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Nie zna śmierci Pan żywota,  
Chociaż przeszedł przez jej wrota.  
Rozerwała grobu pęta  
Ręka święta, Alleluja!
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy
Najważniejsze prace i zadania wy-
konane w ostatnim czasie przed-
stawiają się następująco:

• Rozstrzygnięty został 
przetarg na asfaltowanie 
ul. Podpolec (Kaniów/Be-
stwinka), oraz ul. Borowej 
i Podlesie (Janowice). Pra-
ce mają zostać wykonane 
do końca maja br. 
• Zostały zlecone projekt 

modernizacji ul. Mirowskiej (Kaniów), Rzecznej (Bestwinka) 
i Granicznej (Bestwina/Janowice).
• Wybrany został wykonawca na dokumentację projektową bu-

dowy kanalizacji południowej części naszej Gminy. 

• Wykonywany jest projekt budowy Sali gimnastycznej w Ja-
nowicach. 

• Po poprawie warunków pogodowych na drogi gminne wejdzie 
firma wykonująca remonty cząstkowe. 

• Realizowany jest program ograniczenia niskiej emisji – wy-
miana źródeł ciepła w naszych posesjach. 

• Trwa procedura uzyskania pozwoleń na budowę chodników 
przy ul. Witosa, Dankowickiej i Janowickiej. 

• Zgodnie z harmonogramem przebiega remont budynku szkol-
no – przedszkolnego w Bestwince. 

• Trwają prace związane ze zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Bestwina.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXXV Sesja Rady Gminy:  
Plan pracy Rady przyjęty

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik

Panu
Kazimierzowi Jonkiszowi

 członkowi Rady Sołeckiej z Bestwiny
Z powodu śmierci Syna

Łukasza
Serdeczne wyrazy współczucia składają

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski z pracownikami Urzędu Gminy
Rada Gminy Bestwina z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem

Sołtys Bestwiny Maria Maroszek i Rada Sołecka

Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny jednostki sa-
morządu terytorialnego spotyka się nie tylko podczas sesji. Peł-
ni rozliczne, określone prawem zadania, poczynając od pracy 
w ramach komisji, skończywszy na przygotowaniu i uchwale-
niu budżetu. Corocznie Rada opracowuje ramowy plan swoich 
działań. Na sesji w dniu 19 lutego plan ten został przedstawio-
ny i zatwierdzony w drodze uchwały. Radni będą zajmować się 
m.in. analizowaniem i przyjmowaniem projektów uchwał, prze-
glądem dróg gminnych i powiatowych, zanalizują funkcjonowa-
nie komunikacji publicznej, a także postęp budowy chodników. 
Ocenią gospodarowanie mieniem komunalnym, odbędą sesje 
objazdowe w terenie. Dokładnie przyjrzą się Wieloletniemu Pro-
gramowi Rozwoju Gminy Bestwina, zwłaszcza pod kątem bu-
dowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jak zawsze zostanie 
przeprowadzona analiza i ocena wykonania budżetu. Podobne 
plany przygotowała także każda z komisji stałych.

Sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego dotyczyło okresu 

międzysesyjnego. Przełom stycznia i lutego jest czasem ze-
brań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych, 
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Aktualności

Urząd przyjazny petentowi – płatności 
elektroniczne w UG Bestwina

stowarzyszeniach, klubach i innych organizacjach. Wójt i pra-
cownicy Urzędu w miarę możliwości uczestniczą w tych spotka-
niach, zabierając głos na ważne społecznie tematy. Poza tym 
wójt poinformował o bieżących działaniach: Odbył się przetarg 
na wykonanie ul. Podlesie, Torowej i Podpolec, rozstrzygnię-
to także przetarg na remonty cząstkowe dróg, ogłoszono prze-
targ na projekt kanalizacji południowej części Bestwiny i Jano-
wic. Rozpoczęła się budowa ronda przy Piekarni, przygotowy-
wane jest ogłoszenie przetargu na budowę boiska wielofunkcyj-
nego w Janowicach. Trwa projekt dokumentacyjny na budowę 
sali gimnastycznej w Janowicach. Została wybrana firma zaj-
mująca się wywozem śmieci (konsorcjum Operatus – Rezbud). 
W trakcie realizacji są projekty chodników przy ul. Witosa, Ja-
nowickiej i Dankowickiej. Gmina rusza ponadto z drugim eta-
pem naboru wniosków na „niską emisję”, czyli wymianę pieców.

Większość przyjętych uchwał miała charakter „techniczny”, 
ale najwięcej pytań może wzbudzić kwestia tzw. „funduszu so-
łeckiego”. Rada ponownie, przy jednym głosie wstrzymującym, 
zdecydowała o niewyodrębnianiu tego funduszu, tego samego 
zdania jest także wójt. W obecnym stanie prawnym i przy aktu-
alnie realizowanych inwestycjach służących całej gminie, prowa-
dzonych przecież na wniosek mieszkańców, wyodrębnianie tego 
typu funduszu nie jest korzystne – argumentują samorządowcy.

 
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. Zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gmi-
ny Bestwina na rok 2018.

3. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 
1 000 000,00 zł.

4. Zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody 
i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej po-
jemności.

5. Zmiany Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przezna-
czonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej 
dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.: Roz-
wój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie 
Powiatu Bielskiego”.

7. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumie-
nia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015r. w Bielsku 
- Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Wo-
jewództwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

8. Uchylenia Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Be-
stwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zbycia nieru-
chomości.

9. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi 
w granicach administracyjnych gminy Bestwina.

10. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w 2019 roku.

11. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckie-
go w 2019 roku.

12. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Be-
stwina oraz komisji stałych na 2018 rok.

13.Zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów 
informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opo-
datkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego.

Sławomir Lewczak

Cyfrowa rewolucja, wzorem ościennych gmin, wkracza do Be-
stwiny. W kasie Urzędu przy ul. Krakowskiej 111, w pokoju nr 1 
od 7 lutego mamy możliwość uregulowania naszych płatności 
przy pomocy karty lub telefonu komórkowego. Wójt Artur Be-
niowski osobiście sprawdził działanie terminala i zapewnił, że 
wszystko funkcjonuje jak należy.

 Gmina Bestwina przystąpiła do specjalnego programu reali-
zowanego przez Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Krajo-
wą Izbą Rozliczeniową S.A, dotyczącego upowszechnienia płat-
ności bezgotówkowych w administracji publicznej. Stanowisko 
kasowe wyposażono w terminal służący do obsługi kart płatni-
czych z PINpadem umożliwiającym posiadaczowi karty wpro-
wadzenie kodu PIN podczas transakcji. Przy pomocy karty moż-
na wpłacić każdą kwotę bez minimalnego limitu przeprowadza-
nej operacji, można również płacić w formie zbliżeniowej.

Opracowanie i fot.: UG/S. Lewczak Pierwszej transakcji dokonał wójt Artur Beniowski
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Powstaje kolejne rondo w Bestwinie
Rozpoczęły się prace ziemne na ul. Krakowskiej w Bestwi-

nie, w rejonie Piekarni. Budowa ronda finansowana jest po po-
łowie ze środków Starostwa Powiatowego oraz gminy Bestwi-
na. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to koniec czerw-

ca 2018 r. Rondo znacząco zwiększy bezpieczeństwo kierow-
ców przemieszczających się zarówno w stronę Magówki jak 
i sołectwa Janowice.

Po pierwsze – ekologia
Wójt Artur Beniowski o inwestycjach w sektorze 

ochrony środowiska
Kolejny etap kanalizacji gminy Bestwina, program wy-

miany pieców oraz nowe zasady gospodarowania odpada-
mi komunalnymi – to trzy tematy, o które zapytaliśmy wój-
ta Artura Beniowskiego na progu rozpoczynającej się ka-
lendarzowej wiosny. 

Panie Wójcie, wiele mówi się o jednej z flagowych inwe-
stycji ostatnich lat, czyli skanalizowaniu pozostałej czę-
ści gminy, bardzo proszę o przybliżenie tematu, zwłaszcza 
w perspektywie nadchodzących miesięcy

Jeśli chodzi o kanalizację, w roku 2018 skupiamy się przede 
wszystkim na pracach dokumentacyjnych, projektowych. Mamy 
rozstrzygnięty przetarg i wybraną firmę, która będzie wykonywa-
ła to zadanie. W planie jest wykonanie dokumentacji wraz z po-
zwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę. Przyłą-
czymy do sieci kanalizacyjnej około 3000 mieszkańców z po-
łudniowej części Bestwiny oraz z Janowic. W dalszej kolejno-
ści będziemy starali się o pozyskanie środków zewnętrznych. 
Znaczna część ścieków z omawianego obszaru będzie zrzuca-
na do oczyszczalni w Komorowicach zarządzanej przez przed-
siębiorstwo „Aqua”. Przepompownia przy ul. Sejmowej jest na 
tyle duża, że może przyjąć ścieki z gminy Bestwina. 

Jak przebiega walka z tzw. niską emisją? Czy program 
obejmie wszystkich zadeklarowanych mieszkańców?

W tym roku planujemy wymienić sto źródeł ciepła, w większo-
ści przypadków piece na paliwo stale będą zastąpione gazo-
wymi. Ta część mieszkańców, która zadeklarowała udział w ze-
szłym roku a nie była objęta wymianą, będzie brana pod uwagę 
w pierwszej kolejności. Natomiast ta część, która złożyła wnio-
ski do 12 marca, jeśli nie „załapie się” w tym roku, analogicznie 
otrzyma pierwszeństwo za rok. Wykonamy odpowiedni harmo-
nogram, aby jak najwięcej pieców doczekało się wymiany. Na 
miejsce tych mieszkańców, którzy się wycofali, automatycznie 
wchodzą następne wnioski.

Co z nagłaśnianym medialnie problemem smogu, w ja-
kiej mierze dotyka on gminę Bestwina?

Problem smogu można traktować dwuaspektowo – globalnie 
i lokalnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego zagrożenia, 
gdyż nie jesteśmy wyodrębnioną „zieloną wyspą” tylko graniczy-
my i z Bielskiem – Białą i z Czechowicami – Dziedzicami. Na-
stępuje wobec tego obustronna wymiana zanieczyszczeń. Nasz 
pomysł na walkę ze smogiem to omówiona wcześniej wymia-
na źródeł ciepła – to najbardziej skuteczne działanie. Nie za-
pominamy również o edukacji i innych krokach prewencyjnych. 
Nasi pracownicy są upoważnieni do przeprowadzania kontroli 
na posesjach mieszkańców, kontroli dokonują ponadto dzielni-
cowi. Takich kontroli dokonano już kilkanaście – jeśli widać, że 
z komina wydobywa się nie to, co powinno, wtedy interwencja 
jest podejmowana. Niepokój wzbudza również brak wystawio-
nych przed niektórymi posesjami worków z odpadami „suchymi”.

Jeśli jesteśmy już przy odpadach – jak przebiega prak-
tyczne funkcjonowanie gospodarki „śmieciowej” opartej 
na nowych zasadach?

Jesteśmy dopiero na początku działania nowej formy odbie-
rania śmieci, w lutym funkcjonowały jeszcze stare zasady. Pra-
gnę przypomnieć, że od początku lipca zeszłego roku, rozpo-
rządzeniem ministerialnym uszczegółowiono zasady segrega-
cji. Kiedyś segregowaliśmy odpady na „suche”, „mokre” i po-
piół bądź odpady zmieszane. W tym momencie „suche” dzielą 
się na papier, szkło, plastik i metale oraz odpady biodegrado-
walne. Cała reszta jest kolejną frakcją, czyli są to „odpady po-
zostałe”. Myślę, że do całej procedury jesteśmy przygotowani, 
tak samo firma, która wygrała przetarg. Dopiero w najbliższym 
czasie okaże się, jak system będzie funkcjonował w praktyce. 

Rozmawiał: Sławomir Lewczak
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Gminna ewidencja zabytków

„Policjanci pierwszego kontaktu” – 
rozmowy z dzielnicowymi gminy Bestwina

Szanowni Mieszkańcy,
W ostatnim czasie w Gminie Bestwina została przyjęta gmin-

na ewidencja zabytków. Powyższe zadanie zostało wykonane 
w ramach nałożonych na Gminę obowiązków ustawowych wy-
nikających w szczególności z ustawy z dnia 17 września 2003 
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami).

Z mocy samej ustawy w gminnej ewidencji zabytków powin-
ny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezyden-

ta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż wszystkie za-
bytki ujęte w gminnej ewidencji zostały uprzednio wyselekcjono-
wane i pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, a ponadto wpisane są również w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków.                         

Jedynie na marginesie należy zwrócić uwagę, iż wpis do gmin-
nej ewidencji wpływa na obowiązki każdego właściciela, czy też 
posiadacza zabytku, poprzez m.in. fakt, iż zgodnie z art. 39 ust. 
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 1332) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabyt-
ków podlegają uzgodnieniom konserwatorskim na etapie uzy-
skiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

Inne obowiązki właścicieli wynikają m.in. wprost z ustawy z dnia 
17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami i polegają, m.in. art. 5 pkt. 3 i 4 na obowiązku zabezpieczenia 
i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym sta-
nie, korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe za-
chowanie jego wartości etc. 

