaliśmy do Adsprach, Skalnego Miasta i zasnę-
liśmy, czekając na poranek. Po obudzeniu się umyliśmy twa-
rze i zęby oraz zjedliśmy typowo polowe śniadanie, a następnie 
udaliśmy się na zwiedzanie tego pięknego miasta. Po niecałych 
dwóch godzinach znów wsiedliśmy do autokaru, aby dojechać 
do ostatniego miejsca, którym była baza obozowa zaprzyjaź-
nionego Hufca w Kostkowicach. Po przyjeździe ucieszył nas wi-
dok lasu, którego brakowało nam w Austrii. Zmęczeni podróżą 
zjedliśmy obiad, rozpakowaliśmy swoje przemoczone ubrania 
i zaczęliśmy kolejny etap naszego obozowego życia. Tym ra-

zem nie obeszło się bez gier leśnych, ślubów, budowania sza-
łasów i wielu innych, leśnych, atrakcji. 

Tak uciekło 14 niesamowitych dni. Dokładnie 21 lipca niewie-
le po 17:00 byliśmy już w Czechowicach, gdzie zakończyliśmy 
swoją międzynarodową przygodę. Na plebiscycie, który miał 
miejsce na watrze wszyscy harcerze, okrzyknęli dzień w gó-
rach tym najlepszym dniem. 

Obóz można opisać jako pełen niespodzianek, przygód i no-
wości. Był on pierwszym obozem z wielu względów. To właśnie 
na nim przeżyliśmy wszystkie pory roku, ponad 30 stopniowy 
upał, burze, ulewy, śnieg, minusowe temperatury i grad. Byliśmy 
Pionierami, pierwszym obozem w naszym czechowickim Huf-
cu który wyjechał na zagraniczny obóz. Planowaliśmy go rów-
ny rok i pomimo wielu trudności napotkanych podczas organi-
zacji udało się, odkryliśmy kawałek świata, poznaliśmy niesa-
mowitych ludzi i nawiązaliśmy wieloletnie współprace. Po obo-
zie każdy z nas przyjechał z plecakiem niesamowitych przygód, 
które będziemy wspominać do końca życia. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w nas wierzyli, którzy pomogli 
przy organizacji, wspierali. Wszystkim rodzicom harcerzy i wła-
dzom gminy Bestwina. 

Każdy z nas dąży do osiągnięcia celu i gdy już go osiągamy 
zapominamy o tym, że najważniejsza w tym wszystkim jest ta 
podroż to dla niej wyruszamy w nieznane. 

Phm. Klaudia Kubik HO 
Komendanta obozu Pionierzy Nieznanego Lądu 

Komendanta Szczepu Bratnie Żywioły 

Zagraniczny obóz harcerski  
„Pionierzy Nieznanego Lądu”
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Edukacja

Uzależnienie jest wtedy, gdy robi się TO często, jest się do 
TEGO silnie przywiązanym, powtarza się TO mimo, że jest 
szkodliwe, a mimo wszystko dalej się TO robi. Współczesne 
uzależnienia to m.in. hazard, internet, gry komputerowe, fono-
holizm, zażywanie  dopalaczy, zakupoholizm, fanoreksja (kibi-
cowanie), bigoreksja, jedzenie, pracoholizm czy mediaholizm. 
Objawy uzależnienia to:

- kolejne próby kontrolowania się czy zaprzestania, które koń-
czy się niepowodzeniem,

- ukrywanie problemu przed innymi a nawet przed samym sobą, 
- wymyślanie innych pretekstów, aby dalej TO robić  
- poświęcenie, choćby częściowe, rzeczy ważnych, np. swo-

ich zainteresowań, na rzecz np. spędzania czasu przy kom-
puterze,

- niedostrzeganie i bagatelizowanie konsekwencji swojego 
uzależnienia,

- zmiany zachowań oraz postrzegania siebie,
- poczucie bezsilności, uzależnienie jest silniejsze od niego.
Należy również wymienić mechanizmy obronne, wspólne dla 

wszystkich uzależnień: zaprzeczanie, fantazjowanie, minimali-
zowanie, wypieranie, przeniesienie czy regresja.

