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Wiosenne słońce sprzyjało pracom remon-
towym w gminie Bestwina. Wykonywane za-
dania to budowa wspólnie ze Starostwem Po-
wiatowym ronda przy piekarni, naprawa dróg 
gminnych (Podpolec, Borowa, Podlesie), wy-
miana sieci wodociągowej. Odebrane zostały 
promesy na oczekiwane remonty ul. Ludowej 
i Gawlików. W numerze poza tym relacje z se-
sji Rady Gminy, z uroczystości Trzeciego Maja, 
z imprez kulturalnych i wydarzeń sportowych.

Pogoda dla inwestycji
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy
Szanowni Mieszkańcy, 
przybliżę najważniejsze działania 
podejmowane w Naszej Gminie 

i dla jej dalszego rozwoju:

• Otrzymaliśmy promesę fi-
nansową w ramach usuwa-
nia skutków powodzi i zda-
rzeń losowych na remont ul. 
Gawlików w Kaniowie. Rów-
nież Starostwo Powiatowe 
w Bielsku – Białej otrzyma-

ło promesę na remont drogi powiatowej, ul. Ludowej. Oba za-
dania muszą być wykonane w bieżącym roku. 

• Kończy się budowa ronda przy „piekarni”. Rondo jest już prze-
jezdne, obecnie trwają prace wykończeniowe. Przypomnę, 
że Gmina Bestwina partycypowała w kosztach jego budowy  
w wysokości 550 000 zł.

• Na ulicy Podpolec – Kaniów/Bestwinka została położona na-
kładka asfaltowa, obecnie prace związane z asfaltowaniem 
kolejnych dróg trwają na ul. Borowej i Podlesie w Janowi-

cach. W okresie wakacyjnym będą asfaltowane kolejne uli-
ce, o czym będziemy informowali na bieżąco m.in. na stronie 
internetowej Gminy: www.bestwina.pl

• Oczekujemy na pozwolenie na budowę chodników wzdłuż ul. 
Dankowickiej, Witosa i Janowickiej. 

• Zgodnie z harmonogramem przebiega remont budynku szko-
ły w Bestwince. Zakończenie prac planowane jest do koń-
ca maja. 

• Rozpoczęliśmy projekt kanalizacji sanitarnej południowej czę-
ści Gminy. W okresie wakacyjnym rozpoczną się uzgodnie-
nia z mieszkańcami poszczególnych posesji w zakresie pod-
łączeń i przebiegu sieci.

• Realizowany jest projekt budowy sali  gimnastycznej w Ja-
nowicach. Prace projektowe mają się zakończyć we wrze-
śniu tego roku.

• Jesteśmy w trakcie wymiany pieców w ramach programu ob-
niżenia niskiej emisji. W tym roku przewidujemy wymianę 100 
źródeł ciepła.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Ulice Gawlików  
i Ludowa doczekają 

się remontu

Wójt Artur Beniowski w towarzystwie wiceministra, wicewojewody i wicestarosty

Bestwina: rondo już przejezdne

Rondo przy Piekarni w Bestwinie

W dniu 27 IV w budynku Starostwa Powiatowego wójt 
Artur Beniowski odebrał promesę na kwotę 450 tys. zł.  
z rąk wiceministra Stanisława Szweda i wicewojewody 
Jana Chrząszcza; poza tym starostwo otrzymało prome-
sę na ok. 1 mln. zł. na bardzo oczekiwany przez miesz-
kańców remont ul. Ludowej.

Kierowcy przejeżdżający w okolicach piekarni w Be-
stwinie mogą już bez przeszkód podążać drogą  na „Ma-
gówkę” i na Janowice. Powstało tam kolejne w naszej 
gminie rondo: zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków gminy Bestwina oraz bielskiego Starostwa Powia-
towego. 

Jak powiedział wójt Artur Beniowski redaktorowi „Ga-
zety Beskidzkiej”: Uznaliśmy, że bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców, tak poruszających się samochoda-
mi, jak i pieszych, jest czymś niezmiernie ważnym, na-
leży je stale podnosić. Do tego dochodzi jeszcze kom-
fort i wygoda komunikacji, co przy okazji takich remon-
tów również znacznie wzrasta.
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Wiosenne remonty dróg gminnych
Na przełomie marca i kwietnia rozpoczęte zostały prace zwią-

zane z wykonaniem remontu ulicy Podpolec łączącej Bestwin-
kę i Kaniów. Wykonano częściową wymianę podbudowy dla za-
pewnienia odpowiedniej nośności drogi oraz dwie warstwy na-
kładki asfaltowej na całej długości jezdni. Zamocowano również 
barierkę. Jednocześnie wymieniona została sieć wodociągowa 
znajdująca się pod drogą. Rury azbestowe zastąpiono rurami 
PE. Jest to początek wymiany całej sieci w tym rejonie.

Równolegle trwały prace przygotowawcze do wykonania no-
wej nakładki na ul. Borowej w Janowicach. Wykonywana była 
podbudowa i rozkładana pierwsza warstwa asfaltu.  

 Po zrealizowaniu tych prac rozpoczęte zostały roboty na ul. 
Podlesie w Janowicach - kompleksowy remont drogi, tj. wymiana 
podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej w miejscu zniszczo-
nej istniejącej nawierzchni oraz na kamienistym odcinku drogi.

Na zdjęciach: remont ul. Podpolec, Borowej i Podlesie

Asfaltowanie ul. Podpolec

Ulica Borowa Ulica Podlesie

Zasłużeni dla Zdrowia Narodu –  
odznaczenia na sesji Rady Gminy

W warunkach pokoju nie ma cenniejszego daru niż dar krwi, 
cząstka siebie  - mówił w dniu 19 marca na Sali sesyjnej Prezes 
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej, Bog-
dan Ogrocki. W ideę dzielenia się życiodajnym płynem, bę-
dącym nie do odtworzenia w warunkach laboratoryjnych, wpi-
suje się od dziesięciu lat Gminny Klub Honorowych Dawców 

Krwi przy Urzędzie Gminy w Bestwinie. Przewodniczącym te-
goż klubu jest Jerzy Zużałek, który za swoją działalność otrzy-
mał 9 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Srebrny Krzyż 
Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Niejednokrotnie podczas sesji Rady Gminy wręczano meda-
le i nagrody dla krwiodawców, tym razem były to odznaczenia 
bardzo wysokie: odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu”, nadawane przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia, obecnie jest nim Łukasz Szumowski. Odzna-
ka może być przyznana tylko jednokrotnie, a prawo do niej mają 
zasłużeni honorowi dawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów 
krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

Prezes ZOR PCK Bogdan Ogrocki wraz z wójtem Arturem 
Beniowskim, przy udziale prezesa Klubu HDK PCK Jerzego 
Zużałka wręczyli odznaczenia mieszkańcom naszej gminy. Byli 
to Panowie Tomasz Gibas i Paweł Jaranowski. Trzeci z od-
znaczonych, Łukasz Góra, nie mógł być obecny z powodu obo-
wiązków zawodowych. 

Krwiodawcy z gminy Bestwina należą do najaktywniejszych 
lokalnych społeczności, akcje oddawania krwi organizowane są 
cyklicznie, często też przy okazji imprez plenerowych. Wtedy 

Z odznaczonymi krwiodawcami



4

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

m
aj

 5
/2

01
8

Aktualności

XXXVI Sesja Rady Gminy – podział  
na okręgi wyborcze

też można rejestrować się jako dawca szpiku kostnego. Dzięki 
nowym, czerwonym kurtkom ufundowanym przez Urząd Gminy 
Klub HDK PCK będzie jeszcze bardziej widoczny i rozpoznawal-
ny – za ten wspaniały prezent podziękował Jerzy Zużałek, wrę-

czając jedną z tych kurtek wiceprzewodniczącemu Rady Gmi-
ny Stanisławowi Nyczowi – zarazem wiceprezesowi Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi. 

Sławomir Lewczak

W osobnym artykule napisaliśmy o przyznanych podczas sesji 
wysokich odznaczeniach dla honorowych dawców krwi. W czę-
ści merytorycznej obrad również działo się sporo, a wyrazem 
tego było złożone przez wójta Artura Beniowskiego sprawozda-
nie z działalności międzysesyjnej.