Zachęcamy Państwa do poszerzenia wiedzy na temat sze-
regu obowiązków  wynikających z faktu wpisu do gminnej ewi-
dencji zabytków, w przypadku pytań, wątpliwości, proszę o kon-
takt z Muzeum Regionalnym im. Ks. Z.Bubaka w Bestwinie, któ-
re prowadzi niniejszą ewidencję (poniedziałek, wtorek od godz. 
8.00 – 16.00, tel. 32/2141587), bądź też  bezpośrednio z Wo-
jewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach delega-
tura w Bielsku-Białej.

Kiedy potrzebna jest interwencja policjanta, zazwyczaj na miej-
scu pierwszy zjawia się dzielnicowy. Jedna ze standardowych 
definicji tego stanowiska głosi, że dzielnicowi to policjanci utrzy-
mujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swo-
ich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakre-
sie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidu-
alnego, jak i publicznego. Nie można skupiać się jednak na su-
chej teorii – skoro funkcjonariusze faktycznie mają być „na wy-
ciągnięcie ręki” mieszkańca, to warto ich poznać. Sierż. sztab. 
Marek Kupiec i mł. asp. Tomasz Kondziołka zgodzili się na 
rozmowę z redaktorem „Magazynu Gminnego” i opowiedzieli 
o swojej odpowiedzialnej służbie a także o bezpieczeństwie na 
terenie gminy Bestwina.

Na początek warto się przedstawić! Bardzo proszę Pa-
nów Dzielnicowych o kilka słów o sobie

Sierż. sztab. Marek Kupiec: Pracuję w Policji od dwuna-
stu lat. W rejonie Bestwina i Janowice jestem dzielnicowym od 
października 2017 r. To dosyć krótko, ale posiadam dosyć duże 
doświadczenie jako funkcjonariusz na terenie gminy Czecho-
wice – Dziedzice. Byłem pracownikiem Prewencji, toteż wcze-
śniej zdarzały mi się interwencje w gminie Bestwina. Można po-
wiedzieć, że specyfika rejonu jest mi bliska. Praca dzielnicowe-
go nieco różni się od tego, co robiłem wcześniej, lecz systema-
tycznie się w nią wdrażam.

Mł. asp. Tomasz Kondziołka: Policjantem jestem od lat dzie-
sięciu, a dzielnicowym od trzech. Mój rejon to sołectwa Kaniów 
i Bestwinka. Swoją pracę i mieszkańców zdążyłem już poznać, 
wiem, jakie miewają problemy i staram się w miarę możliwości 
służyć pomocą.

Co wyróżnia dzielnicowego spośród innych policjantów?

Powiedzielibyśmy, że mamy do czynienia z problemami na-
tury „codziennej”. Otrzymujemy   sporo pytań z zakresu ochro-
ny środowiska (zagadnienie kontroli spalania różnych materia-
łów). Prowadzimy w gminie kampanię informacyjno – profilak-
tyczną, również w placówkach oświatowych. W rejonach wiej-
skich może częściej niż w miastach dochodzą do głosu spory 
„międzysąsiedzkie” – sprawy gruntowe. Do tego standardowe 
interwencje związane z ruchem drogowym, czyli kolizje i wy-
padki; spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych; ochro-
na zwierząt itd. Realizujemy działania wskazane przez miesz-
kańców przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jak Panowie oceniają stan bezpieczeństwa w gminie Be-
stwina? Czy na tle gmin ościennych wypadamy dobrze?

Rzeczywistość jest dynamiczna, toteż trudno wypowiadać się 
jednoznacznie. Ale na podstawie dotychczasowych doświad-
czeń uważamy, że Bestwinę można zaliczyć do gmin bezpiecz-
nych. Nie dochodzi tutaj raczej do zdarzeń kryminalnych „wiel-
kiego kalibru”. 

Na zebraniach wiejskich z udziałem mieszkańców prze-
wijają się pewne stałe tematy, chodzi mi o szczególnie nie-
bezpieczne skrzyżowania, kwestię ciężkiego transportu, 
ustawienie znaków drogowych. Czy dzielnicowi biorą te 
głosy pod uwagę?

Mł. asp. T. Kondziołka: Robimy wszystko co w naszej mocy, 
aby rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się mieszkań-
cy W Kaniowie takim miejscem jest skrzyżowanie ul. Batalio-
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Aktualności

Od lewej - sierż. sztab. M. Kupiec i mł. asp. T. Kondziołka

nów Chłopskich, Krzywolaków i Dankowickiej, czyli tzw. „Ko-
minkowice”.  Priorytetowy plan założyłem sobie w centrum Ka-
niowa – w okolicach kościoła i szkoły, skrzyżowania z ul. Kó-
ski i Grobel Borowa. Chciałbym sprawdzić tam prawidłowość 
oznakowania i zgłosić do powiatu ewentualne uchybienia. Po-
nadto na spotkaniach z uczniami szkoły w Kaniowie będę mó-
wił o ruchu drogowym. Kwestia tonażu oczywiście również nas 
zajmuje, wskazałbym zwłaszcza na ul. Jawiszowicką i Batalio-
nów Chłopskich.

Sierż. sztab. M. Kupiec: Podobny problem z tonażem wystę-
puje na ul. Targanickiej gdzie przyjęliśmy kilka zgłoszeń. Patrol 
pojawia się często na ul. Krakowskiej, tutaj należy uważać na 
ograniczenia prędkości. Odpowiednio reagujemy na przypad-
ki łamania przepisów. 

Oprócz przestępstw i wykroczeń nazwijmy to „klasycz-
nych”, pojawiają się i inne, często dokonywane przy uży-
ciu nowych technologii. Co do nich zaliczymy?

To przede wszystkim oszustwa, popełniane za pośrednictwem 
portali internetowych, zakupowych lub aukcyjnych. Zwracajmy 
uwagę na to, co, na jakich warunkach i u jakiego sprzedawcy ku-
pujemy. Dodatkowo coraz więcej zgłoszeń dotyczy wyłudzeń me-
todą „na wnuczka” lub „na policjanta”. Uczulamy mieszkańców 
na taką ewentualność, narażone są szczególnie osoby starsze.

Na obszarach wiejskich łatwo o wypadek z udziałem pie-
szego i rowerzysty. Jakie środki profilaktyczne możemy 
podjąć?

Sierż. szt. M. Kupiec: W sezonie jesienno – zimowym zmrok 
zapada szybko, dlatego też miejmy przy sobie elementy odbla-
skowe. Przydadzą się one i w pozostałych miesiącach. Rejon 

ul. Krakowskiej wzdłuż stawów jest szczególnie niebezpieczny, 
gdyż nie ma tam chodnika. Informujemy nawet dzieci przed-
szkolne, rozdajemy ulotki, stosowne materiały. Współpracuje-
my bardzo mocno w Wójtem i Urzędem Gminy. 

Mł. asp. T. Kondziołka: O ile dzieci i młodzież stosują się do 
naszych zaleceń, to osoby starsze już niekoniecznie – może 
z przyzwyczajenia -  a przecież przykład idzie z góry. Sprawdź-
my zatem stan oświetlenia przy rowerze, zabierzmy opaskę, ka-
mizelkę a może się okazać, że uratują nam one życie.

W Kaniowie mieści się Ośrodek Rekreacji i Sportów Wod-
nych, w lecie wręcz „oblężony”. Czy Policja czuwa nad bez-
pieczeństwem naszego wypoczynku? 

Mł. asp. T. Kondziołka: Już od dwóch lat w trakcie obchodu 
terenu służbowego zwracam baczną uwagę na rejony „wodne” 
w Kaniowie. Rozdaję różne ulotki o zasadach bezpiecznej ką-
pieli. Wszędzie może zaistnieć zjawisko kradzieży kieszonko-
wej, więc nie zabierajmy cennych przedmiotów w bardzo licz-
nie uczęszczane miejsca. 

Kilka razy zasygnalizowaliśmy istnienie stron czy aplika-
cji ułatwiających pracę Policji i życie mieszkańców. Popro-
szę o krótkie rozwinięcie tematu.

Są to aplikacja mobilna „Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”.  Ta pierwsza to w zasadzie wyszu-
kiwarka dzielnicowych, za jej pomocą szybko ustalimy kto jest 
dzielnicowym i znajdziemy kontakt do niego – numer telefonu, 
adres e-mail. Natomiast wspomniana mapa służy do zaznacza-
nia występujących na danym obszarze zagrożeń, które następ-
nie policjanci starają się weryfikować. 

Jak mieszkańcy gminy Bestwina mogą skontaktować się ze 
swoimi dzielnicowymi?

Mł. asp. T. Kondziołka: Mój służbowy numer to 727032562. 
Pełnię dyżury w Domu Gromadzkim w Kaniowie w każdy czwar-
tek w godzinach 15.00 – 16.00. W każdą ostatnią środę miesiąca 
jestem też w budynku OSP Bestwinka, od godz. 18.00. Zapra-
szam każdego, kto potrzebuje skonsultować się z dzielnicowym.

Sierż. sztab. M. Kupiec: Mój numer to 727032531. Pełnię 
swoje dyżury w każdy piątek od godziny 10.00 do 12.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Mogę również umówić się 
na spotkanie indywidualnie. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Zebrania sprawozdawcze  
w Ochotniczych Strażach Pożarnych

OSP Bestwinka: Coraz bliżej  
do termomodernizacji

Bardzo dobre wieści usłyszeli strażacy z Bestwinki z ust wój-
ta Artura Beniowskiego. Dzięki przychylności Rady Gminy Be-
stwina w tym roku uda się wykonać projekt, pozyskać pienią-

dze, a w kolejnym – zrealizować długo wyczekiwaną termomo-
dernizację Domu Strażaka. Druhowie mają już średni i lekki sa-
mochód bojowy, ale brakuje im jeszcze siedziby z prawdziwego 
zdarzenia, wydajnej pod względem energetycznym. Nie należy 
więc się dziwić, że deklarację wójta przyjęto na walnym zebra-
niu w dniu 10 lutego z wielkim aplauzem.
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Aktualności

Przemawia prezes OSP Bestwinka Grzegorz Gawęda

 Prezes jednostki, Grzegorz Gawęda, podał do wiadomości 
garść danych statystycznych z życia straży. OSP Bestwinka li-
czy 146 osób: 86 czynnych członków (64 mężczyzn i 22 kobie-
ty), 4 członków honorowych i 27 wspierających. Należy do tego 
stanu doliczyć MDP – 31 „młodzieżowców” płci obojga. Do róż-
nego typu interwencji wyjeżdżano w 2017 r. 29 razy, 5 do poża-
rów, ale zdecydowanie przeważały tzw. zagrożenia miejscowe. 
W celu przeciwdziałania skutkom wypadków albo kolizji straża-
cy systematycznie się szkolą – posiadane umiejętności pozwa-
lają profesjonalnie funkcjonować w strukturach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśniczego. Przeprowadzone kontrole po-
twierdziły wzorowe przygotowanie jednostki do udzielania po-
mocy poszkodowanym. 

 W zawodach sportowo – pożarniczych OSP Bestwinka nie 
miała równych sobie w kategorii mężczyzn – ich sekcja zaję-
ła pierwsze miejsce w rywalizacji gminnej. Kobiety uplasowa-
ły się na drugim stopniu podium, zaś z zawodów powiatowych 
wróciły z brązem. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza triumfowa-
ła na szczeblu gminnym, poza tym wywalczyła pierwsze miej-
sce w powiatowym turnieju piłki nożnej i w gminnych rozgryw-
kach minisiatkówki. Indywidualnie wykazała się Anna Urbanke, 
w kategorii gimnazjalnej zdobywając złoto w powiatowym tur-
nieju tenisa stołowego.

O wielkim sukcesie możne mówić Marcin Kraus, 
startujący wspólnie z kolegami z Kaniowa na XI Mi-
strzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ra-
townictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Sta-
rym – dwa pierwsze miejsca to doskonała promocja 
nie tylko Bestwinki, ale całej gminy na arenie ogól-
nopolskiej. 

Nie sposób pominąć wielkiego wydarzenia, jakim 
był jubileusz 105 – lecia jednostki połączony z po-
święceniem lekkiego samochodu Fiat Ducato. Na 
stan przybyło w ciągu roku sporo innego sprzętu: 
aparaty do ochrony górnych dróg oddechowych, heł-
my, kominiarki itd. 

Społeczna praca strażaków skrzętnie dokumento-
wana jest w kronice, którą prowadzi prezes honoro-
wy Józef Distel. Słowa uznania skierowali w stronę 
Zarządu obecni na walnym zebraniu goście: oprócz 
wójta Artura Beniowskiego także honorowy członek 
Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, członek 
Zarządu Powiatu Bielskiego Katarzyna Adamiec, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego dh 
Grzegorz Gabor, Zastępca Dowódcy JRG2 w Biel-
sku – Białej mł. Bryg. Witold Biela, wiceprezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i zarazem 
Prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga, ks. pro-
boszcz parafii św. Sebastiana Józef Baran, komen-

dant gminny Grzegorz Owczarz, radni gminy Bestwina z prze-
wodniczącym Jerzym Stanclikiem i radni powiatu bielskiego. 
Podkreślano szczególną dbałość o najmłodsze pokolenie, ze 
sprawozdania odczytanego przez Michała Kóskę wynika, że 
drużyna młodzieżowa jest aktywna na wielu polach – a dzię-
ki prezesowi Grzegorzowi Gawędzie może swoje wakacje spę-
dzać na letnim obozie.