Uzależnienie od komputera/internetu, czyli zaburzenie spo-
wodowane zależnością od internetu  nazywane jest również: 
siecioholizm, cyberzależność, internetoholizm, infozależność 
czy netoholizm.

Uzależnienie od internetu jest wówczas gdy używanie go jest 
nagminne, nieuzasadnione, kiedy spędza się wiele godzin w sie-
ci, kiedy „surfowanie” powoduje zmianę codziennego funkcjono-
wania, gdy myślenie skupia się tylko na tym, by wejść do sieci 
a sesje internetowe są coraz dłuższe.

Rodzaje uzależnień komputerowych: od komputera, od bycia 
w sieci, gry sieciowe, przeciążenie informacyjne, hakerstwo, in-
ternetowe kontakty społeczne, internetowa pornografia, handel 
internetowy, kopiowanie filmów i muzyki a także ciągłe uzupeł-
nianie oprogramowania.

GRY KOMPUTEROWE.
Pierwsze gry komputerowe w Polsce pojawiły się w latach 

80 ubiegłego wieku.
Najpoważniejszym zagrożeniem jest przemoc w grach kom-

puterowych, ponieważ duża część gier angażuje gracza w akty 
przemocy i zawiera sceny destrukcji, następuje podwyższenie 
poziomu agresji graczy, zabijanie ma bawić i śmieszyć, gry po-
wodują znieczulenie na przemoc oraz kojarzą zachowania agre-
sywne z nagrodami.

Zagrożeniem dla zdrowia fizycznego w grach komputero-
wych jest: trwałe pogarszanie się wzroku, dolegliwości reuma-
tologiczne, odrętwienie palców i dłoni, ból ścięgien, nadmierne 
pobudzenie, drżenie rąk, wady postawy, skrzywienie kręgosłu-
pa, uszkodzenie centralnego układu nerwowego a nawet pa-
daczki fotogennej.

Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych?
1. Granie staje się najważniejszą aktywnością w życiu.
2. Coraz więcej czasu spędzonego przy grach, rezygnacja z do-

tychczasowych zajęć.
3. Objawy abstynencyjne – zaprzestanie grania powoduje po-

jawienie się u gracza nieprzyjemnego samopoczucia, a na-
wet niekontrolowanej agresji.

4. Konflikt – osoba z powodu zaangażowania się w gry wcho-
dzi w konflikt ze swoim najbliższym otoczeniem.

5. Drastyczne zmiany nastroju od wesołości do odrętwienia 
i niemocy.

6. Nawrót – po okresie samokontroli, a nawet zupełnego zaprze-
stania zabawy z grami komputerowymi pojawiają się powroty 
do wcześniejszego patologicznego grania.

FONOHOLIZM czyli mój przyjaciel telefon.
Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, czy-

li wysyłanie sms, granie, syndrom włączonego telefonu, korzy-
stanie z internetu oraz chęć posiadania najnowszego mode-
lu telefonu.

Skutkami fonoholizmu są trudności w komunikacji twarzą 
w twarz, zaburzenia w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, 
trudności z koncentracją, pamięcią, zmienność nastrojów, na-
pady paniki czy niepohamowana potrzeba czy nawet przymus 
używania telefonu.

DOPALACZE – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżni-
cowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawiera-
ją substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy 
człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych nar-
kotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez czło-
wieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopala-
cze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i ży-
cia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach 
widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, 
właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” 
znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzie-
lić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu ha-
lucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony 
do marihuany. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, 
że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ ner-
wowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je 
przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci – Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej na temat dopalaczy znajdziesz na stronach interne-
towych: www.narkomania.org.pl  oraz www.dopalaczeinfo.pl.

ZAKUPOHOLIZM w Polsce nazywany „Kupoholizmem” to 
brak kontroli nad robieniem zakupów – „wielka promocja”, „su-
per okazja” czy „super cena”. Największym zagrożeniem dla oso-
by uzależnionej od zakupów jest posiadanie karty kredytowej.