Wójt poinformował o swoim udziale w zebraniach sprawoz-
dawczych w klubach, stowarzyszeniach i różnego typu organi-
zacjach działających na terenie gminy. Rozstrzygnięty został 
przetarg na kanalizację Janowic i południowej części Bestwiny; 
jak również przetarg na nakładki asfaltowe na drogach oraz na 
remonty cząstkowe. Ponadto otwarto oferty w przetargu doty-
czącym budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach (decy-
zja nie została podjęta, oferta przetargowa przekroczyła zawar-
tość kosztorysu inwestorskiego). Do 12 marca można było skła-

dać wnioski w programie wymiany pieców, w tym roku wymie-
nionych zostanie sto źródeł ciepła. Trwają również prace zwią-
zane z planem zagospodarowania przestrzennego, zaś do do-
niosłych wydarzeń kulturalnych należało oficjalne rozpoczęcie 
gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, szczegółowy harmonogram znajduje się w gmin-
nych mediach oraz będzie dostarczony do mieszkańców. 
Sporo emocji wywołała kwestia zmian nazw ulic. W Bestwince 
ul. Józefa Magi już została zastępczym zarządzeniem wojewo-
dy śląskiego zamieniona na ul. Długą. Obowiązek zmiany nazw 
wynika z Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez na-
zwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi-
ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

Podział gminy na okręgi wyborcze:

Nr okręgu Granice okręgów
Liczba radnych  
wybieranych w 

okręgu wyborczym

1
BESTWINA: DOLNA; GENERAŁA HALLERA, GOSPODARSKA, KOŚCIELNA parzyste: 34 - 50, 69 - 87, 
MŁYŃSKA, PLEBAŃSKA, PODKĘPIE, POLNA 18 - 49, RZECZNA, WIDOKOWA, WIELODROGA, WITOSA 
nieparzyste: 69 - 93, 94 - 188, ZACISZE, ZAUŁEK 1

2
BESTWINA: BUCZYNA, GOŁĘBNIK, GRANICZNA, JANOWICKA od 3 do końca numery nieparzyste, KO-
ŚCIELNA 2 - 11, 15 - 27 nieparzyste, KRAKOWSKA 2 - 94, 96 - 170 parzyste, OGRODNICZA, OKRĘŻNA, 
POD MAGÓWKĄ, POLNA 3, SPOKOJNA, STAROWIEJSKA 1

3
BESTWINA: GENERAŁA KUSTRONIA, GENERAŁA SIKORSKIEGO, GODYNIA, KOŚCIELNA 12 - 28 parzy-
ste, 29 - 61 nieparzyste, KRAKOWSKA od 180 do końca numery parzyste, LUDOWA, MAJORA SUCHAR-
SKIEGO, SOKOŁÓW, WITOSA 1 - 68, 70 - 90 parzyste 1

4 BESTWINA: BIALSKA, CHABROWA, CYPRYSOWA, KRAKOWSKA od 133 do końca numery nieparzyste, 
KWIATOWA, MAKÓW, WYDRZYNIEC 1

5
BESTWINA: JANOWICKA od 8 do końca numery parzyste, KONOPNICKIEJ, KRAKOWSKA 95 - 121 niepa-
rzyste, LESZCZYNOWA, LEŚNA, ODLEGŁA, OFIAR WOJNY, PODZAMCZE, POGODNA, PRUSA, SIENKIE-
WICZA, STUDZIENNIK, SZKOLNA, ŚWIERKOWA, ZIELONA 1

6 BESTWINA: AKACJOWA, BESTWIŃSKA, BRZOZOWA, GÓRSKA, GROSZKOWA, JAWOROWA, JESIONO-
WA, JODŁOWA, KĄTY, LIPOWA, OBCA, PODLESKA, SOSNOWA 1

7
BESTWINKA: BŁAWATKÓW, DWORKOWA, JARZĘBINOWA, KSIĘDZA CZESŁAWA ADAMASZKA, ŁADNA, 
MŁYŃSKA, OLCHOWA, PODPOLEC, POLNA, SPORTOWA, ŚWIĘTEGO FLORIANA numery nieparzyste, 
TULIPANÓW, WITOSA, ZAGRODNIA 1

8
BESTWINKA: AKACJOWA, BRACI DUDÓW, DANKOWICKA, GANDORA, DŁUGA, PASTWISKOWA, RZECZ-
NA, STAROWIEJSKA, ŚLOSARCZYKA, ŚWIĘTEGO FLORIANA numery parzyste, ŚWIĘTEGO SEBASTIA-
NA, WIŚNIOWA 1

9 JANOWICE: GRANICZNA, JANOWICKA 139 - 172, 174 - 186A parzyste, KORCZAKA, ŁANOWA, MIODO-
WA, PSZCZELARSKA, TARGANICKA, FAMUŁKOWA 1

10 JANOWICE: BOROWA, JANOWICKA 2 - 138, KUBIKA, PODLESIE, PRUSA, SZKOLNA 1

11 JANOWICE: GAJOWA, GÓRSKA, JANOWICKA 173 - 189 nieparzyste, od 190 do końca, ŁĄKOWA, PISA-
RZOWICKA 1

12 KANIÓW: BATALIONÓW CHŁOPSKICH, DWORSKA, FIRGANKA, FURCZYKA, GAWLIKÓW, HAMERLAKA, 
KSIĘDZA WIECZORKA, KÓSKI, ROGOWA, RYBACKA 1

13 KANIÓW: CZECHOWICKA, DĘBOWA, JAGODOWA, KRZYWOLAKÓW, LUDOWA, MALINOWA, MŁYŃSKA, 
MODRA, MYŚLIWSKA, OLCHOWA, POZIOMKOWA, ŻWIROWA 1

14
KANIÓW: BAŻANCIA, BOCIANIA, GŁĘBOKIE, GROBEL BOROWA, JAWISZOWICKA, JEMIOŁY, ŁABĘDZIA, 
MIROWSKA, NAD ŁĘKAWKĄ, SARNIA, SŁONECZNA, STAWOWA, WIŚLANA 1

15 KANIÓW: DANKOWICKA, PODPOLEC, SOSNOWICKA, ŚWIĘTEGO FLORIANA, TOROWA, WITOSA, ZGODY 1
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Radni zgromadzeni na XXXVI Sesji

pomniki. Jeśli zmiany nie dokona Rada Gminy, czyni to woje-
woda, niemniej nowa nazwa konsultowana jest z mieszkańca-
mi i w przypadku Bestwinki na ul. Długą zgodziła się Rada So-
łecka. Zarządzenie zastępcze uprawnia do bezpłatnej wymiany 
potrzebnych dokumentów takich jak prawa jazdy, dowody reje-
stracyjne, osobiste itd. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukasz Fur-
czyk odczytał także sprawozdanie z działalności tejże Komisji 
za ostatni rok.

Radni przystąpili do głosowania nad uchwałami, z których 
szczególnie interesująco przedstawia się podział gminy na okręgi 
wyborcze. Znowelizowany Kodeks Wyborczy pozostawia w gmi-
nach do 20 tys. mieszkańców okręgi jednomandatowe, z któ-
rych w wyborach samorządowych wybierany będzie jeden radny.

Rada Gminy podjęła 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. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwi-
nie za 2017 rok.

4. Zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2018 roku Rady Gminy 
Bestwina z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany 
Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 
30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości 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.

5. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celo-
wej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działal-
ności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholo-
wym w Bielsku-Białej.

6. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Bestwina.

7. Podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz usta-
lenia ich granic, numerów i liczby radnych wybranych 
w każdym okręgu.