 Jak zawsze przy okazji walnych zebrań, rozdano dyplomy 
i odznaczenia. Listy gratulacyjne otrzymał dh Marcin Kraus oraz 
drużyna dziewcząt – brązowych medalistek z powiatowych za-
wodów sportowo – pożarniczych. Natomiast odznaczenia sta-
żowe „za wysługę lat” otrzymali: 55 – Wirgiliusz Tomaszczyk; 
20 – Szczepan Kóska, Krzysztof Zelek, Tomasz Bieroński, Ar-
tur Bieroński, Tomasz Wojcieszyk, Krzysztof Zelek; 10 – Domi-
nik Chmielniak, Wioleta Gawęda, Jarosław Walecki, Artur Or-
licki, Sławomir Bezegłów; 5 – Leszek Nycz. Druh Wirgilisz To-
maszczyk uchwałą walnego zebrania uzyskał godność honoro-
wego członka OSP Bestwinka.

OSP  Janowice: Po nowy,  
średni wóz bojowy

Wysłużony Star 244 z janowickiej OSP ma już 32 lata i coraz 
trudniej znaleźć do niego części zamienne. Przez wiele lat nie 
zawodził, lecz w dobie dzisiejszych standardów jedyna w gmi-
nie Bestwina jednostka bez nowoczesnego pojazdu gaśnicze-
go powinna czym prędzej zostać doposażona. Prezes Zygmunt 
Łukoś podkreślił na walnym zebraniu w dniu 11 lutego: To jest 
nasz cel numer jeden! We wniosku złożonym do Zarządu Wo-
jewódzkiego a podpisanym przez wójta Artura Beniowskiego, 
Zarząd Gminny i Powiatowy wpisano kwotę  wkładu własnego 
o wysokości 50 000 zł. Dodatkowo zostało złożone pismo po-
twierdzające zabezpieczenie środków finansowych z Urzędu 
Gminy. Nadchodzi wielkimi krokami 110 – lecie OSP Janowice, 
zatem czy można sobie wymarzyć piękniejszy prezent?

Tymczasem, oczekując na samochód, Janowice nie próżnu-
ją. Obecnie stan osobowy jednostki liczy 43 druhów czynnych 
i aż 93 wspierających – to prawdziwy ewenement na skalę po-
wiatu. Ks. Józef Walusiak, proboszcz parafii św. Józefa Robotni-

ka zachęcił strażaków by byli 
„oczami i uszami” wsi niejako 
zastępując policjantów. Pra-
wie co dom – to strażak, więc 
czemu tego nie wykorzystać? 
Dzięki m.in. zachętom księ-
dza w roku sprawozdawczym 
przybyło 5 nowych członków. 
Przyszłością są niewątpliwie 
najmłodsi – MDP dowodzona 
przez Andrzeja Wójcickiego 
i Sebastiana Sachera liczy 17 
członków (16 chłopców i jed-
na dziewczyna). 

W szeregach MDP zaczy-
nał obecny na zebraniu w Ja-
nowicach komendant miej-
ski PSP bryg. Zbigniew Mi-
zera, zaś na ten i inne tema-
ty wypowiadali się także go-
ście reprezentujący władze 
samorządowe i pożarnicze: 
Wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski,  Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Gościem OSP Janowice był Komendant Miejski PSP 

w Bielsku-Białej Zbigniew Mizera
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ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław Nycz, Wiceprezes ZOP 
ZOSP  RP Herbert Szeliga (zarazem prezes Zarządu Gminne-
go), członek prezydium ZOP ZOSP RP , radny powiatowy Grze-
gorz Gawęda, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik wraz 
z radnymi gminy Bestwina, radni naszego powiatu, reprezen-
tanci Koła Gospodyń Wiejskich, seniorów i innych środowisk. 

 Bardzo dobrze układa się współpraca OSP Janowice ze szko-
łą, z parafią i Kołem Gospodyń Wiejskich. KGW bezpłatnie wy-
najmuje na swój użytek od strażaków lokal „Kogutek”. Panie 
i panowie wyjeżdżają wspólnie na interesujące wycieczki, np. 
do Wrocławia.

 Do akcji jednostka wyjechała 28 razy, trzy zdarzenia to po-
żary. Ukończone szkolenia to m.in. kurs podstawowy i kurs ra-
townictwa technicznego. Nie brakowało strażaków z Janowic 
na uroczystościach o charakterze państwowym i kościelnym, 
zabezpieczali festyny, rajdy i biegi. Społecznie przepracowali 
ponad 2000 godzin. Z istotniejszych zakupów sprzętowych wy-
mieńmy aparaty oddechowe, pasy, mundury, ubrania koszaro-
we, telefony i węże. Dokończono ponadto remont punktu alar-
mowego i zamontowano tam meble.

 Sport w życiu OSP Janowice to zawody sportowo – pożarni-
cze, turnieje tenisa stołowego i gier zespołowych. Zasługują na 
pochwałę sukcesy druha MDP Damiana Kopaczki – zwycięzcy 
pingpongowych zawodów powiatowych. Cała MDP zajęła pierw-
sze miejsce we wspomnianych zawodach gminnych i trzecie w tur-
nieju minisiatkówki. A są to tylko wybrane sukcesy.  

 Podczas zebrania sprawozdawczego wręczone zostały od-
znaczenia stażowe: 40 lat – Edward Norymberczyk; 35 – Kazi-
mierz Norymberczyk, Andrzej Grygierzec, Leszek Grzybowski; 
20 – Marian Drozd; 10 – Krzysztof Kozieł; 5 – Marek Pustelnik, 
Paulina Gajda, Grzegoz Gajda.

OSP Bestwina: Ratownicza  
potęga

 Kiedy na zawodach w ratownictwie medycznych pojawiają 
się druhny i druhowie z bestwińskiej jednostki oznacza to tylko 
jedno: będą się liczyli w walce o podium. Rok 2017 nie należał 
do wyjątków, silna reprezentacja zajęła I miejsce w III Podba-
biogórskich Zawodach Ratowniczo – Gaśniczych i zdobyła mi-
strzostwo w VII Międzynarodowych Maltańsko – Strażackich 
Manewrach Ratowniczych. Sukcesy są pokłosiem niezwykłej 
dbałości o poziom wyszkolenia. Skutkuje to wszystko przede 
wszystkim na co dzień, nie tylko gdy trzeba rywalizować  z in-
nymi. Przykładem niech będzie wyczyn Remigiusza Żurowskie-
go, który podczas swojego urlopu przeprowadził udaną resuscy-
tację tonącego człowieka. Otrzymał za to gratulacje i statuetkę, 
ale gdyby na jego miejscu był każdy inny strażak OSP Bestwi-

na, z pewnością zachowałby się tak samo.
 Jan Wróbel, prezes OSP w Bestwinie ma zatem wiele powo-

dów do radości. Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 17 lutego 
podzielali jego dumę także inni. Parlamentarzyści czyli senator 
Andrzej Kamiński i poseł Jacek Falfus wspominali o wymogach 
jakie stawia przynależność do KSRG. Pełne uznania przemó-
wienia wygłosili wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, honoro-
wy członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Nycz, wi-
ceprezes tego Zarządu i zarazem Prezes Zarządu Gminnego 
Herbert Szeliga, komendant gminny Grzegorz Owczarz. Przybył  
ks. proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP Cezary Dulka, wraz 
z nim radni gminy Bestwina  i radni powiatu bielskiego, przed-
stawiciele różnorakich organizacji z naszej gminy i nie tylko – jak 
choćby Maltańska Służba Medyczna.

 Łącznie w OSP Bestwina przepracowano społecznie 4447 
godzin, a podczas akcji ratowniczo – gaśniczych – 310 godzin. 
Tutaj znów wyróżnił się dh Remigiusz Żurowski, aż 41 razy za-
reagował na alarm! Wszystkich akcji było 57, w tym 11 pożarów 
i 44 zagrożenia miejscowe. W eliminacji skutków zagrożeń po-
maga nowoczesny sprzęt, a z najważniejszych zeszłorocznych 
zakupów można wymienić aparaty ochrony dróg oddechowych, 
mundury, obuwie, hełmy, parawan ochronny do osłony miejsca 
zdarzenia itd. Niewątpliwie ważne miejsce zajmują systema-
tyczne szkolenia: uczestniczono w kursie podstawowym, do-
wódców, w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z re-
certyfikacją a także w kursie ratownictwa technicznego. Kiedy 
akurat ktoś się nie szkoli – pomaga w pracach na terenie jed-
nostki. Wykonano przecież wiele robót porządkowych, konser-
wacyjnych czy też budowlanych. Należały do nich remont czę-
ści socjalnej i sali szkoleniowej, częściowy remont okuć komi-
nów oraz poszycia dachu, remont kanalizacji w starej części 
strażnicy, prace budowlane w piwnicy w starej części budynku.

 Codziennością dla druhów są pogadanki, lekcje dla miesz-
kańców i obecność na ważnych wydarzeniach z życia gminy. 
Praktycznie żaden festyn nie może obejść się bez pomocy OSP, 
członkowie jednostki z Bestwiny ofiarnie oddają krew i poma-
gają w akcjach charytatywnych. Czynnie uprawiają sport: piłkę 
nożną, siatkówkę, tenis stołowy, bieganie.  Straż liczy w sumie 
128 członków: 86 czynnych, 7 honorowych i 35 wspierających. 
W Bestwinie działa 28 kobiet, zaś stan osobowy MDP wynosi 9 
najmłodszych ochotników.

 Podczas zebrania wręczono okolicznościowe dyplomy dla 
wspomnianych na początku ratowników: Marty Gandor, Dariu-
sza Orłowskiego, Marcelego Krausa, Adriana Zdrowaka, Adria-
na Wali i Patrycji Kraus a także uhonorowano czyn Remigiusza 
Żurowskiego. Z dużym aplauzem spotkała się informacja o przy-
znaniu godności członka honorowego Zarządu Odziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Katowicach druhowi Józefowi Kłodzie.

 Przyznano następujące odznaczenia stażowe: 40 lat – Ma-
ria Gajda; 20 – Rafał Grzyk; 15 – Bożena Wala, Maria Grzyk; 
10 – Marta Gandor, Paweł Sobik, Marcin Jonkisz, Łukasz Ku-
bik, Agnieszka Furtek; 5 – Sylwia Mika, Bogusława Kraus, Woj-
ciech Lindert, Krzysztof Lis. 

OSP Kaniów: Samochód  
już pracuje

O tym, jak potrzebna była w naszej gminie ciężka „Scania” 
przekonaliśmy się, gdy niedługo po zakupie została użyta pod-
czas kilku poważnych interwencji. Samochód wyjechał i do po-
żaru i do likwidacji zagrożenia miejscowego a wszyscy straża-
cy bardzo chwalą sobie ten nabytek – podobnie było na wal-
nym zebraniu w dniu 24 lutego. Prezes jednostki a zarazem ko-
mendant gminny Grzegorz Owczarz przypomniał pokrótce, że 

Aktualności

Specjalną nagrodę otrzymał druh Remigiusz Żurowski
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Aktualności

auto przyjechało do Kaniowa w dniu 24 listopada, zostało za-
prezentowane również radnym i trwają prace nad jego doposa-
żaniem. Duża w tym rola wpływów z 1% podatku. Na ok. 900 
jednostek z całego województwa Kaniów mieści się w absolut-
nej czołówce, za co wypada ofiarnym mieszkańcom serdecz-

nie podziękować.
Nie samą „Scanią” OSP Kaniów żyje – magazyn przeciwpo-

wodziowy pozwoli na łatwy dostęp do materiałów potrzebnych 
w sytuacji kryzysowej. Nieodpłatnie na rzecz straży i całej miej-
scowości przepracowano 6072 godzin, składają się na to na-
prawy bieżące, remonty, porządki oraz szeroko pojęta działal-
ność profilaktyczno – edukacyjna. Zorganizowano Dni Otwartej 
Strażnicy, pogadanki z młodzieżą, włączono się w obsługę uro-
czystości, świąt i imprez masowych. Dzięki temu druhowie są 
rozpoznawalni i mieszkańcy wiedzą, dokąd trafia ich podatek. 

Wizytówką Kaniowa są sukcesy, szczególnie te związane 
z wodą. XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ra-
townictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym znów 
przyniosły medalowy plon. Dwa złote medale w poszczegól-
nych konkurencjach i 5 miejsce w klasyfikacji generalnej spra-
wiają, że liczą się z nami wszyscy inni. Sukces jest kombina-
cją pracy opiekuna drużyny Jacka Gruszki i wytrwałych trenin-
gów oraz niezawodnego sprzętu: łodzi motorowej. Dodatkowo 
OSP Janowice udostępniła do przewozu całej ekipy wygodny 
samochód. A przecież nie tak dawno cieszyliśmy się z 31 miej-
sca – podsumowuje Grzegorz Owczarz.

Równie radośnie fetowano sukces Kacpra Głąba – nigdy 
wcześniej strażak z gminy Bestwina nie zaszedł w Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej tak wysoko. Kacper wygrał ten turniej na etapie 
centralnym, co świadczy o niesamowitej wiedzy i pracowitości. 
Choć obecnie strażak ten jest już członkiem „dorosłej” OSP to 
jednak szlifował wiedzę jeszcze w ramach MDP a tutaj bardzo 

wiele dobrych słów trzeba powiedzieć o opiekunie młodzieżow-
ców, Jarosławie Bierońskim. MDP liczy aktualnie 35 członków 
w wieku od 5 do 17 lat.