TANOREKSJA to uzależnienie od solarium (coraz więcej 
mężczyzn).

BIGOREKSJA czyli nadmierna dbałość o tężyznę fizyczną. 
Osoby takie nadmiernie odwiedzają siłownie, ćwicząc często 
ponad swoje siły i możliwości.

PRACOHOLIZM występuje przede wszystkim w wielkich kor-
poracjach. W dzisiejszych czasach jest moda na bycie praco-
holikiem, to jest trendy „być zapracowanym”.

TV HOLIZM  lub  MEDIAHOLIZM to hedonistyczna i bezre-
fleksyjna konsumpcja oferowanych na rynku mediów. Osoba 
taka zrywa kontakty z rzeczywistością i zamyka się w określo-
nym świecie oraz jego substytutach, czyli grach video, progra-
mach telewizyjnych jako świata samowystarczalnego.

ANOREKSJA oraz BULIMIA czyli uzależnienie od niejedze-
nia lub jedzenia.

ORTOREKSJA uzależnienie od zdrowego odżywiania się, 
od diet.

UZALEŻNIENIE OD CZEKOLADY  (KAKAO)   
       

        Bożena Jaromin

ABC profilaktyki – część  4
Współczesne formy uzależnień



20

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

w
rz

es
ie

ń
-p

aź
d

zi
er

n
ik

 0
9-

10
/2

01
7

Edukacja

Otrzymanie nagrody wójta jest wartościową pozycją w CV 
każdego nauczyciela, ale i zachętą do dalszej pracy i zdoby-
wania kolejnych wyróżnień – powiedział wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 12 
października w sali sesyjnej Urzędu Gminy zostały wręczone 
nagrody dla zasłużonych pracowników oświaty. Otrzymały je 
w tym roku tylko Panie – zarówno nauczycielki jak i dyrektorki 
szkół. Oto lista nagrodzonych: Małgorzata Zawiła, Katarzyna 
Krywult, Celina Gonet, Jolanta Kuczyńska Barbara Wisła, 
Jolanta Wojtyła – Staszek. Dyrektorzy: Danuta Tekieli – Her-
man, Urszula Kal, Agata Rak. W spotkaniu uczestniczył także 
sekretarz gminy Arkadiusz Maj.

Dwunastu pracowników gminnych placówek oświatowych 
otrzymało podczas sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 11 IX 
2017 r. akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest 
to najwyższy poziom awansu zawodowego w szkolnictwie, jaki 
można uzyskać w gminie. Wójt Artur Beniowski złożył gratula-
cje a następnie, wspólnie z przewodniczącą Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wręczył akty 
nauczycielom.

Oto lista nauczycieli, którzy uzyskali awans: Anna Krywult – 
Dyrek, Józefa Waliczek, Katarzyna Gawlik, Anna Pach, Anna 
Palowska, Edyta Zemanek – Bierońska, Barbara Górka, Edy-
ta Mynarska – Berkowska, ks. Mariusz Chwedczuk, Michał Ma-
tras, Marta Iwańska – Siwek, Małgorzata Węgrzyn – Kędzior.

Odebraniu dokumentów towarzyszyły panie dyrektor szkół 
w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie: Agata Rak, Da-
nuta Tekieli – Herman, Urszula Kal i Krystyna Bryksa.

Sławomir Lewczak

Trzy gimnazjalne klasy poznały „królową polskich rzek” od źró-
deł aż po ujście! Zaczynali we wrześniu 2016 a skończyli – 13 
października bieżącego roku. Kl. III a, b i c gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Bestwinie wraz z wychowawcami – Anetą Pasierbek, 
Januszem Kucią i Ireneuszem Sikorskim zrealizowali bardzo 
ambitny projekt zainspirowany, jak łatwo się domyślić, „Rokiem 
Rzeki Wisły” oficjalnie ogłoszonym na mocy uchwały Sejmu RP. 