8. Uchylenia Uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie.

9. Określenia warunków i trybu składania informacji i de-
klaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz 
możliwości składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

XXXVIII Sesja Rady Gminy – wykonanie 
budżetu zatwierdzone

Najważniejszą z uchwał podejmowanych przez radnych gmi-
ny Bestwina na XXXVIII sesji w dniu 26 kwietnia stało się roz-
patrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017. 
Budżet ten został uchwalony 19 grudnia 2016 r. Uchwałą nr. 
XXI/158/2016. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy pod-
jęła osiem uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt Gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski korzystając ze stosownych upraw-
nień wydał 51 zarządzeń, które również miały na celu dokona-
nie korekt. 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwo-
cie 44 454 817,03 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 
45 602 886,96 zł., tj. 97,48%. Dochody bieżące zrealizowa-
no w kwocie 42 955 725,59 zł., co stanowi 100,19% planu po 
zmianach; zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 
1 499 091,44 zł., - 54,91% planu po zmianach.

Wydatki budżetu gminy Bestwina za rok 2017 zostały zre-
alizowane w kwocie 44 321 284,52 zł., na plan po wprowadzo-
nych zmianach 47 718 851,96 zł., co stanowi 92,88%. Z cze-
go wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37 315 936,15 zł., 
tj. 95,82% planu po wprowadzonych zmianach. Wydatki mająt-
kowe zrealizowano w kwocie 7 005 348,37 zł., tj. 79,82% pla-
nu po zmianach. 

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2017 r. 
wynosił 7 411 367 zł., co stanowi 16,7 wykonanych dochodów. 

Wójt gminy uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Katowicach z wykonania budżetu za rok 2017. 
Radni na wspólnym posiedzeniu komisji przychylili się do zda-
nia RIO i we właściwym głosowaniu nad uchwałą przyjęli wy-
konanie bez zastrzeżeń. 

Sporo emocji wywołała dyskusja na temat zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego. Odbywała się ona z udzia-
łem projektanta i przybyłych na sesję mieszkańców. Szczegó-
łowe odpowiedzi na pytania zostaną osobom zainteresowanym 
udzielone w formie pisemnej. 

Ponadto radni zdecydowali o nadaniu drodze wewnętrznej 
w sołectwie Kaniów nazwę „ul. Jasna”, zaś w innej uchwale 
określili ramy czasowe sezonu kąpielowego w Ośrodku Rekre-
acji i Sportów Wodnych na okres od 15 czerwca do 15 wrze-
śnia 2018. 

Wójt Artur Beniowski złożył krótkie sprawozdanie z dzia-
łalności międzysesyjnej (stan na 26 IV 2018) . Poinformował 
w nim o realizacji naprawy nawierzchni dróg poprzez położenie 
nakładek asfaltowych (m.in. Podpolec, Borowa, Podlesie). Zo-
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Jaki jest mój patriotyzm?  
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w gminie Bestwina

Gratulacje wójtowi złożył przewodniczący Rady  
Gminy Jerzy Stanclik

stał wybrany wykonawca na drogi grun-
towe i remonty cząstkowe, są podpisa-
ne umowy z firmami wykaszającymi po-
bocza. Na etapie oczekiwania na pozwo-
lenie na budowę są dokumentacje doty-
czące budowy chodników. Zostanie pod-
pisana promesa na remont ul. Gawlików. 
(W dniu 27 IV wójt odebrał promesę 
na kwotę 450 tys. zł. z rąk wicemini-
stra Stanisława Szweda i wicewoje-
wody Jana Chrząszcza; poza tym sta-
rostwo otrzymało promesę na ok. 1 
mln. zł. na remont ul. Ludowej). Gmi-
na otrzymała dofinansowanie do zaku-
pu średniego samochodu bojowego dla 
OSP Janowice (370 tys. zł.). Na ukończe-
niu jest dokumentacja na budowę bieżni 
i odwodnienia boiska sportowego w Be-
stwinie. Zadanie zostanie zgłoszone do 
naboru ministerialnego. Gospodarcze ro-
boty interwencyjne w części będą zleca-
ne firmom zewnętrznym gdyż Powiatowy 
Urząd Pracy skierował do Bestwiny tylko 
jednego pracownika. Wójt zaprosił rów-
nież na uroczystości Narodowego Świę-
ta Konstytucji odbywające się w tym roku 
w Janowicach. Zachęcił mieszkańców do wywieszania przy do-
mach flag państwowych.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Be-
stwina za 2017 rok.

2. Udzielenia przez Gminę Bestwina 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, prze-
znaczonej na pokrycie części kosztów 
inwestycji: „Rozbudowa drogi powia-
towej 4444S ul. Krakowska wraz ze 
skrzyżowaniem z drogą powiatową 
4471S ul. Janowicka w miejscowości 
Bestwina”.
3. Powołania Komisji ds. opiniowania 
wniosków o przyznanie nagród i wy-
różnień dla zawodników, trenerów za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 
innych osób wyróżniających się osią-
gnięciami w dziedzinie działalności 
sportowej.
4. Określenia wykazu kąpielisk na te-
renie Gminy Bestwina.
5. Określenia sezonu kąpielowego 
w Gminie Bestwina na terenie Ośrod-
ka Rekreacji i Sportów Wodnych 
w Kaniowie.
6. Nadania nazwy ulicy w sołectwie 
Kaniów.
7. Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bestwi-

na dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie 
ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej.

8. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Be-
stwina przedszkolach.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Co jesteśmy w stanie zrobić dla Polski? Czy są nam drogie 
ideały którymi żyli przodkowie? - Te i podobne pytania stawiał na 
gminnych obchodach święta 3 Maja proboszcz janowickiej pa-
rafii ks. Józef Walusiak. Od Mszy św. w kościele pw. św. Józe-
fa Robotnika rozpoczęły się uroczystości upamiętniające pierw-
szą w Europie a drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Po 
raz pierwszy kwiaty składano pod nowym pomnikiem - „W hoł-
dzie mieszkańcom poległym za Ojczyznę”... pomnik ten powstał 
dzięki zaangażowaniu i ofiarności społeczeństwa Janowic. So-
łectwo to zapisało piękną kartę w dziejach walk o naszą nie-
podległość. Pobliski las pamięta walki z udziałem żołnierzy Ar-
mii Krajowej pod dowództwem Franciszka Bociana i Stanisła-
wa Niemczyka a także potyczkę partyzantów Narodowych Sił 
Zbrojnych z siłami UB i KBW. 

Liturgię wspólnie z ks. Walusiakiem koncelebrowali proboszcz 
z Bestwiny ks. Cezary Dulka  i proboszcz z Kaniowa ks. Janusz 
Tomaszek. Orszak uczestników przeszedł następnie na cmen-
tarz parafialny, pod głaz – pomnik. Obecność zaakcentowały 
poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych, górni-
ków, pszczelarzy, gminnego koła PSL, placówek oświatowych, 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Towarzyszy-
ły im delegacje Rady i Urzędu Gminy, Rady Powiatu Bielskie-
go,  Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Bestwińskiej, klubów sportowych, klubów senio-
ra itd. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Be-
stwina z Siedzibą w Kaniowie, natomiast wartę honorową wy-
stawił Gminny Szczep Zuchów i Harcerzy „Bratnie Żywioły”. 