Pora na trochę statystyki. Stan osobowy OSP Kaniów to 151 
członków, w tym 96 czynnych, 17 druhen, 6 członków honoro-
wych, 14 wspierających i wspomniana wyżej drużyna młodzie-
żowa. Prezes zaznacza, że to kolejny rok, w którym zaintereso-
wanie strażą rośnie: jednostka wzbogaciła się o 8 członków MDP 
oraz 10 członków czynnych. Niestety do wieczności przeniósł 
się bardzo zasłużony dla OSP Kaniów Jan Janeczko. W roku 
2017 wyjeżdżano do akcji 38 razy, w tym ośmiokrotnie do po-
żarów i 30 razy do zagrożeń miejscowych. 62 druhów posiada 
uprawnienia do udziału w interwencjach a łącznie wszystkie ak-
cje ratowniczo – gaśnicze zajęły 465 godzin. Strażacy kończyli 
ponadto kursy: podstawowy, ratownictwa technicznego i kwalifi-
kowany kurs pierwszej pomocy. Ćwiczono na manewrach z za-
kresu ratownictwa lodowego, ratownictwa wodnego oraz po są-
siedzku w Dankowicach.

Świetnie wypadły dla Kaniowa zawody sportowo – pożarni-
cze. Kobiety wykonały ćwiczenie z musztry wręcz perfekcyjnie, 
dodatkowo w swojej grupie zajęły miejsce pierwsze, zaś męż-
czyźni i MDP – drugie. Grano w piłkę nożną, w tenisa stołowe-
go (1 miejsce i 2 miejsce w kategorii szkoły podstawowej oraz 
2 miejsce w kategorii Gimnazjum)

Obecni na walnym zebraniu goście z uznaniem odnieśli się 
do osiągnięć OSP Kaniów. Prowadzący całe spotkanie dh Ja-
cek Jonkisz oddawał głos zarówno samorządowcom jak i wła-
dzom pożarniczym. Do Kaniowa przybył wójt Artur Beniowski, 
wraz z nim wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bielsku – Białej Herbert Szeliga, Członek Prezydium Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Grze-
gorz Gawęda, Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy 
Stanclik wraz z radnymi gminy Bestwina, radni powiatu biel-
skiego, Komendant Miejski PSP w Bielsku – Białej generał bry-
gadier Zbigniew Mizera, sołtys Kaniowa Marek Pękala, przed-
stawiciele organizacji, kół i stowarzyszeń. 

Odznaczenia stażowe za wysługę lat otrzymali: 50 – Jacek 
Gruszka; 45 – Władysław Kóska; 25 – Krzysztof Adamaszek, 
Tomasz Wójtowicz; 5 – Adam Mikołajczyk, Krzysztof Kliś, Alek-
sandra Janeczko, Artur Droździk, Damian Duda. 

Uhonorowano również listami gratulacyjnymi mistrzów Polski 
w ratownictwie wodnym i powodziowym. Wyróżnienie otrzymał 
opiekun Jacek Gruszka a wraz z nim Jarosław Bieroński, Szy-
mon Misiek i Wojciech Janeczko. Kacper Głąb otrzymał dyplom 
za wspaniałą postawę w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Należy jeszcze przypomnieć, że w czerwcu dh Dawid Żabka 
został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę meda-
lem „Za Ofiarność i Odwagę”.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Zebranie strażaków z Kaniowa (fot.M. Kowolik)

Czy powtórzą sukces Kacpra?
Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Zwycięstwo Kacpra Głąba w zeszłorocznym centralnym eta-
pie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej sprawiło, że 
inni młodzi strażacy zapragnęli pójść w jego ślady. Okazją ku 
temu stały się gminne eliminacje OTWP „Młodzież zapobie-
ga pożarom”, które przeprowadzono w dniu 10 marca w Domu 
Strażaka w Bestwinie. 

 21 uczestników (10 ze szkół podstawowych i 11 z gimnazjum) 

rozwiązywało test, który mógłby sprawić trudność niejednemu 
dorosłemu druhowi. Niemniej uczniowie poradzili sobie znako-
micie, co potwierdzili prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Her-
bert Szeliga jak również wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
oraz pozostali jurorzy: wiceprezes Zarządu Gminnego i prze-
wodniczący powiatowej komisji MDP Grzegorz Gawęda, sekre-
tarz ZG Zygmunt Łukoś oraz skarbnik ZG Łukasz Pasierbek.
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Aktualności

Laureaci w kategorii szkół podstawowych

Oto wyniki eliminacji:

Szkoły podstawowe:
1. Oliwia Świgoń (Kaniów)
2. Wiktoria Nawalany (Kaniów)
3. Bartosz Michulec (Janowice)

Gimnazja:
1. Damian Kopaczka (Janowice)
2. Edyta Wąsik (Bestwinka)
3. Daniel Zużałek (Kaniów)

Atrakcyjne nagrody ufundowali Urząd Gminy w Bestwinie oraz 
radny powiatowy Bogusław Stolarczyk. Trzymamy kciuki za do-
bre wyniki w kolejnych etapach!

Wolontariusze gotowi do działania!
Zebranie sprawozdawcze  Stowarzyszenia  
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom  

„Z Sercem na Dłoni” 
To nie wymaga wcale poświęcenia całego swojego czasu.. 

wystarczy przyjść chociaż na chwilę, włączyć się w organizację 
Dnia Radości czy pomóc w akcji świątecznej… albo chociaż 
wpłacić 1% podatku, który zostanie tutaj, w naszej gminie! 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni” wciąż szuka nowych twarzy, „świeżej krwi” 
która zasili szeregi jednej z najbardziej rozpoznawalnych na 
naszym terenie organizacji charytatywnych.

Ludzie zaufali nam i to zaufanie to wielki, społeczny kapitał, 
nie możemy go zmarnować! - powiedziała prezes Stowar-
zyszenia Iwona Sojka na zebraniu w dniu 16 lutego. Ostatnia 
wielka akcja zbiórki pieniędzy na pompę insulinową dla Adasia 
z Kaniowa udowodniła, jak bardzo tego rodzaju przedsięwzięcia 
są potrzebne. Z pomocą ofiarodawców zebrano kilkanaście 
tysięcy złotych i dzięki temu mały Adam otrzyma szansę na 
życie zbliżone jakością do tego, jakie prowadzą jego rówieśnicy. 
Mowa zresztą nie tylko o Adasiu, skorzystali z ludzkiego „serca 
na dłoni” także Hubert, Staś i wielu innych.

Rok 2017 był w Stowarzyszeniu niezwykle intensywny, wierni 
czytelnicy „Magazynu Gminnego i innych mediów z pewnością 

wiedzą o przynajmniej kilku działaniach. Niektóre z nich można 
przypomnieć: 29 stycznia Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” 
uczestniczyło w charakterze beneficjenta w Noworocznym 
Koncercie Kolęd i Pastorałek, który został zorganizowany przez 
gminny  GOK, a odbył się w kościele pw. Niepokalanego Serca 
NMP w Kaniowie. Po tym „mocnym uderzeniu” nastąpiły kole-
jne: spotkanie dla rodziców z terapeutą młodzieżowym, pomoc 
przy Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, bardzo udany 
czerwcowy „Dzień Radości”, wybór  „Superucznia”, półkolonie 
letnie, udział w Gminnej Świątecznej Zbiórce Żywności. Podobne 
akcje będą prowadzone w roku bieżącym, ale dojdzie do tego 
na przykład „Rolkowisko”.

Nasza działalność opiera się na wolontariacie, ale tak 
naprawdę nie byłaby w pełni możliwa bez wsparcia i po-
mocy wielu osób, organizacji, instytucji oraz firm! - stwierdziła 
Iwona Sojka - dziękujemy w tym momencie gminie Bestwina, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaniowie, Bibliotece Publicznej w Kaniowie, ZSP w Kanio-
wie, kaniowskiej parafii, Pani  księgowej Bożenie Domasik,  
firmom, sklepom, zakładom usługowym z terenu naszej gminy 
oraz wszystkim tym, którzy z otwartym sercem pomagają nam, 
żebyśmy my mogli pomagać innym. 

Pod koniec roku sprawozdawczego Stowarzyszenie liczyło 
21 osób. Ponieważ zakończyła się kadencja Zarządu, na 
zebraniu walnym wyłonione zostały nowe władze. Dokonano 
niewielkich zmian, niemniej jednak każdy z członków poczuł się 
zobowiązany do aktywnej pomocy. Funkcję prezesa zgodziła się 
ponownie pełnić Iwona Sojka a wraz z nią kierować wolontari-
uszami będą Grzegorz Owczarz, Łukasz Furczyk, Kamil Gandor, 
Ewa Paczyńska, Łukasz Pękala, Marcin Furczyk. Wybrano także 
członków komisji rewizyjnej. Wszystkim życzymy satysfakcji 
z pięknej działalności i tradycyjnie zachęcamy mieszkańców do 
sprawdzenia swoich sił w roli wolontariusza.

Sławomir LewczakCzłonkowie Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni’’
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Kultura

Roman Sas – Osobowość 
Roku w powiecie bielskim

Zakończył się plebiscyt „Dziennika Zachodniego” w którym czytelnicy tej gaze-
ty mogli głosować na osoby szczególnie wyróżniające się swoim zaangażowa-
niem społecznym. Z gminy Bestwina docenieni zostali szczególnie prezes stowa-
rzyszenia „Razem” Maria Sysak – Łyp oraz prezes Stowarzyszenia Wędkarskie-
go „Kaniowski Karp Królewski” Roman Sas. To właśnie pan Roman w dniu 28 lu-
tego w Katowicach odebrał nagrodę za zwycięstwo powiecie bielskim w  katego-
rii „działalność społeczna i charytatywna”. Cały plebiscyt wygrała Monika Jaskól-
ska, znana z akcji  „Bielsko-Biała dla Toma Hanksa”.

 Roman Sas niestrudzenie działa na rzecz rozwoju rybactwa i wędkarstwa. Dzię-
ki m.in. jego zabiegom Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na „Rybaczów-
kę”. Wędkarze dbają o dobry stan akwenów, prowadzą akcje zarybiania, organi-
zują zawody dla dorosłych i dzieci. Co roku uczestniczą w dożynkach gminnych 
a główną imprezą jest „Święto Karpia Polskiego” upamiętniające Adolfa Gascha, 
twórcę królewskiej odmiany popularnej ryby.

Sławomir LewczakRoman Sas - laureat plebiscytu „Dziennika  
Zachodniego’’

Śladami „Bartka”:  
Widowisko „Polska dziś woła nas”

„Żołnierze Wyklęci” czy też „Żołnierze Niezłomni” to popular-
na nazwa tych członków polskiego podziemia niepodległościo-
wego, którzy po 1945 r. nie złożyli broni, ale kontynuowali swo-
ją walkę, kierując ją przeciwko władzy przybyłej z nadania Mo-
skwy. Wywodzili się z różnych obozów i formacji, część z nich 
to dawni żołnierze rozformowanej Armii Krajowej, inni walczyli 
w Narodowych Siłach Zbrojnych czy np. organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. Do najbardziej znanych należeli Witold Pilecki, 
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, August Emil Fieldorf „Nil”, 
Danuta Siedzikówna „Inka”, zaś na naszym terenie – Henryk 
Flame znany jako „Grot” i „Bartek”.

Wystawione w dniu 10 marca w bestwińskim Domu Straża-
ka widowisko „Polska dziś woła nas” w wykonaniu Teatru Ja-
Nowego z Andrychowa oparte zostało właśnie na losach par-
tyzantów z oddziału kapitana Flamego (Zgrupowanie NSZ VIII 
Okręgu Śląskiego). Spektakl w reżyserii Barbary Surzyn według 
pomysłu ks. dr. hab. Krzysztofa Sordyla zainaugurował w gmi-
nie Bestwina obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległo-

ści – był też znakomitą lekcją historii, zrealizowaną niedługo po 
Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z pewnością nie wszyscy „chłopcy z lasu” byli tak „kryształo-
wymi” moralnie postaciami jak Siedzikówna lub Pilecki, lecz pra-
gnęli oni jednego: żyć w kraju wolnym od obcych bagnetów. Za 
to marzenie byli wyłapywani w obławach, ginęli w katowniach 
UB, a propaganda nazywała ich oddziały „bandami”. Witold Pi-
lecki powiedział przecież „Oświęcim to była igraszka...” mając 
na myśli metody postępowania komunistów podczas „utrwala-
nia władzy ludowej” za pomocą tortur i represji. Same Narodo-
we Siły Zbrojne (wywodzące się z przedwojennego obozu na-
rodowego) były zwalczane szczególnie zajadle i oskarżane 
o faszyzm. Jednakowoż w dniu 15 września 2017 roku Sejm 
RP przyjął specjalną uchwałę oddającej hołd żołnierzom NSZ.

Przed rozpoczęciem przedstawienia wójt Artur Beniowski krót-
ko przybliżył czekające mieszkańców wydarzenia związane z ju-
bileuszem niepodległości, zaś dyrektor GOK Grzegorz Boboń 
powitał publiczność, w tym asystentów posłów Stanisława Pię-
ty i Jacka Falfusa, radnych gminy Bestwina i powiatu bielskie-
go a także przedstawicieli organizacji, klubów, kół i stowarzy-
szeń. Gorąco przyjęci zostali sami aktorzy – ponad setka wy-
stępujących w różnym wieku, od dzieci po seniorów, wystąpiła 
w 11 scenach, dając popis wielkiego kunsztu scenicznego. Ca-
łości dopełniły dopracowane udźwiękowienie oraz efekty spe-
cjalne. Niekiedy do aktywnego udziału zapraszano widownię. 