Od stuleci — zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w anna-
łach historii — ona już toczyła swoje wody od Karpat, od ślą-
skich Beskidów, gdzie ma swe źródła, aż dotąd. Rzeka, mil-
czący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich 
twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, 
co Polskę stanowi – Tak mówił w 1987 roku Jan Paweł II w ho-
milii skierowanej do ludzi morza. Gimnazjaliści, za przykładem 
patrona swojej szkoły pilnie przypatrywali się rzece, nad którą 
położona jest także gmina Bestwina: kręcili filmy, fotografowali, 
pisali scenariusze, plany i sprawozdania, liczyli, tańczyli i śpie-
wali, wyplatali i konstruowali, budowali makiety, poznawali fau-
nę i florę regionu, a nawet wydali specjalny, okolicznościowy 
biuletyn. Założenia projektu były realizowane prawie na każ-

dym szkolnym przedmiocie.
Program, jak już wspomniano, wystartował we wrześniu 2016, 

natomiast już w październiku klasy wyjechały do Wisły, tam gdzie 
najdłuższa rzeka kraju bierze pod Baranią Górą swój początek. 
Do Wisły powrócono jeszcze na zimę. 

W realizacji pomógł wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. 
Udając się do Urzędu Gminy z prośbą o wsparcie działań i ob-
jęcie projektu honorowym patronatem, uczniowie poczuli się 
mile zaskoczeni. Wójt podkreślił, jak ważna jest promocja kul-
tury i tradycji, a do tego zaproponował sfinansowanie rejsu stat-
kiem po Wiśle, z Krakowa do Tyńca. W tyle nie pozostał sta-
rosta bielski Andrzej Płonka. Osobiście przyjął delegację z Be-
stwiny, akcentując wyjątkowość naszej gminy i również obiecu-
jąc finansową pomoc. 

Jaki wpływ na życie tutejszych mieszkańców miała rzeka Wi-
sła? To sprawdzono w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmun-
ta Bubaka. Kustosz Andrzej Wojtyła zapoznał uczestników z hi-
storią polskiego karpia, lokalnymi legendami o świteziankach 
czy topielcach oraz przeprowadził zajęcia praktyczne – wyko-
nywanie dawnych narzędzi do połowu ryb. Pani Eugenia Wil-

Motywacyjne nagrody dla pracowników 
oświaty

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych nauczycieli

Nowi nauczyciele mianowani

Nauczyciele mianowani po odebraniu dokumentów

Rzeka wszystkich ziem polskich
Finał projektu edukacyjnego „Z biegiem Wisły”



21

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

w
rz

es
ie

ń
-p

aź
d

zi
er

n
ik

 0
9-

10
/2

01
7

Ogłoszenia

czek pomogła zaznajomić się ze sztuką wykonywania bibułko-
wych kwiatów, plecenia wianków itd.

Inni ciekawi goście mający w temacie „wiślanym” wiele do 
powiedzenia to Dariusz Czernek (ornitolog i miłośnik przyro-
dy), Grażyna Staniszewska (była europosłanka, inicjatorka bu-
dowy Wiślanej Trasy Rowerowej) i oficer marynarki wojennej, 
kmdr por. Tadeusz Iwański.

Trasa wędrówek trzecioklasistów objęła rzecz jasna królew-
ski Kraków z Tyńcem a także kilkudniowy wypad do Trójmiasta 
(Gdynia, Sopot, Gdańsk) będący „wisienką na torcie” projektu 
i wspaniałą nagrodą za wielki, całoroczny wysiłek. Był czas na 
zwiedzanie oceanarium albo okrętu „Błyskawica”, lecz także na 
relaks w parku wodnym lub na trampolinach. 