Podczas homilii ks. Józef Walusiak przywołał niezwykłą po-
stać majora Jana Wawrzyczka ps. „Danuta”, pochodzącego 
z Jawiszowic żołnierza ZWZ/AK. Mjr Wawrzyczek wsławił się 
organizowaniem pomocy dla więźniów niemieckiego obozu Au-
schwitz – Birkenau, był wzorem patrioty, cechował się także głę-
boką religijnością. Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski rów-
nież nawiązał do osób tworzących lokalną historię. Mówił: „Przy 
okazji obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja zatrzy-
majmy się na dłużej przy naszym wkładzie w polski parlamen-
taryzm. Żywa w Janowicach jest pamięć o Janie Kubiku, dzia-
łaczu ruchu ludowego i pośle do parlamentu wiedeńskiego. Jan 
Kubik zdążył jeszcze doczekać niepodległej Polski, umierając 
24 listopada 1918 r., wśród  rodaków był bardzo szanowany za 
uczciwość i wierność swoim ideałom. Spośród innych miesz-
kańców gminy wyróżnił się również Józef Ryszka z Bestwiny, 
legionista, major piechoty Wojska Polskiego, żołnierz kampa-
nii wrześniowej, zaś w czasie pokoju – senator IV kadencji i po-
seł V kadencji. Kolejnym posłem z naszej ziemi został chłop-
ski syn Antoni Wieczorkiewicz który w 1938 r. uzyskał – po-
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Aktualności

Nagrodę odbiera pan Tadeusz Sowiński z „Razem’’

Wójt Artur Beniowski składa kwiaty pod pomnikiem

dobnie jak Józef Ryszka – mandat z listy Obozu Zjednoczenia 
Narodowego. Dla Bestwiny Antoni Wieczorkiewicz zrobił wie-

le, sprawował funkcje kierownicze m.in. w Radzie Powiatowej, 
Związku ds. Młodzieży Wiejskiej czy też Włościańskiej Spółdziel-
ni Rybackiej. Z Kaniowa natomiast w Sejmie Krajowym Galicji 
w latach 60 XIX wieku działał Franciszek Krawczyk, wybra-
ny z okręgu Kęty – Biała – Oświęcim. W czasach nam najbliż-
szych w ławach poselskich zasiadała pani Danuta Kubik z Be-
stwinki – w niełatwym dla ojczyzny okresie walczyła ona o bu-
dowę nowoczesnej placówki szkolnej przechodzącej obecnie 
gruntowną termomodernizację”.

Serdecznie zapraszamy na pozostałe uroczystości, impre-
zy i koncerty organizowane w gminie Bestwina w tym wyjątko-
wym roku stulecia odzyskania niepodległości. Te, które już się 
odbyły, pokazały, że istnieje wśród nas wielki głód patriotyzmu, 
tęsknota za pokazaniem światu dumy z biało – czerwonej fla-
gi i polskiego godła. 

 Sławomir Lewczak

Stowarzyszenie „Razem” docenione  
przez wojewodę

27 marca 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” w Bestwinie 

uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym współpracę Woje-
wody Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w obszarze po-
mocy społecznej w 2017 roku. Wicewojewoda Jan Chrząszcz, 
wspólnie z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej ŚUW Ewą 
Niewiarą oraz pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego do Spraw 
Rodziny Marią Nowak, wręczył w Sali Marmurowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przedstawicielom funda-
cji, stowarzyszeń i innych podmiotów zaangażowanych w dzia-
łania z zakresu pomocy społecznej podziękowania za dotych-
czasową współpracę. Jak przyznają członkowie Stowarzysze-
nia, jest to dla nich motywacja do dalszych działań pomocowych 
na rzecz tych, którzy na pomoc czekają. 

- Urząd jest po to, żeby służyć innym. Tak jak Państwo poprzez 
swoje stowarzyszenia służycie potrzebującym, tak my chcemy 
Państwa wspierać i pomagać – po to tutaj jesteśmy – zazna-
czył wicewojewoda Chrząszcz

Źródło: Stowarzyszenie Razem/ 
Śląski Urząd Wojewódzki

Medyczne laury dla SP ZOZ  
i Bożeny Kaźmierczak

Nie tylko śp. dr Franciszek Maga odbierał branżowe nagrody 
związane z medycyną. Do tego wąskiego grona dołączyła także 
kierowniczka bestwińskiego Ośrodka Zdrowia, lek. med. Bożena 
Kaźmierczak. Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, odbywa-
jącego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Kato-
wicach rozstrzygnięto plebiscyt „Dziennika Zachodniego” pod ha-
słem „Hipokrates 2017”. Konkurs spotkał się z ogromnym zainte-
resowaniem, zgłoszono ok. 3000 kandydatów a patronat nad ca-
łym wydarzeniem objął Śląski Uniwersytet Medyczny.

I miejsce w kategorii Pediatra Powiatu Bielskiego zajęła pani 
Bozena Kaźmierczak

III miejsce w kategorii Przyjazna Placówka -Powiatu Biel-
skiego zajął SPZOZ w Bestwinie.

 Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i zgodnie z hasłem „Zdrowie 
chorego zawsze najwyższym prawem” życzymy utrzymania wyso-
kiego poziomu świadczeń oraz kolejnych prestiżowych nagród.Ośrodek Zdrowia w Bestwinie
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Aktualności

Scania pokazała moc! – Dzień Otwartej 
Strażnicy w Kaniowie

Bestwinka - atrakcje dla dzieci

Prezentacja możliwości samochodu „Scania’’

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie 
z radością włączyli się w obchody 110 – lecia powstania Ochot-
niczej Straży Pożarnej w swoim sołectwie. Pod opieką swoich 
nauczycieli licznie uczestniczyli w zorganizowanym 4 maja przez 
samych strażaków Dniu Otwartej Strażnicy i pokazie ratownic-
twa na terenach rekreacyjnych. Komendant gminny Grzegorz 
Owczarz serdecznie przywitał wszystkich uczestników imprezy 
i na bieżąco komentował to, co działo się pod estradą. Druho-
wie z użyciem specjalistycznego sprzętu uwolnili ofiarę wypad-
ku z wraku samochodu a następnie udzielili poszkodowane-
mu pierwszej pomocy. Z wielkim aplauzem spotkał się również 
„pokaz siły” ciężkiego samochodu bojowego „Scania”. Po uży-
ciu działka gaśniczego nawet dalej stojący widzowie byli nieco 
przemoczeni. Nowy nabytek OSP Kaniów można było swobod-
nie oglądać, wystawiono ponadto pozostały sprzęt pożarniczy. 

Rozstrzygnięto także konkursy współorganizowane przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną i OSP Kaniów. Nagrody wręczy-
ła kierownik filii w Kaniowie Marzena Kozak wspólnie z komen-
dantem Grzegorzem Owczarzem. W konkursie „Portret ulubio-
nego strażaka” równorzędne wyróżnienia uzyskały Magdalena 
Hamerlak, Anna Przemyk i Katarzyna Brosz, natomiast najlep-
sze życzenia z okazji jubileuszu 110 – lecia OSP napisały Han-
na Sojka, Marta Adamaszek i Julia Gawlik.

Sławomir Lewczak
Oto życzenia Hani:

Sto i dziesięć lat!
Roku Pańskiego 1908
Stało się w Kaniowie coś bardzo ważnego!
10 maja OSP stworzyli,
Żeby strażacy ochotnicy ludziom służyli!
Są zawsze, kiedy ich potrzeba,
Czy to ogień, czy zwalone drzewa.
Na akcję nowiutką Scanią pomykają, 
W całej Polsce naszych wodniaków znają.
Świetnie dzieci i młodzież edukują
I w Mistrzostwach Polski triumfują.
Nasze MDP w gminie jest nie do pokonania,
Wybrną nawet z najtrudniejszego zadania.
Musztrę mają taką, że mucha nie siada,
A jak druhny maszerują, to wszystkim szczena opada!
Zatem moje życzenia będą jak ogień gorące,
Niech nad kaniowską strażą nigdy nie zachodzi słońce!
Życzę Ci ognioodporności,
Mało wyjazdów, ale pełnej gotowości!
Zakupu kolejnych nowych samochodów
I corocznych wygranych zawodów
A najbardziej życzę Ci, Straży kochana,
Bądź codziennie piękniejsza, od samego rana!

OSP Janowice i OSP Bestwinka  
otworzyły podwoje

Pierwsze, ciepłe dni maja to dla strażaków czas świętowania i 
dzielenia się z mieszkańcami floriańską radością. Ponadto – już 
tradycyjnie – otwierają się drzwi remiz i wszyscy chętni mogą 
zwiedzać miejsca na co dzień niedostępne. Frajdę mają szcze-

gólnie dzieciaki – wiele z nich chciałoby zostać w przyszłości 
druhami i druhnami, zasilić szeregi MDP a potem OSP. Podob-
nie jak w Kaniowie (o czym mowa w innym artykule), specjal-
ne pokazy zorganizowały także OSP Janowice (6 maja) i OSP 

Ratownicza ekipa OSP Janowice
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Kultura

Pożarniczy triumf Oliwii Świgoń

Bestwinka (4 maja). Szczególnie zaakcentowano zagadnienia 
związane z ratownictwem: w Janowicach wydobywano ofiary 
pozorowanego wypadku z wraku samochodu, a w obu opisy-
wanych jednostkach dzieci próbowały swoich sił w prowadzeniu 
resuscytacji. W ruch poszły węże, drabiny, hydronetki i pompy: 

niemalże festynowa zabawa to świetna reklama straży i zachę-
ta do wspierania jej materalnie.