Ocena postawy „Wyklętych” zapewne wśród samych widzów 
nie była jednorodna, istnieje przecież wśród historyków spór 
o sens prowadzenia dalszej walki zbrojnej po wojnie. Niemniej 
dzieło teatru „JaNowy” rzuca pewne światło na ówczesną rze-
czywistość polityczną, ukazano zwłaszcza brutalność NKWD 
i ich popleczników. Z kolei do najbardziej wzruszających scen 
należały uroczysta przysięga, modlitwa albo defilada przed lud-
nością cywilną. Nie brakowało pieśni, muzyki instrumentalnej, 
a także tańców.Scena ze spektaklu
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Już teraz zapraszamy na kolejne imprezy związane z wyjąt-
kową rocznicą. Zorganizuje je Urząd Gminy, Gminna Bibliote-
ka Publiczna, GOK, szkoły i jeszcze inne podmioty. Spektakl 
był pierwszym krokiem do godnego uczczenia bohaterów walk 
o wolność i ofiar represji, szczególnie tych, którzy pochodzi-
li z gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

Imprezy związane z obchodami 100-lecia niepodległości 
w Gminie Bestwina
• 10 marca – inauguracja OSP Bestwina – widowisko poświę-

cone żołnierzom wyklętym „Polska dziś woła nas” w wykona-
niu Teatru JaNowy z Andrychowa (GOK Bestwina)

• 21 kwietnia – koncert piosenek pełnych nostalgii „Dawnych 
wspomnień czar” (GOK Bestwina)

• kwiecień/maj – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
„Moje miejsce na ziemi (Gminna Biblioteka Publiczna)

• kwiecień/maj - Konkurs poetycki „Myśląc o wolności” (orga-
nizator: Muzeum Regionalne im. Ks. Z. Bubaka)

• kwiecień/maj „Myśląc o wolności” (Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej)

• 3 maja – Msza św. oraz uroczyste złożenie kwiatów pod obe-

liskiem poświęconym ofiarom wojen w Janowicach
• maj/czerwiec „Myśląc o wolności” - ekspozycja zbiorów Mu-

zeum Regionalnego, wystawa prac plastycznych oraz prezen-
tacja poezji w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości ( Muzeum Regionalne oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej)

• 9 czerwca – Bieg Niepodległości  (Janowice)
• 2 października – sesja naukowa o udziale mieszkańców 

Gminy Bestwina w walce o niepodległość (Gminna Bibliote-
ka Publiczna)

• październik – wystawa „Oni walczyli o Polskę” – wysta-
wa „udziału bestwinian w odzyskaniu niepodległości Polski” 
(Gminna Biblioteka Publiczna)

• 11 listopada – Msza św. za Ojczyznę, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem przy Urzędzie Gminy w Bestwinie, koncert laure-
atów Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz podsu-
mowanie obchodów 100-lecia niepodległości w Gminie Be-
stwina (GOK Bestwina)

• Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Bestwina
• Turnieje sportowe organizowane przez Kluby Sportowe z Te-

renu Gminy Bestwina

Imprezy organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Bestwinie w roku 2018

(aktualizowane na bieżąco)
21 kwietnia, g.17.00 (Sala Widowiskowa GOK Bestwi-

na) – Koncert piosenek pełnych nostalgii. Dawnych Wspo-
mnień Czar w wykonaniu Barbary Bielaczyc, Eweliny Stanclik                  
i Rafała Majznera – wstęp wolny

IMPREZY PLENEROWE:
16 – 17 czerwca – Dni Gminy Bestwina (BESTWINA)

23 czerwca – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych połą-
czona z XX-leciem Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie (KANIÓW)

28 lipca – Janowickie Sianokosy (JANOWICE)
18 sierpnia – Święto Karpia Polskiego (KANIÓW)
9 września – Dożynki Gminne  (BESTWINA)

300 stron wspomnień
Książka „Wciąż widzą tamten ogień”

Aneks o objętości całej książki? Może zdarzyć się i tak, je-
śli w przypadku jakiejś publikacji społeczny odzew będzie bar-
dzo duży. Właśnie to stało się z albumem Michała Kobieli „Tym, 
którzy odeszli”, który po raz pierwszy od czasu pamiętnego po-
żaru w czechowickiej rafinerii w tak kompleksowy sposób do-
tknął wydarzeń z 1971 r. Zgromadzone w książce wspomnie-
nia świadków, listy, zdjęcia, dokumenty wywołały głębokie po-
ruszenie w lokalnym środowisku i daleko poza nim. Materiały 
napływały do pana Michała nadal... i minęło kilka lat a drukar-
nię opuściła kolejna, solidna pozycja

Autor niniejszego albumu, pan Michał Kobiela wciąż prze-
chowuje w swym sercu atmosferę czerwca 1971 roku  (...) Tych 
przeżyć nie jest w stanie nikomu opowiedzieć, bo są one nie-
przekazywalne. Tylko on wie, co wtedy czuł. – napisał w przed-
mowie do książki biskup bielsko – żywiecki Roman Pindel. Oba-
wy pana Michała, mieszkańca Kaniowa, wiązały się oczywiście 
z jego tatą i tym, czy powróci do domu. Na szczęście powró-
cił. Życie oddało wszakże 37 osób, prawdziwych bohaterów.

 W publikacji, ukazującej się po pięciu latach po pierwszej 
książce, uderza czytelnika zwłaszcza początek. Po przerzuce-
niu kilku kartek znajdujemy listy od samego papieża Francisz-

ka, od arcybiskupa metropolity katowickiego, częstochowskie-
go, biskupa łowickiego, od rektorów wyższych uczelni, dyrek-
torów instytucji kulturalnych i naukowych. 

 „Wielki Ogień”... to nie tylko funkcjonujące w powszechnej 
świadomości określenie pożaru. Jest to również tytuł pieśni au-
torstwa znanego poety Juliusza Wątroby. Nuty opracowała pani 
Irena Giel i 26 czerwca 2016 r. w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski w Czechowicach – Dziedzicach (na „Lesisku”) miało miejsce 
prawykonanie utworu w interpretacji chóru „Antonius – Lauren-
tius” z Kaniowa. Na tym nie koniec! Pan Kobiela przesłał tekst 
do Orkiestry Koncertowej „Victoria” w Warszawie, współpracują-
cej z artystami Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Filharmonii 
Narodowej i Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego. Płk Julian 
Kwiatkowski, dyrygent i kierownik artystyczny „Victorii” skompo-
nował i dokonał aranżacji pieśni na orkiestrę i cztery głosy so-
lowe. Tak oto doszło do kolejnego koncertu, tym razem w biel-
skiej katedrze św. Mikołaja, w dniu 21 października 2017 r.

 Relacji z obu koncertów w nowej książce rzecz jasna nie za-
brakło. Są ponadto sprawozdania z niezliczonych uroczystości, 
wystaw, spotkań i prelekcji. Od Muzeum Regionalnego i Biblio-
teki w Bestwinie po Bibliotekę Śląską w Katowicach i Towarzy-
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Nauka tańców bestwińskich

stwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Znaj-
dziemy reportaż z 45 rocznicy pożaru 
oraz Mistrzostw Polski w Sportach Po-
żarniczych gdzie także zawitała wysta-
wa. A dokądkolwiek Michał Kobiela przy-
jechał, tak starał się być głosem ofiar 
i ich rodzin, odzyskać choć małą cząst-
kę wspomnień chowanych na dnie ser-
ca.

 Jeśli więc o wspomnienia chodzi – 
ogromna część książki bazuje właśnie 
na nich. Wypowiada się na przykład ks. 
Bogusław Steczek SJ (prowincjał Nieza-
leżnego Regionu Rosyjskiego oo. Jezu-
itów w Moskwie); st. brygadier Jan Pa-
luch – były komendant rejonowy Stra-
ży Pożarnej w Prudniku; uczestnik akcji 
ratowniczo – gaśniczej płk poż. Antoni 
Bogdan; pracownica Urzędu Pocztowe-
go Zofia Ryszka; nieżyjący już generał 
brygadier Feliks Dela, dziennikarz „Kro-

niki Beskidzkiej” Tadeusz Patan... to tylko 
kilka wybranych nazwisk z publikacji, a li-
sta jest imponująca.

Należy jeszcze napisać o bogatym ma-
teriale źródłowym, oryginalnych dokumen-
tach, archiwalnych fotografiach prasowych, 
mapach, wycinkach z gazet, komunikatach. 
Wytrwałość Michała Kobieli każe skłonić 
głowę przed benedyktyńską pracą. Zresz-
tą została doceniona na szerszym forum 
poprzez nominację do Nagrody Starosty 
Bielskiego im. ks. Londzina oraz Nagro-
dę dla Twórców i Animatorów Kultury. Po-
moc w wydaniu książki okazała wśród wie-
lu innych sponsorów i patronów gmina Be-
stwina, z której w pożarze zginęło siedmiu 
mężczyzn: Władysław Jonkisz, Roman 
Kozik, Karol Bigos, Władysław Niemczyk, 
Józef Szlosarczyk, Stanisław Krysta, Wil-
helm Budniok.

Sławomir LewczakOkładka książki Michała Kobieli

„Do wyboru, do koloru” – Ferie zimowe w GOK
Tegoroczne, zimowe zajęcia dla dzieci w Gminnym Ośrodku 

Kultury to pełna paleta wiedzy, zabawy i ruchu. Takie ferie zi-
mowe są marzeniem niejednego ciekawskiego dzieciaka pra-
gnącego czegoś więcej niż tylko elektronicznej rozrywki. Od 5 
do 9 lutego trwał cykl spotkań plastycznych, teatralnych, etno-
graficznych.. i różnych innych.

 Instruktorki Karolina Żurowska i Katarzyna Czana zaprosiły 
uczestników w magiczny świat farb, kredek, pędzli i płótna. Na 
stworzonych obrazach zaroiło się od kotów, zaś białe koszul-

ki i kawałki materiału nabrały żywych barw. Dzieła można było 
oczywiście zabrać do domu.

 Z kolei choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Be-
stwina” Sławomir Ślósarczyk wprowadził najmłodszych w arka-
na folkloru ziemi bestwińskiej, charakterystycznego dla Lachów 
Zachodnich. Były zatem tańce i przyśpiewki ale również prezen-
tacja instrumentów – od najstarszej fujarki wielkopostnej aż po 
skrzypce, dudy i heligonkę. Uzupełnieniem zajęć stał się pokaz 
strojów regionalnych, prosto z szafy zespołu „Bestwina”.

 Na dokładkę – teatrzyki. Spektakle pt. „Na końcu świata... 
przygody Misia i Kacpra Pirata” oraz „Każda mądra głowa zna 
magiczne słowa” wywołały salwy śmiechu a ponadto nauczyły 
piosenek i... dobrych manier. Jeśli po obejrzeniu przedstawie-
nia nadal kogoś rozpierała energia, z łatwością stracił jej nad-
miar na energetycznych tańcach fitness.

 Wielką furorę zrobiła nietypowa lekcja biologii – z żywymi wę-
żami! Oczywiście lekcja w 100% bezpieczna, zwierzęta były ła-
godne, niejadowite, pozwoliły się dotykać i głaskać. Dzieci do-
wiedziały się jak odżywia się wąż, jakiej temperatury potrzebu-
je do życia, a także gdzie zaczyna się jego ogon, gdyż, wbrew 
pozorom, węże nie są całe jednym wielkim ogonem. Być może 
ktoś „zabłyśnie” swoją wiedzą w szkole albo nawet otrzyma 
„szóstkę?”

Sławomir Lewczak

Zaprzyjaźnili się z drewnem –  
ferie w Muzeum Regionalnym

Drewno. Materiał od zarania dziejów wykorzystywany 
przez dzieci podczas gier i zabaw. Jest niezwykle plastyczne, 
łatwo daje się kształtować i nic dziwnego, że w poprzednich 
stuleciach z drewna powstawały koniki, żołnierzyki, ptaszki, 
domki i wszystko, co podpowiadała wyobraźnia. Wynalezienie 
tworzyw sztucznych zepchnęło jednak na pewien czas drewno 
do lamusa. Obecnie, wraz z popularnością mody na ekologię, 

przedmioty z naturalnych materiałów wracają do łask, również 
u najmłodszych. 

W Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Best-
winie w dniach 29 I – 2 II trwały  niezwykłe „ferie z drewnem”. 
Dla uczestników bardzo udane, ich kreatywność została wys-
tawiona na próbę, z której wszyscy wyszli ze „złotym medalem” 
za pomysły. Trzeba przyznać, że fotografie stworzonych na 
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Czarodziejskie „Zdrzadełko” – 
wystawa obrazów w Muzeum Regionalnym

„Drapieżne oko obiektywu” – wystawa  
Karoliny Francuz i Mikołaja Gurgula

Drewniane domki powstale na muzealnych zajęciach

warsztatach zabawek, zrobiły furorę na facebookowym profilu 
GOK. Kolejno, z użyciem kawałków drewna i materiałów takich 
jak mech, słoma, farby i klej wykonywano domki dla wróżek, sa-
mochodziki wyścigowe, muchomorki, miotły biurkowe z funkcją 
rysowania… Zaś na koniec, w piecu chlebowym zostały upiec-
zone bułeczki.