Wisła wpadła zatem do Bałtyku, a podsumowanie projektu 
miało rozmach proporcjonalny do jej długości! Na scenie poka-
zali się tancerze w strojach ludowych i bardziej nowoczesnych 
(choreograf: Maria Drewniak). Przygotowano ciekawą prezen-
tację (autor: Katarzyna Krywult). Dekoracja to zasługa Ewy Sie-
rant i Wojciecha Łysonia, muzyka – Magdaleny Wodniak – Fok-
sińskiej. Całość koordynowała dyrektor Agata Rak, która z okazji 
Święta Edukacji Narodowej nagrodziła wyróżniających się pra-
cowników szkoły. Pod wielkim wrażeniem przedsięwzięcia – co 
podkreślił w przemówieniu – znalazł się wójt Artur Beniowski, 
emocje udzieliły się ponadto starszej wizytator Delegatury Kura-
torium Oświaty w Bielsku – Białej Annie Augustyniak – Soj, soł-
tys i radnej Marii Maroszek oraz wielu innym zaproszonym oso-
bom. Wisła inspiruje i zachwyca nowe pokolenia, dbajmy o jej 
czystość i bądźmy dumni z jej bezpośredniej bliskości. 

Sławomir LewczakW projekcie wzięły udział klasy trzecie gimnazjum

„Słoneczna gmina?” – teraz to możliwe
Projekt dofinansowania montażu  

instalacji fotowoltaicznych
Wójt Gminy Bestwina informuje, że 

Gmina Bestwina przystępuje do przy-
gotowania projektu grantowego pole-
gającego na dofinansowaniu monta-
żu instalacji fotowoltaicznych (wytwa-
rzających energię elektryczną z ener-
gii słonecznej) w indywidualnych bu-
dynkach mieszkańców, który ma być 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. W najbliższym czasie odbędą się spotkania 

informacyjne skierowane do zainteresowanych udziałem w pro-
jekcie mieszkańców oraz otwarta zostanie możliwość składania 
deklaracji udziału w projekcie. W przypadku pozytywnej oceny 
projektu i przyznaniu dofinansowania, rzeczowa realizacja pro-
jektu nastąpi w latach 2019-2020.

Szczegółowe informacje o założeniach projektu i warunkach 
udziału można uzyskać w Referacie Służb Technicznych i Ob-
sługi Techniczno-gospodarczej Urzędu Gminy Bestwina - po-
kój nr 7, lub telefonicznie pod numerem 32 215 77 07 oraz na 
organizowanych spotkaniach informacyjnych.

Z tradycją w przyszłość
REGIONALNY ZESPÓŁ  

PIEŚNI I TAŃCA „BESTWINA”

OGŁASZA NABÓR 
DO GRUPY DZIECIĘCEJ  

I MŁODZIEŻOWEJ
DO LAT 6
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Sport

Na podium nie mogło zabraknąć dziewczyn z Set-a

Tomasz Janusz i Agnieszka Chwałek – biegacze z gminy Be-
stwina startowali jesienią w wielu biegowych imprezach i zdo-
byli na nich medale. Oto krótka relacja z wybranych startów: 

Pan Tomasz po prawie trzech latach powrócił na stadion w So-
snowcu. Na mityngu „Witaj Szkoło” przebiegł dystans 3000 m. 
(bieg otwarty) ustanawiając nowy rekord życiowy 9:17:98 i zaj-
mując trzecie miejsce. Agnieszka Chwałek wybrała się do Ku-
rowa k. Stryszawy by uczestniczyć w „Biegu pod Groniem” 

o Puchar Wójta Gminy Stryszawa. Zajęła I miejsce w katego-
rii kobiet (6,5 km). W tych samych zawodach startowały panie 
Ewelina Chwałek – była druga w kategorii wiekowej w III Pół-
maratonie FANTOMA; jak również Adriana Chwałek – druga 
w swojej kategorii w Rajdzie Nordic Walking.

Do kolejnego wydarzenia Agnieszka Chwałek i Tomasz Ja-
nusz przygotowywali się długo i sumiennie. Wysiłek opłacił się, 
gdyż „8 PKO Festiwal Biegowy” w Krynicy – Zdroju w dniach 

Wrzesień szczęśliwy dla lekkoatletów

Kinga Duda, Hanna Sojka, Aneta Kóska, Estera Janecz-
ko, Anna Beniowska – oto zawodniczki, które sięgnęły po zło-
to w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Kajak 
– Polo. Impreza odbywała się w dniu 10 września w Kaniowie, 
gromadząc kajakpolistów z województw śląskiego, lubelskiego 

i łódzkiego. Reprezentantki UKS „Set” pokonały w finale UKS 
Olimpijczyka Nowe Chechło, trzecie miejsce zajął UKS Tanew 
Księżpol. Chłopcy zajęli miejsce szóste – pierwsza trójka to UKS 
Tanew Księżpol, WOPR Skierniewice i UKS Kanu Katowice.