Tekst i fot: z Janowic: Sławomir Lewczak
Fot. z Bestwinki: M. Wawro

Przeprowadzony w sali widowiskowej jasienickiego „Drzewiarza” powiato-
wy etap turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” wyłonił najlepszych na na-
szym terenie młodych specjalistów od bezpieczeństwa. 27 uczestników wy-
łonionych w eliminacjach gminnych pisało 7 kwietnia niełatwy test, obejmują-
cy zakresem w zasadzie wszystkie dziedziny w których funkcjonuje Straż Po-
żarna, od gaszenia ognia po pierwszą pomoc. Następnie odbył się finał ustny.

W skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu weszli: 
Wójt gminy Jasienica Janusza Pierzyna, zarazem prezes Zarządu Gminnego 
OSP, Stanisław Nycz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Biel-
sku - Białej, Roman Marekwica, komendant gminny OSP w Jasienicy, bryg. 
Tadeusz Szkucik z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku - Białej oraz Grzegorz 
Gawęda z Zarządu Powiatowego OSP. Wójt Pierzyna wyraził uznanie dla 
wszystkich startujących, gratulując ogromnego zasobu wiadomości. - To cie-
szy, że z tak dobrym skutkiem interesujecie się wiedzą o zapobieganiu i likwi-
dacji zagrożeń naszego codziennego życia, bo już wkrótce od tego zależeć 
będzie nasze wspólne bezpieczeństwo – powiedział wójt Pierzyna.

Gminę Bestwina reprezentowała w Jasienicy dwójka członków MDP – Oli-
wia Świgoń z Kaniowa i Damian Kopaczka z Janowic. Oliwia, idąc w ślady 
starszego kolegi Kacpra Głąba, wygrała turniej w kategorii szkół podstawo-
wych. Podopieczna Jarosława Bierońskiego weźmie udział w etapie woje-
wódzkim – życzymy jej „połamania pióra”! Oliwia Świgoń nie ma sobie równych w powiecie!

W temperaturach niewyobrażalnych dla zwykłego „śmiertel-
nika” pieką się od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury sym-
bole gminy Bestwina – ceramiczne ryby. Zapewnia to specja-
listyczny, czeski piec zakupiony w ramach projektu dofinanso-
wanego ze środków unijnych.

Ryby to dopiero początek – zapewnia dyrektor GOK, dr Grze-
gorz Boboń – faktycznie, od kwietnia do września realizujemy 
projekt promujący naszą akwakulturę, ponieważ takie było jed-
no z kryteriów wyboru wniosku przez LGR „Bielska Kraina”. Póź-
niej uczestnicy zajęć wykonają też inne produkty. Całość ope-
racji opiewa na ponad 37 tys. zł, zaś oprócz pieca z akcesoria-
mi składającymi się na wyposażenie pracowni GOK pozyskał 
telewizor multimedialny i komputer z oprogramowaniem, oba 
bardzo pomocne w poznawaniu tradycji lokalnych czy sposo-
bów pracy z gliną.

„Ryby z pieca kręgowego” – warsztaty  
ceramiczne w GOK

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kiero-
wanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Pro-

gramem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organi-
zację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Symbole gminy Bestwina - karpie
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Prowadzące zajęcia Katarzyna Czana i Karolina Żurowska 
przed przystąpieniem do lekcji z dziećmi musiały najpierw same 
opanować sztukę obsługi pieca. Nie było to łatwe, gdyż jest ona 
dosyć skomplikowana – urządzenie posiada różne programy 
i funkcje, w zależności co i jak się wypala. Pierwsze wypalanie 
to tzw. „biskwit”, z reguły piec osiąga temperaturę ok. 800 i wię-
cej stopni. Do 1200 potrafi się rozgrzać, gdy później nałożymy 
warstwę szkliwa – relacjonuje pani Karolina. W specjalnie za-

adaptowanej pracowni są do dyspozycji przeróżne formy, umoż-
liwiające nadanie materiałowi pożądanego kształtu. 

Cykliczne warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu przez 
okres czterech miesięcy. W ich trakcie młodzi ceramicy i ich opie-
kunowie będą mogli zapoznać się z terminami takimi jak glina 
chuda, glina tłusta, palonka, sgrafitto i innymi, z zakresu tech-
nologii obróbki surowca. Kolejnym aspektem jest poznanie hi-
storyczno – przyrodniczych walorów ziemi bestwińskiej, ponie-
waż udział nie jest ograniczony tylko do mieszkańców Bestwi-
ny, Bestwiny, Janowic i Kaniowa – goście także mogą się spo-
ro dowiedzieć. Gotowe prace zostaną wystawione podczas im-
prez plenerowych: „Święta Karpia Polskiego”, „Dożynek Gmin-
nych” jak również na wystawie czasowej w galerii Muzeum Re-
gionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka. W planach GOK ma tak-
że wydanie podsumowującego całość folderu. 

Ceramika znana jest ludzkości od czasów najważniejszych, 
od niej brały nazwę słynne w archeologii „kultura ceramiki sznu-
rowej” czy „kultura pucharów dzwonowatych”. Znajdowano ją 
w piramidach, w kurhanach, w grodziskach i w zamkach, tak-
że wykopaliska przeprowadzone w Bestwinie świadczą o zna-
jomości przez naszych przodków technik wypalania gliny. GOK 
powraca zatem niejako do korzeni, poza walorami użytkowymi 
wyrobów proponując świetną, integracyjną zabawę. 

Sławomir Lewczak

Kultura

Prezentacja pieca do wyrobu ceramiki

„Ja się boję sama spać!” –
nostalgiczny koncert „Dawnych wspomnień czar”

 Ach, cóż to był za wieczór! Powłóczyste suknie i kapelu-
sze, szale i fraki… klimat lat 20 i 30 XX wieku, znany z filmów 
z Adolfem Dymszą i Eugeniuszem Bodo powrócił i zadomowił 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Najpiękniejsze 
szlagiery „z tamtych lat” wykonali 21 kwietnia dla licznie zgro-
madzonej publiczności Barbara Bielaczyc, Rafał Majzner, Ewe-
lina Stanclik a także ich uczniowie – wszyscy związani z Cze-
chowickim Teatrem Muzycznym „Movimento”.

 Pod względem muzycznym wspomniana wyżej epoka była 
niezwykle płodna: teksty piosenek pisali najlepsi poeci tacy jak 
Julian Tuwim, a Hanka Ordonówna i Aleksander Żabczyński 
w pełni zasługiwali na status idoli. Kawiarnie wypełnione dy-
mem z cygar przyciągały elitę intelektualną i artystyczną mię-
dzywojnia. Co najważniejsze, wykonywane wtedy utwory prze-
trwały próbę czasu, do dziś są znane i lubiane nie tylko w star-
szym pokoleniu.

 Barbara Bielaczyc to śpiewaczka, reżyser i pedagog, współ-
pracowała z zespołem śpiewaków Camerata Silesia, związana 
jest z Akademią Muzyczną w Katowicach i  Studium Teatralnym 
przy Teatrze Śląskim. Dysponuje bogatym repertuarem i kon-
certuje w Polsce i w Europie. Jako stypendystka Rady Miejskiej 
w Czechowicach – Dziedzicach zorganizowała szereg koncer-
tów z udziałem gwiazd rangi międzynarodowej. Była nomino-
wana do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. 
Z kolei Rafał Majzner jest doktorem habilitowanym nauk mu-
zycznych, tenorem, pedagogiem, stypendystą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Do swoich największych osiągnięć 
zalicza nagranie „Króla Rogera” Karola Szymanowskiego w re-
żyserii Mariusza Trelińskiego oraz udział w produkcji tejże opery 
w Operze Bastylii w Paryżu. Akompaniująca na pianinie Ewe-
lina Stanclik pochodzi z Bestwiny realizuje się jako pedagog 

i wokalistka, odnosi poza tym duże sukcesy w charakterze dy-
rygenta chóralnego. Ponadto na scenie GOK wystąpili „młodzi 
zdolni” Emilia Rabczak i Piotr Maga, natomiast całość popro-

wadził dyrektor placówki Grzegorz Boboń.
 Do wspólnego śpiewania zostali zaproszeni widzowie! Ra-

zem z artystami śpiewali „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Ja się 
boję sama spać”, „Każdemu wolno kochać”, „Ach, śpij Kochanie” 
i wiele innych utworów. Koncert pod hasłem „Dawnych wspo-
mnień czar” idealnie wpasował się w obchody stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości – zaprezentowana muzyka to 
przecież część naszego kulturalnego dziedzictwa, na niej wy-
chowały się  miliony rodaków. 