Kustosz Muzeum, Andrzej Wojtyła w podsumowaniu 
powiedział, że jest zadowolony zarówno z frekwencji jak 
i zaangażowania młodych odkrywców. „Dzieci były grzeczne, 
a pomimo że różniły się wiekiem, każde z nich coś z zajęć 
wyniosło. Jeśli nie wiedzę historyczną, to na pewno poprawiły 
zdolności manualne.” Placówka zaprasza nie tylko w okresie 
ferii, zgromadzone eksponaty każdy mieszkaniec naszej gminy 
powinien zobaczyć przynajmniej raz w życiu.

Sławomir Lewczak

Jeżeli nazwiska Francuz i Gurgul nikomu nic jeszcze nie mó-
wią, to wkrótce zaczną. Młodzi twórcy, którzy w dniu 12 lutego 
zaprezentowali swoje czarno – białe fotografie w bestwińskim 
Muzeum im. ks. Bubaka są zdolni i am-
bitni a ich zdjęcia mają ten „pazur” jaki 
wyróżnia artystów wytrwale dążących 
na same szczyty.

Kim jest on, kim jest ona? Karolina 
marzy o profesjonalnym studiu z praw-
dziwego zdarzenia a tymczasem stu-
diuje marketing i zarządzanie, podej-
muje się prób modelingu, grafiki użyt-
kowej, śpiewa solo i w zespołach mu-
zycznych. Fotografuje od 10 lat – uwiel-
bia portrety, od niedawna wykonuje je 
także w swojej własnej pracowni.

Mikołaj w zasadzie od modelingu 
rozpoczynał, pasja fotograficzna przy-
szła później. Pochodzący z Jaworzna 
i mieszkający w Żarkach artysta rów-
nież może być określany jako „czło-
wiek renesansu”. Jego ulubionymi te-
matami są portrety, zwłaszcza kobiece 

i fotografia podróżnicza. Kocha muzykę, samemu tworząc me-
lodyczne teksty utworów.

Jak sugeruje tytuł, fotografie w wielu wypadkach są „dra-
pieżne”, wykonywane z niestandardowej 
perspektywy, z zaskakujących ujęć. Na 
tle przyrody bądź niepokojących, mrocz-
nych elementów architektury pozują sami 
autorzy bądź ich przyjaciele. Inne zdję-
cia – dla kontrastu – zachwycają stoic-
kim spokojem.

Karolina i Mikołaj, wręczyli również na-
grody laureatom konkursu plastycznego 
„Trzej Królowie” zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie. 
W ramach niespodzianki zaprosili zwycięz-
ców na sesję zdjęciową lub lekcję fotogra-
fii. To wspaniały prezent i wieść o nim zo-
stała nagrodzona przez publiczność grom-
kimi oklaskami. Całe spotkanie poprowa-
dził kustosz Muzeum Regionalnego An-
drzej Wojtyła.    
   

 Sławomir LewczakAutorzy wystawy fotograficznej

Kilkunastu wspaniałych artystów już od wielu lat realizuje 
swoje pasje twórcze w wyjątkowym Klubie Plastyków. Pszczyń-
skie „Zdrzadełko” jest ewenementem w lokalnym świecie kultu-
ry – skupia ono ludzi o różnej wrażliwości i różnym spojrzeniu 
na malarstwo lub rzeźbę. Taka „mieszanka wybuchowa” funkcjo-
nuje jednak bez zarzutu, czego wyrazem była wystawa otwar-
ta w dniu 12 marca w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Buba-
ka w Bestwinie.

Krajobrazy, portrety, sceny rodzajowe, architektura – tym 
wszystkim zapełniła się muzealna galeria. W technice olejnej 
lub akwarelowej czy też jeszcze innej, każda jest tylko środ-
kiem do wyrażenia tego, co najistotniejsze. Wymownym zna-
kiem aprobaty dla artystycznych poszukiwań stał się aplauz 
zgromadzonych gości. 

Członkowie „Zdrzadełka mówią sami o sobie: Śledząc dzie-
je Klubu nie sposób zauważyć, jak jego działalność jest aktyw-
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Kosz tulipanów na Dzień Kobiet  
w Janowicach

Wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem

Wręczenie dyplomów dla członkiń honorowych

na. Udział w wystawach w Katowicach, Mikołowie i Krakowie, 
akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytu-

cje, kościoły w Pszczynie i Starej Wsi oraz Sanatorium Reu-
matologiczne w Goczałkowicach-Zdroju, konkursach o „Pale-
tę Brata Alberta” w Puławach, „Od Gminy do Województwa” 
w Katowicach – Zawierciu, na logo Fundacji Reumatologicznej 
w Goczałkowicach - Zdroju, corocznych konkursach w Strumie-
niu, Bielsku-Białej i Wilkowicach, plenerach w Miedźnej, Woli, Ty-
chach – to tylko niektóre z form tej aktywności. Wielu z członków 
Klubu może poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami przyzna-
nymi na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, a ich 
prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.

Podczas wernisażu kustosz Muzeum Andrzej Wojtyła doko-
nał podsumowania działalności placówki w roku 2017 – całość 
okraszona została prezentacją multimedialną. Działo się na-
prawdę sporo, o czym można się przekonać przeglądając stro-
nę internetową Muzeum lub GOK. Dodatkowo zostały wręczo-
ne podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych w po-
moc przy organizacji wystaw lub innych wydarzeń. 

Sławomir Lewczak

Dawniej były goździki, kawa i rajstopy, dzisiaj tulipany i znacz-
nie bardziej bogate upominki. Dzień Kobiet  obchodzony corocz-
nie w dniu 8 marca od 1910 roku to święto naszych wspaniałych 
pań, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić życie. Rzecz ja-
sna o kobietach należy pamiętać nie tylko w tym jednym dniu! 

 Wyjątkową uroczystość zorganizowało w dniu 3 III Koło Go-
spodyń Wiejskich w Janowicach. W pięknie przystrojonej sali 

Domu Strażaka panie otrzymały kosze prezentów i kwiaty od 
wójta Artura Beniowskiego, sołtysa Stanisława Nycza, prezesa 
OSP Zygmunta Łukosia, prezesa Klubu Seniora Piotra Pencz-
ka. Gratulacje przekazał także proboszcz parafii św. Józefa Ro-
botnika, ks. Józef Walusiak.

 „Dzień Kobiet” połączono także z walnym zebraniem, przyję-
ciem nowych członkiń oraz wręczeniem dyplomów dla członkiń 
honorowych. Prezes Krystyna Norymberczyk przypomniała, iż  
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Janowice działa od 
dnia 21 lutego równolegle z istniejącym od 1954 r. KGW w tra-
dycyjnym kształcie. Koło liczy 72 członkinie, w tym 14 honoro-
wych i 3 dziewczynki. Do Stowarzyszenia należą 34 panie. Od 
niedawna dysponują własnym lokalem po byłym „Kogutku”.

 Wójt Artur Beniowski pogratulował gospodyniom wielu pręż-
nych inicjatyw i owocnej współpracy z gminą, parafią, szkołą 
i strażą pożarną. KGW uczestniczyło m.in. w pokazie kulinar-
nym w Bystrej, w „Jasienickim Żniwowaniu”, Dożynkach Gmin-
nych, w uroczystościach kościelnych i państwowych. Aktywnie 
udzielają się w mediach społecznościowych oraz w kwartalni-
ku „Moja Wieś”. 

Sławomir Lewczak

Podsumowania i życzenia  
w KGW Bestwina

W sam Dzień Kobiet, 8 marca, gospodynie z Bestwiny spo-
tkały się w swojej siedzibie, by na walnym zebraniu wysłuchać 
sprawozdania przewodniczącej Jadwigi Oziminy oraz ustalić 
plan działania na rok bieżący. Pracy będzie sporo, gdyż wła-
śnie w Bestwinie odbędą się VI Dożynki Gminne! Z tym zada-
niem Panie poradzą sobie zapewne bardzo dobrze, a udowod-

niły to w r. 2017 angażując się w wiele przedsięwzięć. Prze-
wodnicząca podziękowała członkiniom KGW za aktywny udział 
w uroczystościach państwowych i kościelnych, w Zjeździe To-
warzystw Regionalnych, w „Kulinarnym Dziedzictwie” i w jesz-
cze innych wydarzeniach. W ramach rekreacji i przy wsparciu 
Urzędu Gminy Bestwina odbyła się również miło wspominana 
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Przybywa gospodyń w KGW Kaniów

Członkinie KGW z Kaniowa przy wspólnym stole

wycieczka do Krynicy Górskiej – zatem pomysłów nie brakuje, 
lecz dobrze by było, gdyby Koło zasiliła „świeża krew” w posta-
ci członkiń chętnych na wspólne spędzanie czasu.

 42 członkinie czynne i 23 honorowe (po 80 r.ż) – tak przed-
stawia się stan osobowy KGW w Bestwinie. Za społeczną pracę 
podziękował im podczas zebrania wójt Artur Beniowski a w ślad 
za nim dyrektor GOK Grzegorz Boboń, prezes OSP Bestwina 
Jan Wróbel i sołtys Bestwiny Maria Maroszek. Były kosze pre-
zentów i piękne kwiaty, zaś serdeczna atmosfera udzieliła się 
każdemu, kto zawitał do gospodyń w tym szczególnym dniu.

Sławomir Lewczak

Cztery nowe członkinie zostały uroczyście powitane w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Kaniowie. W dniu 15 marca przewodni-
cząca Mieczysława Głombek powitała je w 67-osobowym gro-
nie bardzo aktywnych i pomysłowych Pań. Złożyła również bar-

dzo ciekawe sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017.
Uwagę słuchaczy zwróciła szczególnie sfera kulturalna. Po-

dobnie jak pozostałe KGW z terenu gminy, Koło z Kaniowa bra-
ło udział w dożynkach oraz wszelkich uroczystościach czy im-
prezach plenerowych. Niemniej równie atrakcyjnie wyglądały 
wspólne wyjazdy: można wymienić biwak w ośrodku „Beskidek” 
w Gilowicach, „Galę Piosenki Biesiadnej” w Zabrzu, wycieczkę 
do Wałbrzycha, spektakl w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej 
albo przegląd „Kulinarne Dziedzictwo”. Zrealizowanie zamie-
rzeń było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Kwiaty i drobne upominki podarowali wójt Artur Beniowski, 
dyrektor GOK Grzegorz Boboń i komendant gminny Grzegorz 
Owczarz – zarazem radny gminy Bestwina i prezes OSP Ka-
niów. Padły deklaracje obustronnej współpracy – w r. 2018 KGW 
wyjedzie m.in. do operetki i na kolejny biwak.

Sławomir Lewczak

Pod anielskimi skrzydłami
Spektakl w ZSP Janowice

Wielką popularnością cieszył się kiedyś nadawany w pol-
skiej telewizji serial „Dotyk Anioła”. Opierał się na dość prostym 
pomyśle: anioły przebywające wśród ludzi pomagały osobom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach. Zresztą w chrześcijań-
stwie a także w innych religiach dość mocno akcentuje się funk-
cję anioła jako posłańca – orędownika. Znany jest kult aniołów 
stróżów, będących osobistymi opiekunami każdego z nas. A co 
się stanie, jeśli aniołami zostaną... uczniowie?

 Wtedy stanie się teatr! Teatr – jak na szkołę podstawową – doj-
rzały i poruszający tak trudne tematy jak śmierć, choroba, po-
święcenie dla drugiej osoby. Anioły są tutaj pretekstem do za-
stanowienia się nad naturą ludzką i priorytetami dnia codzienne-
go. Czy praca i krzątanina nie zabiły w nas cieszenia się z drob-
nych rzeczy? Czy świat wirtualny nie kusi bardziej niż las, woda 

i słońce? Czy jesteśmy w stanie docenić każdą chwilę spędzoną 
z najbliższymi? Aktorzy z Koła Teatralnego, członkowie Koła Ta-
necznego i inni zaangażowani w przedstawienie u progu Wiel-
kiego Postu, w dniu 17 lutego zadali mieszkańcom i gościom 
prawdziwe „zadanie domowe” do przemyślenia i przerobienia 
w domach. 

 Scenariusz sztuki zatytułowanej „Anioły są wśród nas” opra-
cowała polonistka Jolanta Kuczyńska, na podstawie powieści 
Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają anioły”. Książka ta 
prezentuje postać małej Ewy, która jest świadkiem „wojny anio-
łów” – czarnego i białego a następnie upadku tych istot na zie-
mię. Czarny i Biały Anioł towarzyszą Ewie i jej rodzinie w roz-
licznych wydarzeniach, w których na pierwszy plan wysuwa się 
ciężka choroba dziewczyny. Poruszono również inne wątki, ta-

Wójt Artur Beniowski wręczył gospodyniom upominek
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kie jak akceptacja dla brzydoty, biedy, starości, kwestię talen-
tu i jego braku. Ostatecznie wszystko kończy się dobrze... lecz 
droga do celu kosztowała bohaterów bardzo wiele siły i samo-
zaparcia.

 Gratuluję naszym uczniom, 
którzy pomimo niełatwej tema-
tyki, zrozumieli to, co mieli do 
przekazania aktorzy. Wyrazy 
uznania należą się tancerzom, 
obsłudze technicznej, nauczy-
cielom prowadzącym a także 
rodzicom! – powiedziała dyrek-
tor ZSP Janowice Urszula Kal. 
Droga do kolejnego, teatralne-
go wieczoru była długa i kręta, 
anioły przyleciały później niż 
było to pierwotnie planowane, 
gdyż w styczniu wielu uczest-
ników przedstawienia zmagało 
się z chorobą. 