Rośnie nam solidna drużyna

Bardzo miło będą wspominać XX Mistrzostwa Polski Senio-
rów w Leśnej (2 – 3 IX) zawodnicy i zawodniczki UKS „Set” Ka-
niów oraz ich trenerzy. Mężczyźni zdobyli w tych rozgrywkach 
srebrne medale ulegając ostatecznie MOSW Choszczno 4:2, 
zaś panie pokonały w finale KS Powiśle Warszawa 8:4. Dodat-
kowo najlepszą zawodniczką wybrana została Sandra Pilarz.

Skład drużyny kobiecej: Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, 
Dominika Sojka, Monika Pacyga, Marlena Madej, Gabrie-
la Bazan.

Skład drużyny męskiej: Dawid Wizner, Dawid Cebula, Kor-
dian Kupczak, Bartłomiej Dawidek, Mateusz Jonkisz, Jakub 
Witkowski, Jan Adamaszek, Paweł Michalec, Borys Zub-
czewski, Piotr Bajerski.

Wielkie gratulacje należą się szkoleniowcom: Katarzynie 
i Dariuszowi Pilarzom jak również Bartłomiejowi Dawidkowi.

Foto: D. Pilarz

Kajak polo: udane Mistrzostwa Polski

Słynny przed laty piłkarz Gary Lineker stwierdził, że w futbolu 
na końcu zawsze wygrywają  Niemcy. Czy to samo można od-
nieść do kajak – polo? Reprezentantki Polski U21 do Niemek 
szczęścia nie mają, ale nie mają również powodu do wstydu. 
Wicemistrzostwo Europy to przecież ogromny sukces! Polacy, 

wśród których znaleźli się członkowie UKS „Set” Kaniów poje-
chali tym razem do Francji, a konkretnie do Saint-Omer w regio-
nie Nord-Pas-de-Calais. Mistrzostwa kontynentu seniorów i ju-
niorów do lat 21 trwały w dniach 23 – 27 sierpnia 2017 r.

 W medalowej ekipie zagrały następujące zawodniczki „Set-a”: 
Klaudia Sachmerda, Monika Pacyga, Katarzyna Ciupak, San-
dra Pilarz, Dominika Sojka. W drodze na „pudło” dziewczęta, 
wicemistrzynie świata z Syrakuz, pokonały kolejno Niemcy, Ho-
landię, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Francję, Irlandię, w półfinale 
zaś ponownie nie dały szans Brytyjkom, zwyciężając 8:4. Nie-
stety, w finale sąsiadki zza Odry wzięły rewanż i po raz pierw-
szy nasze kajakpolistki na tych mistrzostwach przegrały (4:1). 

 Mężczyźni U21 (z zawodnikami z Kaniowa: Jakubem Wit-
kowskim i Dawidem Wiznerem)  zajęli ostatecznie miejsce 8, 
seniorzy (wśród nich: Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bar-
tłomiej Dawidek i Borys Zubczewski) i seniorki – miejsce 11. 
Bardzo dobrą pracę wykonali Dariusz i Katarzyna Pilarz spra-
wiając, że z kolejnej imprezy biało – czerwone dziewczęta wy-
jeżdżają z upragnionymi medalami.

Foto: D. Pilarz

Srebrne na świecie, srebrne w Europie

Brawo Polska, brawo Kaniów!
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8- 10 września zdecydowanie należał do nich. „Janusze Sukcesu” znowu mogli cieszyć 
się miejscami na podium. Zawody są imprezą prestiżową, co potwierdził burmistrz Kry-
nicy Dariusz Reśko w wywiadzie dla portalu Sądeczanin.info: - Frekwencja w tym roku 
była rekordowa, dopisała pogoda i naprawdę wielu uczestników pojawiło się na trasach 
naszych biegów. W ponad trzydziestu konkurencjach pobiegło ponad 8 tysięcy osób, 
a liczba tak zwanych osobo-startów to liczba aż 9,2 tysiąca. Potwierdza to tylko, że Fe-
stiwal Biegowy jest renomowaną marką w świecie biegów, skoro przyciąga tak wielu bie-
gaczy, właściwie z całego świata.