Sławomir Lewczak

W GOK wystąpili m.in. Barbara Bielaczyc i Rafał Majzner
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W dniu 4 kwietnia, w środowy wieczór w naszej bibliotece od-
czuliśmy powiew modowych trendów. Wszystko za sprawą Bast-
ka Czernka , fotografa mody , który z Warszawy wpadł z wizy-
tą w rodzinne strony. Dzięki temu spotkaniu, mogliśmy również 
uczestniczyć w podsumowaniu projektu społecznego #Blackan-
dWhiteBeauty autorstwa Bastek Czernek Photography.

Ów ambitny projekt zakładał ukazanie piękna wewnętrzne-
go i zewnętrznego kobiet, na przykładzie fotografii stu znanych 
Pań , w różnym wieku, o różnym kolo-
rze skóry, różnej aparycji, różnej budo-
wie ciała. W przedsięwzięciu tym wzię-
ło udział wiele kobiet popularnych i zna-
nych w świecie showbiznesu m.in.: Bar-
bara Kurdej-Szatan, Julia Kamińska, 
Davina Reeves-Ciara, Joanna Moro, 
Lara Gessler, Kamila Szczawińska, Ela 
Romanowska, Agnieszka Mrozińska, 
Maria Niklińska, Karina Kunkiewicz, 
Dorota Michałowska, Joanna Majstrak, 
Agnieszka Kawiorska, Katarzyna Dziur-
ska, Sylwia Nowak, Magdalena Na-
rożna, Pin Up Candy, Dorota Głowac-
ka-Lesień, Lidia Kopania, Kasia Nova, 
Eliza Gwiazda i wiele innych. A żeby 

było jeszcze trudniej, wszystkie zdjęcia zostały wykonane bez 
retuszowania, a Panie stanęły przed obiektywem aparatu tylko 
w czarnej bieliźnie i bez żadnego makijażu.

Ten oszczędny wyraz artystyczny pozwolił na uzyskanie nie-
zwykłego efektu- nagle okazało się, że w tej różnorodności jest 
jedność, a jest nią samoakceptacja i piękno pod każdą postacią.

Należy z całego serca pogratulować modelkom odwagi, a fo-
tografowi pomysłu i perfekcyjnego wykonania. Jeśli dodamy do 

tego cel charytatywny, jakim jest po-
moc dzieciom z domów dziecka z fun-
dacją OneDay to dostrzeżemy dosko-
nałość całego zamysłu.

Podczas spotkania mieliśmy oka-
zję poznać tajniki pracy warszawskie-
go fotografa. Miłą niespodzianką był 
również występ zdolnego gitarzysty 
Tomasza Madzi.

Gratulujemy pomysłu, jesteśmy pod 
wrażeniem pracy naszego Rodaka 
i życzymy wielu sukcesów w tej trud-
nej artystycznej branży- a my będzie-
my kibicować i czekać na kolejne od-
wiedziny!

Teresa Lewczak/GBP w Bestwinie

Według popularnego podania, nazwa miejscowości „Bestwina” 
wywodzi się od licznych krzewów bzu porastającego tutejsze 
okolice. Bez roztacza wokół siebie intensywny zapach i nie będzie 
przesadą, jeśli napiszemy, że podobnie „promieniują” dookoła 
wiersze nadesłane na szesnastą już edycję prestiżowego 
konkursu w Gminnej Bibliotece Publicznej. W roku 2018 do 
naszej książnicy przyszło ok. 450 utworów, co jest wymownym 
wyznacznikiem skali zainteresowania imprezą. Wójt Artur Benio-
wski i Rada Gminy Bestwina wraz z przewodniczącym Jerzym 
Stanclikiem a także starosta bielski Andrzej Płonka doceniają 
zaangażowanie biblioteki, przejawia się to m.in. w materialnym 
wsparciu konkursu oraz dofinansowaniu tomiku gromadzącego 
nagrodzone prace. Pokonkursowa gala połączona z rozdaniem 
nagród odbywa się zawsze we wtorek wielkanocny, podobnie 
było i tym razem. Na widowni zasiedli wspomniani przedsta-

wiciele władz gminy Bestwina a także reprezentanci jednostek 
samorządowych, kół i stowarzyszeń. Nie zabrakło jurorów 
dbających o wysoki poziom poetyckich zmagań. „Burzę mózgów” 
stoczyli redaktor „Gościa Niedzielnego” Alina Świeży – Sobel, re-
daktor naczelny „Mojego Powiatu” Alina Macher, poeta i satyryk 
Juliusz Wątroba oraz dyrektor radia „Anioł Beskidów” i rzecznik 
prasowy Kurii Bielsko – Żywieckiej ks. Jacek M. Pędziwiatr. 
Całość koordynowała dyrektor GBP, Teresa Lewczak.

 Oprawa graficzna tomiku wierszy jest zasługą fotografa 
Darka Czernka, który wykonał zdjęcia malowideł odkrytych 
w bestwińskim kościele. Słowo wstępne napisał niżej podpisany 
redaktor „Magazynu Gminnego”. Z kolei w części artystycznej 
poetyckiego spotkania wystąpiła Krystyna Pryszczyk, aktorka 
scen polskich i zagranicznych, mająca na koncie role m.in. 
w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej, w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, na Scenie Polskiej w czeskim Cieszynie, we Frank-
furcie, w Elblągu itd. Pani Krystyna oprócz zaprezentowania 
profesjonalnego programu słowno – muzycznego zgodziła się 
czytać utwory laureatów. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii 
uraczono się wykonanym specjalnie z okazji konkursu, trady-
cyjnym tortem. 

Jury zdecydowało o następującym podziale nagród:
W kategorii I - uczniowie szkół podstawowych:

miejsce I –Michał Skowronek z Bytomia za wiersz „Nic się nie 
zmieni?”
miejsce II – Anna Wiktoria Biliczak z Jędrzychowa za wiersz 
„Modlitwa dziecka”
miejsce III – Zofia Pietrasik ze Szczecina za wiersz „21:37”
wyróżnienie-Karolina Kukla z Nowego Wiśnicza za wiersz 
„Wiara”

Kultura

Bestwina zakwitła poezją
XVI Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Czarno-biały Bastek Czernek

Fotograf Bastek Czernek z wójtem Arturem Beniowskim

Laureci, jurorzy i goście gali konkursowej
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Zawsze był niespokojnym, „sportowym” duchem, wciąż gna-
ło go dalej i dalej – i może dlatego jeszcze nie zdążył usiąść 
i opisać swoich podróży w książce. Emil Witt, młody globtroter 

z wielkopolskiej gminy Komorniki wyruszył do brazylijskiej dżun-
gli już w wieku 18 lat! A jeszcze wcześniej wymykał się ze szko-
ły, by snuć wielkie plany wyprawowe, uczyć się języków i kom-
pletować ekwipunek. „Twórcze wagarowanie” przerodziło się 
w pasję życia. Dziś pan Emil jest już doświadczonym obieży-
światem, który z każdym kolejnym wyjazdem uczy się nowych 
technik przetrwania. 27 marca przyjechał do Bestwiny i w czy-
telni Gminnej Biblioteki Publicznej z humorem opisywał i po-
kazywał na slajdach swe przygody we wspomnianej Brazyli 
i w Peru – w sercu Amazonii.