 Jak zwykle trudno wyróżnić kogokolwiek, aplauz publiczności 
jest bowiem najlepszą rekomendacją. Można jedynie nadmie-
nić, że ciekawym zabiegiem reżyserskim stało się obsadzenie 

w roli Ewy dwóch aktorek: Joanny Wołoszczak i Anny Sawkie-
wicz. Wysoki poziom utrzymały układy choreograficzne: to już 
zasługa pani Moniki Krężelok. Jolanta Kuczyńska reżyserują-

ca całość, dokonała naprawdę 
trudnej sztuki przeniesienia „do-
rosłej” książki na teatralne de-
ski i to tak, by coś mogły z niej 
wynieść nawet najmłodsi.

 Angelologia to nauka 
o aniołach. Według katechi-
zmowej definicji aniołowie są 
czystymi duchami, mającymi 
rozum i wolną wolę, ale nie po-
siadającymi ciała. Rzecz jasna 
nieco inaczej kwestia aniołów 
wygląda w pobożności ludo-
wej oraz w popularnych legen-
dach. Cokolwiek o nich sądzili-
byśmy, warto samemu być „do-

brym aniołem”, zaangażować się w wolontariat czy w jakąś inną 
formę pomocy drugiemu człowiekowi.

Sławomir Lewczak

Kultura

Statuetki „Senior Roku” rozdane

Modelarstwo: Dwukrotne podium  
bestwińskich „Samurajów”

Specjalnością modelarzy z Bestwiny są rakiety kosmiczne

Trzy panie i jeden pan zostali 8 lutego uhonorowani nagroda-
mi „Senior Roku”. Statuetki te wręczył wójt Artur Beniowski na 
zebraniu sprawozdawczym Klubu Seniora w Bestwinie. Jak po-
wiedział prezes Klubu, Jan Rybski, laureatami zostają te oso-
by, które osiągnęły staż członkowski 20 i więcej lat. Tym razem 

wyróżnienie przypadło Emilii Pasierbek, Genowefie Kubica, 
Helenie Piadek i Józefowi Kudełko.

 Bestwiński Klub Seniora liczy obecnie 102 członków. W mi-
nionym roku, jak zaznaczył w obszernym sprawozdaniu pre-
zes, prowadzono bardzo intensywną działalność, dowodem są 

W dniach 10-11 II 2018 r. już po raz trzeci odbył się Wojewódz-
ki Konkurs Modeli Redukcyjnych o Puchar Burmistrza Aleksan-

drowa Łódzkiego. Impreza ta cieszy się bardzo dużym powo-
dzeniem, o czym może świadczyć liczba prezentowanych mo-
deli. Konkurs został podzielony na dwie kategorie, tj. modeli wy-
konanych z plastiku oraz kartonowych. To właśnie w tej drugiej 
grupie swój udział zaznaczyli nasi modelarze. 

„Samuraje” z Bestwiny zaprezentowali aż 14 modeli, które 
powstały w pracowni modelarskiej Gminnego Ośrodka Kultury. 
Już dzisiaj możemy mówić o wielkim sukcesie, ponieważ spo-
śród zgłoszonych prac dwie z nich uplasowały się na najwyż-
szym podium. A pragniemy zaznaczyć, że konkurencja była 
w tym roku niesłychanie wielka. 

W kategorii rakiety i pojazdy kosmiczne zwycięskie miejsca 
zdobyli:

Piotr Niemczyk - III miejsce za model rakiety Saturn V
Sylwester Kluczny - I miejsce za model rakiety Gagarin.
Zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Łukasz Fuczek, instruktor

W janowickim teatrze pojawiły się dziesiątki aniołów
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Edukacja

Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie a tak-
że redakcji „Magazynu Gminnego” została założona grupa fa-
cebookowa pod nazwą „Gmina Bestwina na starych zdję-
ciach”. Celem przyświecającym administratorom jest ocalenie 
od zapomnienia historycznych budynków, dawnego wyglądu 
ulic, a także wspominanie mieszkańców jako świadków zacho-
dzących przemian. Historia to przecież nie tylko doniosłe wy-
darzenia, ale i codzienne, zwyczajne życie. Już od pierwszych 
chwil istnienia grupa wzbudziła duże zainteresowanie, świadczą 
o tym cenne, zamieszczane fotografie, często wydobyte z dna 
szuflady. Na zachętę przedstawiamy zdjęcie, jakie udostępnił 
pan Władysław Kozieł z Bestwiny. Wykonano je w połowie lat 
60, a przedstawia stary przystanek autobusowy w Bestwinie.

Link do grupy: 
https://www.facebook.com/groups/1058476087628237/

Stary przystanek autobusowy i sklep w Bestwinie (fot. W. Kozieł)

Katarzyna Krywult z nagrodą MEN
Pani Katarzyna Krywult – nauczycielka języka polskiego 

i informatyki ze Szkoły Podstawowej w Bestwinie, została Lau-
reatką ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel–Innowator” i re-
prezentowała  województwo  śląskie podczas uroczystej gali 

w dniu 7 marca 2018 r. Uroczystość odbywała się w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, gdzie minister Anna Zalewska wrę-
czyła laureatom nagrody.

Celem konkursu było opracowanie  scenariuszy zajęć z wy-
korzystaniem technologii informacyjno-  komunikacyjnych oraz 
pomocy dydaktycznych, które otrzymały szkoły w ramach rzą-
dowego programu „Aktywna Tablica”. W grudniu wszystkie szko-
ły z terenu Gminy Bestwina otrzymały wyposażenie, na które 
składają się dwie multimedialne tablice z ultraogniskowym rzut-
nikiem oraz głośnikami.

Laureatka konkursu jest pasjonatem nowoczesnych techno-
logii, które z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy. Wraz 
z uczniami realizowała liczne projekty, za które otrzymywała 
nagrody. W roku 2014 w gmachu Parlamentu Europejskiego 
odebrała Europejską Nagrodę za Najlepsze Treści dla Dzieci, 
prezentując witrynę „Instrukcja obsługi języka polskiego”. Pani 
Katarzyna Krywult jest autorem dwóch innowacji pedagogicz-
nych zatwierdzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty „Cisza 
na planie! – medialne nauczanie” oraz „Koło logicznego myśle-Pani Katarzyna Krywult - laureatka prestiżowej nagrody

Podziel się zdjęciami sprzed lat

liczne wycieczki, m.in. do Rumunii, odwiedziny osób chorych, 
obchody Dnia Kobiet itd. W r. 2018 seniorzy wyjadą na baseny 
w Chochołowie, na Morawy, zaś dwutygodniowe wczasy spę-
dzą w Ustroniu Morskim.  

 Lutowe zebranie, pomimo zimowej aury, zgromadziło wielu 
aktywnych, młodych duchem członków i przyjaciół Klubu, przy-
był również przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanc-
lik a wraz z nim radny Jerzy Borutka. Wójt Artur Beniowski ży-
czył wszystkim zgromadzonym zrealizowania celów zamierzo-
nych w bieżącym roku.

Sławomir Lewczak
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych seniorów
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Maluszkowy bal karnawałowy  
Klubiku DobEdu

Zgodnie ze zwyczajem, karnawał to czas wesołej zabawy, ba-
lonów i przyjemności. Bawić mogą się wszyscy, toteż uczestni-
cy zajęć adaptacyjnych „Klubiku 
DobEdu” licznie przybyli na do-
roczny bal karnawałowy.

W sobotę 10 lutego salę wi-
dowiskową Gminnego Ośrodka 
Kultury przyozdobiły kolorowe 
wstęgi i balony, a kiedy o godzi-
nie 10:00 otwarły się drzwi, wy-
pełniła się ona wspaniale prze-
branymi maluszkami. Były wśród 
nich wróżki, księżniczki, motylki, 
biedronki, kotki, słoneczko, a tak-
że superbohaterowie, strażak, 
elf, kot w butach, rycerz, a na-
wet przyjazny potwór! Nawet panie były zupełnie odmienione.

Dzieci w takt znanych i lubianych przebojów bawiły się 
wspaniale. Chętnie brały udział w rozmaitych konkuren-

cjach i zagadkach. Nie zabrakło również pędzącego pociągu 
i podróży "małym samochodem". Jak przystało na bal, znala-

zła się także chwila na słod-
ką przekąskę i pamiątkowe 
zdjęcia.

Zabawa była wspaniała, 
a cudowną atmosferę po-
tęgowały uśmiechnięte bu-
zie i spontaniczne podsko-
ki małych uczestników. Za-
równo dzieciom jak i opieku-
nom dziękujemy za przybycie 
i wspólną zabawę.

Anna Gwóźdź

Wszystkie zdjęcia znajdują się na stronie internetowej Klubiku, 
na którą serdecznie zapraszamy: https://www.dobedu.pl/bal2018

Dzieci uczestniczące w balu

ABC profilaktyki – część 6
W poprzednich odcinkach opisane zostały mechanizmy uza-

leżnień, jak rozpoznawać uzależnienie, bardzo dużo było po-
wiedziane na temat alkoholu i nadmiernego picia przez osoby 
uzależnione. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć za-
dania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (procedura postępowa-
nia z osobą uzależnioną), które realizuje powołana przez Wój-
ta Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (GKRPA) jest komisją interdyscyplinarną działają-
cą na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy oraz gminnych programów profilaktycznych (al-
kohol, narkomania, przemoc) uchwalanych przez Radę Gminy. 
Członkowie komisji to osoby, które są przeszkolone z zakresu 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych a także 
z zakresu przemocy i jednocześnie wyrażają chęć pracy w ob-
szarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narko-
manii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym 
zadaniem komisji jest realizacja zadań w/w ustaw poprzez pro-

wadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uza-
leżnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostęp-
ności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Szczegółowe  zadania Komisji ujęte w Gminnym Programie 
rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Bestwina to:
1. opiniowanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców 

w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych,

2. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciw-
działaniu zjawisku przemocy w rodzinie,

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży,

4. wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służą-
cej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. współpraca z innymi organami administracji państwowej i sa-
morządowej oraz organizacjami społecznymi oraz związka-
mi wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmo-

nia”. Od 2014 roku jest szkolnym koordynatorem projektu „Mi-
strzowie Kodowania”, uczestnicy zajęć co roku z powodzeniem 
biorą udział w ogólnoświatowej Godzinie Kodowania. Ucznio-
wie, z którymi pracuje Pani Katarzyna odnoszą również sukce-

sy w konkursach przedmiotowych, min. w ubiegłym roku szkol-
nym i w bieżącym podopieczna laureatki została Laureatem Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Agata Rak – dyrektor ZSP Bestwina
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Ogłoszenia

Nabór wniosków dla przedsiębiorców 
Ziemi Bielskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ra-
mach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem Stowarzyszenie 
planuje ogłosić dwa nabory wniosków – na rozwijanie istnie-
jącej działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowe-
go przedsiębiorstwa. Z naborów mogą skorzystać mieszkań-
cy regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dzie-
dzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Po-

rąbka, Wilamowice, Wilkowice) oraz przedsiębiorcy, którzy już 
prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie 
(ważne jest, aby rozwijana fi rma miała siedzibę lub oddział na 
obszarze LGD).

W przypadku naboru na podejmowania działalności gospo-
darczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących 
utworzenie fi rmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 
450 000,00 zł). Dotacje na rozwój działalności gospodarczej 

wi, narkomanii i przemocy w rodzinie,
6. współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego 

programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
7. wraz z Pełnomocnikiem określanie zadań dla punktu kon-

sultacyjno – informacyjno - doradczego i poradnictwa spe-
cjalistycznego,

8. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoho-
lowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie,

9. prowadzenie postępowania w sprawach osób, które nad-
używają alkoholu,   a w przypadkach uzasadnionych - przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji do Sądu Rodzinnego 
w Pszczynie o wszczęcie postępowania, o wydanie posta-
nowienia   w sprawie uzależnienia i zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu,

10. kierowanie zawiadomień (Niebieska Karta) do Gminnego Ze-
społu Interdyscyplinarnego, Policji lub Prokuratury w przypad-
ku podejrzenia, że w  rodzinie występuje przemoc, 

11. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
w punktach sprzedaży,

12. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy,

13. uczestniczenie w corocznym opracowywaniu projektu Gmin-
nego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na Gminnej Komisji spoczywa obowiązek podejmowania 
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wo-
bec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych, doświadczając licznych ne-
gatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie 
poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo 

powstrzymywać od spożywania alkoholu, lub ograniczyć jego 
ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, poddają 
się kontroli bliskich osób, biorą leki uspakajające           i nasen-
ne. Próby te jednak najczęściej kończą się niepowodzeniem, 
a jednocześnie uzależnieni nie szukają profesjonalnej pomo-
cy i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z pomocy 
placówki leczniczo-odwykowej, pomimo, że te placówki funk-
cjonują właśnie po to, aby pomagać osobom uzależnionym od 
alkoholu. W związku z tym osoby uzależnione trafi ają do lecz-
nictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, policji, 
prokuratury czy opieki społecznej) niż w wyniku własnej refl ek-
sji i wynikającej z niej decyzji. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, podmiotami uprawnionymi do 
występowania do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podda-
nia się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator, jed-
nak zawiadomienie rozpoczynające procedurę, może złożyć za-
równo  najbliższa rodzina jak i osoba obca lub instytucja, która 
składa wniosek do Komisji.   

Do występowania z wnioskiem do Sądu w przedmiocie zo-
bowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu uprawnio-
na jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub po-
bytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Druk wniosku można pozyskać osobiście w siedzibie Komi-
sji w Bestwinie, ul. Krakowska 123 w Biurze Profi laktyki oraz 
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, można również odręcznie napisać wniosek i skierować do 
GKRPA.