Oto rezultaty lekkoatletów z gminy Bestwina:
Agnieszka Chwałek: II miejsce w nocnym biegu rodzinnym w kat. „Open”, czas: 

20:35 i rekord życiowy; 10 miejsce w grupie wiekowej w biegu na 10 km „Życiowa Dzie-
siątka”, czas: 42:15. Ponadto udział w półmaratonie i Biegu Przebierańców. Agnieszka 
uczestniczyła w Bankiecie Ambasadorskim zorganizowanym dla ambasadorów festiwa-
lu biegowego. 

Tomasz Janusz: I miejsce w nocnym biegu rodzinnym w kat. „Open”, czas: 16:41; 
16 miejsce w kat. „Open” i 6 w kategorii wiekowej w biegu na 10 km. „Życiowa Dziesiątka”, 
czas: 16:41; 9 miejsce w biegu na 1 km., udział w półmaratonie i Biegu Przebierańców. 

Relacje zawodników znajdują się na ich facebookowych profilach:
https://www.facebook.com/johnsonrunner/
oraz:
https://www.facebook.com/angierunss/

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

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

Sport

Wędkarze ze Stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha zrobi-
li wszystko, by koniec wakacji nie kojarzył się uczniom smutno. Zawody na akwenie 
„Oczko” w dniu 2 września przyniosły uczestnikom radość, uśmiechy, piękne złowione 
okazy a także atrakcyjne nagrody. Prezes Roman Sas nie krył zadowolenia z dużej ilo-
ści startujących (24 młodych wędkarzy), którzy nie przejęli się deszczową aurą i posta-
nowili wykorzystać czas wolny od szkoły do maksimum. 

Najlepszy w jesiennej edycji dziecięco-młodzieżowych zawodów był Mikołaj Kubiczek 
(suma wag: 0,80), kolejne miejsca zajęli Adam Kózka i Patryk Janik. Organizatorzy tra-
dycyjnie dziękują za zaangażowanie łowiącym i ich rodzicom, równie gorąco wyrażają 
wdzięczność sponsorom za ufundowanie nagród.

Zdjęcia: T. Gibas

Czas do szkoły, czas na ryby

Mimo deszczowej pogody zawody bardzo się 
udały

Tomasz Miroski, były zawodnik i kierownik drużyny seniorów 
został nowym prezesem klubu piłkarskiego z Bestwiny. Taką 
decyzję podjęli uczestnicy zebrania sprawozdawczo – wybor-
czego z dnia 29 września. Pan Tomasz zastąpił na stanowisku 
kolejno Sławomira Adamskiego i Wojciecha Lisewskiego. Wy-
brano również zarząd w składzie: wiceprezes – Krzysztof Ja-

kubiec, Leszek Łuszczak; skarbnik – Katarzyna Kościuch; se-
kretarz – Wojciech Goryczko; członkowie – Anna Waliczek, Łu-
kasz Pasierbek, Filip Firganek, Przemysław Laszczak, Sławo-
mir Owczarz, Grzegorz Boboń. W skład komisji rewizyjnej we-
szli: Marian Firganek, Wacław Waliczek, Agnieszka Maga, Jó-
zef Kraus, Antoni Wójtowicz.

LKS Bestwina po wyborach

Drużyna „Januszy Sukcesu’’ pozdrawia miesz-
kańców gminy Bestwina
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Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć z zawodów naszych 
strażaków, którzy w dniu 16 
września rywalizowali na 
boisku LKS Bestwina. 
Więcej na stronie interne-

towej www.bestwina.pl

Gminne zawody sportowo 
– pożarnicze