Czy wiecie, że we wnętrzu łodygi bambusa można przyrządzić 
smaczny obiad? Umielibyście sporządzić odtrutkę na jad węża? 
Znacie techniki budowy tratwy z użyciem drewnianych „gwoź-
dzi”? Jeśli nie, to nic straconego, wystarczyło po prostu posłu-
chać Emila Witta. Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski miał na-
wet okazję zakosztować życia Indian na żywo, podczas swoje-
go urlopu wybierając się w niedostępne rejony świata wspólnie 
z gościem naszej biblioteki. A są to miejsca radykalnie inne od 

tych, które znamy. Nie ma czterech pór roku, śnieg pada tylko 
w górnych partiach Andów, domy nie potrzebują ścian, rosołu 
nie przyrządza się z kury, tylko na przykład z małpy. Mieszkań-
cy Limy albo Manaus wykazują się bardzo spontanicznym i ser-
decznym stylem bycia, potrafią w oczekiwaniu na autobus po-
derwać nogi do radosnego tańca – bez muzyki!

U plemion ukrytych głęboko w dżungli fascynowały mnie oczy 
– wyznał podróżnik – są to oczy jak  u tygrysa, zawsze czuj-
ne, nie znać w nich znużenia, zmęczenia życiem. Nie ma tego 
u przedstawicieli cywilizacji zachodniej… Ambicją Emila było do-
tarcie do tych Indian, którzy jeszcze  żyją „po staremu”, umieją 
znajdować niewidoczne dla innych leśne ścieżki i nie noszą ba-
wełnianych koszulek. Plemiona tego typu należą do rzadkości, 
stworzono dla nich specjalne rezerwaty. Zapewne dalsza eks-
pansja kultury europejskiej jest nieunikniona, posiada to wszak-
że swoje ciemne strony – choćby utratę indiańskiej tożsamości.

Im więcej jeździ – tym mniej ze sobą nosi. Niepotrzebna mu 
ciężka strzelba zabierana na pierwsze eskapady. Trudy spieko-
ty i ulewy wynagradzane są przez wspaniałe widoki lub dozna-
nia akustyczne. Nocny koncert zamieszkujących dżunglę małp, 
ogromnych ropuch i owadów jest podobno jednym z najpiękniej-
szych przeżyć, jakich można doświadczyć. Wszechobecna ciem-
ność, człowiek i natura w swoim bujnym rozkwicie.

Czytelnię licznie wypełnili miłośnicy dalekich i bliskich podróży, 
wśród nich samorządowcy. Towarzysz pana Emila z Peru wójt 
Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, 
wraz z sołtys Bestwiny radną Marią Maroszek oraz duża gru-
pa mieszkańców. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kaniowa 
także zafascynowała się Ameryką Południową. Wkrótce żar tro-
pików może jednak ustąpić miejsca zamieciom śnieżnym, gdyż 
obiektem zainteresowania gościa GBP stała się mroźna Syberia. 

W podziękowaniu za ciekawy wieczór Emil Witt otrzymał od 
dyrektor biblioteki Teresy Lewczak książkę „Zamek w Bestwi-
nie”, a wszyscy zainteresowani mogli zaopatrzyć się w orygi-
nalne pamiątki prosto z Peru, w tym w ciepłe szale z alpaki.

Sławomir Lewczak

Kultura

„Peruwiańskie wagary Emila”
Podróżnik Emil Witt w Bestwinie

Gościem GBP był podróżnik Emil Witt

wyróżnienie- Julia Głowacka z Dębnicy Kaszubskiej za wiersz 
„Boże, przecież wiesz”

W kategorii II – uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich:
miejsce I –Małgorzata Sobkiewicz z Agatówki za wiersz: „Polna 
modlitwa” 
miejsce II – Agata Mazurek z Niedrzwicy Dużej za wiersz „Help!”
miejsce III –Maciej Henryk Modzelewski  z Białobrzegów za 
wiersz „Kościółek. Zadumanie w modlitwie” 
wyróżnienie- Magdalena Flisiak z Lublina za wiersz „*** 
Zrozumiałam”

W kategorii III - dorośli:
miejsce I –Iwona Świerkula z Warszawy za wiersz „Modlitwa 
poranna”
miejsce II – Ewa Jowik z Łaz za wiersz „Psia modlitwa”
miejsce III- Renata Beata Diaków z Nowogrodu Bobrzańskiego 
za wiersz „A. w popękanej skorupie”

wyróżnienie – Wanda Kamyk  ze Starych Bielic za wiersz „Piąte 
– Nie zabijaj!”
wyróżnienie – Jacek Franciszek Brzostowski z Sieradza za 
wiersz „Znaleźć”
 Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
nadesłali swe wiersze, a szczególnie gratulują laureatom.  
Jak piszą w tomiku pokonkursowym: Kłaniamy się Jurorom 
i Patronom konkursu – Panu Staroście Bielskiemu Andrzejowi 
Płonce, szczególne podziękowania należą się Panu Wójtowi 
Gminy Bestwina Arturowi Beniowskiemu za każdorazowe 
wsparcie naszej inicjatywy. Dziękujemy Redakcjom „Gościa 
Niedzielnego”, „Mojego Powiatu”, Beskidzkiego Radia Katolick-
iego „Anioł Beskidów” i „Magazynu Gminnego”. 

 
Sławomir Lewczak
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Kultura

Zespół „Bestwina”  
drugi w Dąbrowie Górniczej!

Zespół „Bestwina’’ w oczekiwaniu na występ

Od 20 do 22 kwietnia w Dąbrowie Górniczej odbywał się X 
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi”. 
Przegląd ten ma charakter konkursu, w którym biorą udział ze-

społy z całego kraju. Dorośli i dzieci rywalizują w kategoriach: 
zespoły pieśni i tańca, kapele oraz grupy śpiewacze. Występy 
ocenia Jury, w skład którego wchodzą uznani specjaliści z dzie-
dziny etnomuzykologii z Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. 

W jubileuszowej, dziesiątej edycji zorganizowanej  w Pałacu 
Kultury Zagłębia pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa 
Górnicza, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach oraz 
wspomnianej wyżej organizacji CIOFF, udział wziął Regional-
ny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”. To co łączy Bestwinę z Za-
głębiem to wspólna, małopolska tożsamość, dlatego też nasi 
regionaliści do Dąbrowy Górniczej pojechali z dużym entuzja-
zmem. Zdobywając II miejsce w kategorii Zespół Taneczny Au-
tentyczny pokazali, że są w stanie rywalizować z najlepszymi. 
Ogółem wystąpiło 50 grup dorosłych i 26 dziecięcych. Jest co 
świętować  - napisała po występie jedna z członkiń zespołu. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych wyjazdów!

Foto: Dorota Surowiak
Tekst: Sławomir Lewczak

„Obrazy wypełnione treścią” – wystawa 
w Muzeum Regionalnym

Do tych samych zagadnień w sztuce różne szkoły artystyczne 
podchodzą inaczej. O ile w Łodzi kładzie się większy nacisk na 
eksperymenty formalne (wzorem Władysława Strzemińskiego), 
o tyle w Katowicach sporo mówi się o tym, co obraz ma prze-
kazać. Różne prądy i kierunki stara się łączyć w sobie Pracow-
nia Sztuk Pięknych Krzysztofa Dadaka przy SCK „Best” w Biel-
sku – Białej. W tejże placówce rozwijają swój talent dwie ma-
larki: Urszula Moska oraz Ewa Woźniak - Kanik. 18 kwietnia 
ich prace zawisły w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka 
w Bestwinie, zaś wernisaż zgromadził wierne grono sympaty-
ków sztuki na wysokim poziomie.

Jesteśmy wdzięczne za opiekę panu Krzysztofowi oraz innym 
osobom, które spotkałyśmy na naszej drodze – powiedziały au-
torki wystawy. – Szczególnie ważna stała się współpraca z pa-
nią Lidią Sztwiertnią, utytułowaną rzeźbiarką. Pani Lidia oraz 
inni artyści również przybyli do muzealnej galerii, aby wysłuchać 
krótkiej prelekcji i obejrzeć barwne obrazy, zawierające w sobie 
spory ładunek zmuszającej do zastanowienia treści. Piękne ko-
biety, martwe natury, krajobrazy... – ogromne płótna na pewno 
wywarły na wszystkich obecnych wielkie wrażenie.