Następnie GKRPA rozpatruje wniosek, gromadzi materiał do-
wodowy, zaprasza osobę zgłoszoną na rozmowę motywująco-in-
terweniującą, po czym podejmuje decyzję o dalszym postępo-
waniu wobec w/w osoby.  

   Bożena Jaromin
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Ogłoszenia

„Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie Go wy,
którzy budujecie ludzki świat. […] Bóg jest kamieniem węgielnym.”

/św. Jan Paweł II/

I N F O R M A C J A
Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.3.2018 Woje-

wody Śląskiego z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany na-
zwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z 2018 r. poz. 1173

dokonano zmiany nazwy ulicy  „Józefa Magi” (11900) po-

łożonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) na 
całym jej przebiegu, na „Długą” – „ul. Długa”.

Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego tj. 13 marca 2018 r.

Nowa siedziba Spółki Wodnej
Gminna Spółka Wodna Melioracyjna informuje, że na-

stąpiła zmiana siedziby Spółki i obecnie mieści się ona 
przy ulicy Plebańskiej nr 2 w Bestwinie, tj, w budynku, w 
którym mieszczą się salki katechetyczne parafi i Wniebo-
wzięcia NMP.

Biuro Spółki czynne jest od poniedziałku do czwart-
ku w godzinach od 8:00 do 13:00. Telefon: 32 215 71 94.

Skład Zarządu: 
Łukasz Greń – przewodniczący Zarządu; Łukasz Maro-

szek – zastępca przewodniczącego; Jerzy Borutka, Stani-
sław Kóska, Tadeusz Sroka, Jerzy Zużałek, Grzegorz Ga-
węda, Anatol Faruga, Stanisław Radwan, Stefania Famuł-
ka, Zdzisław Pająk – członkowie.

Podziękowania
Rodzina Czerników z Kaniowa gorąco i serdecznie dzię-

kuje wszystkim jednostkom Straży Pożarnej, a w szcze-
gólności Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaniowa, za bar-
dzo szybką i fachową pomoc przy gaszeniu pożaru.

Serdeczne podziękowania składamy sąsiadom za wszel-
ką pomoc i okazane wsparcie.

Serdeczne Bóg zapłać!
Rodzina Czerników

Wielka Noc robi miejsce Wielkiemu Światłu. Miejscem tej 
przemiany mogą być nasze serce i duch.

Idąc za Zmartwychwstałym w procesji, dzieląc się tradycyjnymi 
symbolami Życia przy rodzinnym stole, podając drugiemu 
rękę, budujmy wspólnotę radosnych i pełnych nadziei. Niech 
nasze domy i Ojczyzna zawsze będą gotowe na dary Niedzieli 
Zmartwychwstania: prawdę, prawo i zwycięstwo miłości. 

Sił duchowych, zdrowia i spokojnego świątecznego 
wypoczynku życzy

Poseł na Sejm RP  Jacek Falfus

będą przewidziane dla fi rm prowadzących działalność w za-
kresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula 
środków – ponad 304 000,00 zł). 

Osoby zainteresowane założeniem fi rmy mogą otrzymać bez-
zwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch 
ratach). Osoby zainteresowane rozwojem fi rmy mogą otrzy-
mać do 300 tys. zł w formie refundacji poniesionych kosz-
tów (dofi nansowanie – 65%).

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na 
stronie www.ziemiabielska.pl w połowie kwietnia 2018 r. Nabór 
będzie prowadzony na początku maja 2018 r. i potrwa 14 dni.

Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strate-
gią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzy-
stać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez biuro LGD. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Zie-
mia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 
43-300 Bielsko-Biała

Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, 
www.ziemiabielska.pl.
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Gole dla legendy „Przełomu” –  
II memoriał im. Karola Ryszki

Sport

Najmłodsi – najstarszym:  
Piłkarski turniej dla babci i dziadka
Dobry mecz niekoniecznie trzeba oglądać w telewizji. O ileż 

większe emocje gwarantują bramki strzelone nie przez świato-
we gwiazdy futbolu ale przez własnego wnuka! Rozumie to tre-
ner Mariusz Cupriak, odpowiedzialny w LKS „Przełom” Kaniów 
za piłkarski narybek. 17 lutego ten pełen pomysłów szkolenio-
wiec zaprosił do hali sportowej w Kaniowie seniorów (w charak-
terze kibiców) oraz ekipy Football Academy Bielsko-Biała, LKS 
Bestwina, KS Bystra i LKS Przełom Kaniów. 

Mali zawodnicy rozegrali między sobą towarzyski turniej, 
w którym nagrodą był sam udział, nauka zasad fair play i nie-
łatwych przecież reguł piłki nożnej. Wójt Artur Beniowski i pre-
zes LKS „Przełom” Grzegorz Wieczorek również dopingowa-
li uczestników, wójt rozdał także piękne puchary. Dzięki rodzi-
com i sponsorom dzieciaki mogły liczyć na pizzę, zaś wszyscy 
na kawę i ciasto.

W tym miejscu warto przywołać słowa samego Mariusza Cu-
priaka: Turniej uważam za udany. Było trochę ciężkiej pracy przy 
przygotowaniach ale uśmiech tych chłopaków - bezcenny. Jest 
on dla mnie największą nagrodą. Bardzo fajnie, że dopisali ro-
dzice i dziadkowie naprawdę nie spodziewaliśmy się takich tłu-
mów, poszło 14 ciast i sporo kawy i herbaty. Za rok znów zor-
ganizujemy takie zawody!

Powiatowa liga zaczęła się  
w Kaniowie

Najbardziej prestiżowe w skali powiatu rozgrywki małych pił-
karzy rozpoczęły się w hali Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kaniowie. Powiatowa Liga Żaków o Puchar Starosty Bielskie-

go jest przedsionkiem profesjonalnych rozgrywek jak Ekstrakla-
sa a może nawet Liga Mistrzów. To właśnie z „narybku” wyrasta-
ją zawodowcy cieszący potem kibiców efektownymi bramkami.

Liga wystartowała 18 lutego, zaś pierwszym gospodarzem za-
wodów został KS Bestwinka z prezesem Tadeuszem Wróblem 
na czele. Przybył również wójt Artur Beniowski a Powiat Bielski 
reprezentował Jarosław Jesionka z Biura ds. Promocji Powia-
tu, Kultury, Sportu i Turystyki. Udział w niedzielnych meczach 
wzięły drużyny KS Bestwinka, Pasjonat Dankowice, Zapora Po-
rąbka, Drzewiarz Jasienica i GLKS Wilkowice. Żaki z Bestwinki 
rywalizowały ze zmiennym szczęściem, niemniej jednak udało 
im się pokonać Porąbkę 4:1 co rodzi nadzieję na progres w ko-
lejnych spotkaniach.

KS Rudzica z Pucharem Wójta
Żaki z roczników 2007 i 2008 z dużym zaangażowaniem wzię-

ły udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Bestwina Artura Be-
niowskiego. Rozgrywki miały miejsce 24 lutego w kaniowskiej 
hali, zaś zorganizował je LKS „Przełom” przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Gminy.

Uczestnikami turnieju były drużyny gospodarzy a także LKS 
Bestwina, Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice i KS Rudzica. W ze-
spole bestwińskim licznie wystąpiły dziewczęta i trzeba przy-
znać, że sekcja kobieca pod wodzą Wojciecha Lisewskiego nie-
ustannie się rozrasta. 

Po zaciętej grze w systemie „każdy z każdym” zwyciężyła eki-
pa z Rudzicy z dorobkiem 9 punktów, „srebro” przypadło „Prze-
łomowi”, zaś „brąz” – gościom z Czechowic – Dziedzic. Nagro-
dy, dyplomy i statuetki wręczał wójt Artur Beniowski w towarzy-
stwie prezesa klubu z Kaniowa Grzegorza Wieczorka oraz tre-
nera Mariusza Cupriaka.

Sławomir Lewczak

Żaki walczyły równie wytrwale co dorośli piłkarze

Choć od śmierci pana Karola Ryszki minęło już półtora roku, 
nadal trudno się z nią pogodzić. Inicjator założenia „Klubu Ki-
bica”, budowy spikerki i krytej trybuny, społecznik i organizator 
wielu ciekawych wydarzeń pozostawił za sobą w środowisku pił-

karskim wielką pustkę – minie jeszcze wiele czasu, zanim kto-
kolwiek dorówna mu pomysłowością i talentem. 

 Memoriał rozgrywany w hali sportowej w Kaniowie, w dniu 3 
marca, oprócz dostarczenia sportowych wrażeń, miał oczywi-

Kibicujemy naszym żakom! – przegląd 
dziecięcych rozgrywek 

Rozgrywki dla babć i dziadków - na trybunach nie brakowało seniorów
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ście na celu przypomnienie postaci Karola Ryszki. W roku 2008 
p. Karol został nie bez podstaw nominowany do Nagrody Staro-
sty Bielskiego im. Józefa Londzina. Przypomnijmy, że wspomi-
nany działacz współorganizował imprezy plenerowe na terenie 
sołectwa Kaniów – Rewię Orkiestr Dętych, Święto Karpia Pol-
skiego. Był poza tym inicjatorem i organizatorem turnieju teni-
sa ziemnego o puchar przewodniczącego powiatu bielskiego, 
kuligów dla dzieci z terenu gminy, zawodów w skokach narciar-
skich „Śladami Adama Małysza”. Zasłużył się jako gospodarz 
terenów rekreacyjnych w Kaniowie i członek komitetu budowy 
kaplicy cmentarnej.

 Sylwetkę patrona Memoriału przypomniał prezes LKS „Prze-
łom” Kaniów Grzegorz Wieczorek a wspólnie z nim do gry za-
chęcił sekretarz klubu Mirosław Kołodziejczyk. Kilka słów do za-
wodników wypowiedział wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, 
nie zabrakło też przedstawicieli rodziny Ryszków – syna Wacła-

wa (dokonał oficjalnego otwarcia turnieju) jak i wnuka Kornela. 
Na trybunach zasiedli radni naszej gminy i sołtys Kaniowa Ma-
rek Pękala.

 Udział w turnieju wzięło pięć drużyn: LKS „Przełom” Kaniów 
I i II, LKS Mazańcowice, KP Beskid Skoczów oraz Old Boys Ka-
niów. Między sobą grały również kaniowskie żaki.

Wyniki przedstawiają się następująco:
1. LKS „Przełom” Kaniów I 
2. KP Beskid Skoczów 
3. LKS „Przełom” Kaniów II 
4. Old Boys Kaniów 
5. LKS Mazańcowice 

Sławomir Lewczak

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.

MDP Janowice na siatkarskim podium

Turniej otworzyli wójt Artur Beniowski oraz pan Wacław Ryszka

Sport

Uczestnicy memoriału Karola Ryszki

Duży sportowy sukces mogą zapisać na swoim koncie członko-
wie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Janowic. Ekipa w skła-
dzie: Damian Kopaczka, Bartłomiej Mynarski, Mateusz Wój-
towicz, Mateusz Lis i Oskar Nycz wywalczyła trzecie miejsce 
w rozgrywanym 3 lutego w Kaniowie Powiatowym Turnieju w Mi-
nisiatkówkę MDP OSP (kategoria 14 – 18 lat).  Dzięki zaangażo-
waniu druha Grzegorza Gawędy (przewodniczącego Komisji ds. 
MDP Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP) udało się turniej 
ten przeprowadzić w gminie Bestwina, za co uznanie wyrazili wójt 

Artur Beniowski a także prezes ZOP ZOSP RP w Bielsku – Białej 
Stanisław Nycz. Mecze sędziował Łukasz Wojsław (kierownik Re-
feratu Sportu i Promocji UG), zaś aktywnie organizatorów wspo-
magał dh Jarosław Bieroński, opiekun MDP Kaniów. Udział w roz-
grywkach wzięła także ekipa młodzieżowców z Kaniowa. Ostatecz-
nym zwycięzcą okazała się drużyna MDP z Czańca, zaś w kate-
gorii młodszej (10 – 13 lat) rozegrano mecz towarzyski między je-
dynymi uczestnikami: Kaniowem i dziewczętami z Międzyrzecza 
Górnego.

Klubowe wyróżnienia w „Przełomie”
Edward Jonkisz, Marian Antos, Czesław Tomala, Franciszek 

Radzik, Eugeniusz Furczyk – oto nowi członkowie honorowi Lu-
dowego Klubu Sportowego „Przełom”. Zasłużeni działacze ode-
brali tytuły i gratulacje w dniu 3 marca, podczas zebrania spra-
wozdawczego. Prezes Grzegorz Wieczorek podkreślił zaangażo-
wanie wszystkich Panów w wieloletni rozwój „Przełomu”, w podob-
nym tonie wypowiedział się wójt Artur Beniowski jak również za-

proszeni goście: sołtys Marek Pękala, komendant gminny Grze-
gorz Owczarz, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski” Roman Sas i inni. 

Sprawozdanie prezesa na temat bogatej działalności klubu i re-
lacja z przebiegu zebrania znajdują się na stronie 

http://www.przelom-kaniow.info na którą serdecznie zapra-
szamy.



„Polska dziś woła nas”
Pięknym widowiskiem patriotycznym w dniu 

10 marca zainaugurowano w gminie Bestwina 
obchody stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć tutaj i na stronie www.bestwina.pl