Urszula Moska pochodzi z Dąbrowy Górniczej a swą pasję 
rozwijała pod okiem Zofii Pustułki – Kowalczyk i Piotra Naliwaj-
ko w Chorzowskim Domu Kultury „Batory”. Wielokrotnie nagra-
dzana, uwielbia malarstwo sztalugowe, portrety, wspomniane 
martwe natury. Cechuje ją bardzo dobra technika, żywa kolory-
styka i poprawność kompozycyjna.

Odmiennie kształtowały się losy Ewy Woźniak - Kanik. Bielsz-
czanka z pochodzenia ukończyła Dwuletnie Studium Konser-
wacji Zabytków w klasie Sztukatorstwa, WSP, Szkołę Trenerów 

Biznesu i podyplomową historię sztuki. Była nauczycielką, a tak-
że prowadziła szkolenia. Poznając innych malarzy wspinała się 
stopniowo na artystyczny parnas, co w końcu poprowadziło ją 
na konkursowe salony (m.in. XX Ogólnopolski Konkurs Sztuki 
im. Vincenta van Gogha). Maluje akwarelami i olejem.

Całe spotkanie poprowadził kustosz Muzeum Regionalnego 
Andrzej Wojtyła, nie zabrakło także dyrektorów gminnych pla-
cówek kulturalnych czy przedstawicieli gminnych kół i stowarzy-
szeń. Kwiatami podziękowano obu paniom za niezwykłą „ucztę 
dla oczu” a dla wszystkich przygotowany został poczęstunek. 
Wydano ponadto folder zawierający biogramy artystek.

Sławomir Lewczak

Autorki wystawy zaprezentowanej w muzeum
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Kultura

Palmy naszych dziadków – warsztaty  
w Muzeum Regionalnym 

Uczestnicy wielkanocnych warsztatów

Na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, 
w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc święci się w kościołach 
symboliczne palmy. W Polsce przypominają one raczej bukie-
ty złożone z roślin występujących w ogrodach, lasach i na łą-
kach. Na tym tle wyróżnia się szczególnie palma bestwińska. 
W jej skład wchodzi m.in. drzewo graniate, lyska, jałowiec, kali-
na, jemioła, sosna, śliba (nazwy lokalne). Wieloskładnikowe pa-
lemki były znane już od średniowiecza, zaś obecnie coraz czę-
ściej księża organizują konkursy na najpiękniejszą bądź naj-
wyższą palmę.

Prowadzone przez Andrzeja Wojtyłę warsztaty w Muzeum 
Regionalnym im. ks. Z. Bubaka miały za zadanie zaznajomić 
dzieci z tradycyjnymi technikami wyrobu palm oraz zachęcić do 
poznania rodzimej przyrody. Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli 
się, że właśnie z palm pozyskiwany jest popiół używany do po-
sypywania głów w Środę Popielcową.

Sławomir Lewczak

„Układamy puzzle historii” – zebranie  
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Poznając przeszłość, wcale nie bujamy w obłokach, nie odry-
wamy się od rzeczywistości – zgodnie twierdzą członkowie To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Procesy historycz-
ne lubią się przecież powtarzać i to, czym żyli nasi przodkowie 
sto czy dwieście lat temu, może w pewnych sytuacjach być ak-
tualne także w roku 2018! Dlatego dobrze, że istnieją towarzy-
stwa regionalne, którym zależy na przybliżaniu wiedzy o nas 
samych. To ważne na pograniczu, gdzie siłą rzeczy miesza-

ją się wpływy różnych kultur, etnolekty, zwyczaje kulinarne... 
na szczęście w gminie Bestwina w ostatnich latach coraz bar-
dziej wzrasta świadomość naszej przynależności do Małopol-
ski, jakby na przekór wszechobecnemu nadużywaniu terminu 
„Śląsk” w odniesieniu do całego województwa. Przewodnicząca 
TMZB Dorota Surowiak bardzo często występuje w stroju regio-
nalnym podkreślającym jej przynależność do Lachów zachod-
nich a więc Małopolan. Jest również członkinią Regionalnego 

Autor monografii Bestwiny, ks. Zygmunt Bubak, w opisie Wiel-
kanocy podaje spis produktów, jakie powinny znaleźć się w ko-

szyku niesionym do kościoła w Wielką Sobotę. Kapłan wymienia 
szynkę, kiełbasę, chleb, masło, jajka, baranka z cukru i ciasta. 
Dalej ks. Bubak pisze: Święcone spożywa się dopiero w Wielką 
Niedzielę rano po przyjściu z kościoła. Skorupy z jaj święconych 
rzuca się w ogrodzie koło drzew owocowych, aby lepiej rodziły.

Zwyczaj „święconego” kultywuje również Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bestwinie. W dniu 12 kwietnia panie spotkały się 
w swojej siedzibie, aby podzielić się jajkiem i złożyć sobie ży-
czenia z okazji zmartwychwstania Chrystusa. Uczestniczki zo-
stały przywitane przez przewodniczącą KGW Jadwigę Oziminę 
a gośćmi specjalnymi byli wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP ks. Cezary Dulka, 
sołtys Bestwiny radna Maria Maroszek i dyrektor GOK Grze-
gorz Boboń. Uwagę zwracała piękna dekoracja sali, jak rów-
nież smaczne potrawy przygotowane przez utalentowane sze-
fowe kuchni.                                        Sławomir Lewczak

„Święcone” jak za dawnych lat

Z gospodyniami podzielił się jajkiem także wójt Artur Beniowski
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Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Edukacja

Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Przygotowując się do zwo-
łania na dzień 21 marca zebrania walnego Towarzystwa, napi-
sała szczegółowe sprawozdanie z działalności ubiegłorocznej. 
Jak sama podkreśliła: W 2017 roku naszym priorytetowym zada-
niem było zorganizowanie XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw 
Regionalnych połączonego z 25 - leciem istnienia TMZB. Od-
był się on 3 czerwca 2017 roku. Z tym wydarzeniem było zwią-
zane wiele działań takich jak: spotkania robocze w Starostwie 
Powiatowym (27 kwietnia 2017 roku), staranie się o dofinanso-
wanie XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych, na-
wiązanie współpracy z Urzędem Gminy Bestwina, z organiza-
cjami działającymi na terenie naszej gminy, z placówkami oświa-
towymi i kulturalnymi, z twórcami ludowymi w celu zorganizo-
wania wystawy, z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Be-
stwina”, opracowania planu zjazdu powiatowego, podziału za-
dań i wiele innych działań. 

Zjazd rzeczywiście odbił się w regionie szerokim echem i był 
komentowany w mediach. Na nim jednak działalność się nie koń-

czy – TMZB przeprowadziło gminną grę terenową, uczestniczyło 
w debacie pt. „Bielsko – Biała między Śląskiem a Małopolską”, 
w „Święcie Powiatu”, „Jasienickim Żniwowaniu” a także w oko-

licznościowych spotkaniach o charakterze religijnym: Mszy św. 
z okazji Dnia Matki czy nabożeństwie majowym w Janowicach. 
Ważnym aspektem pracy Towarzystwa jest opieka nad groba-
mi zasłużonych mieszkańców oraz pamięć o zmarłych: w roku 
2017 pożegnano honorowego członka TMZB, doktora nauk me-
dycznych Franciszka Magę i panią Konstancję Pieczkę.

W sprawozdaniu czytamy, że w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym w Bestwinie przez cały 2017 rok były prowadzone warsztaty 
na temat folkloru, tradycji oraz dziejów naszego regionu. Dzia-
łał i do tej pory działa „Klub Detektywów Przeszłości”. Spotka-
nia warsztatowe w Muzeum Regionalnym to m.in. „Dziady Be-
stwińskie”, „Od krzesiwa do żarówki”, „Mydła i pachnidła”, „ Wy-
konywanie Światów”, „Wróżby andrzejkowe”, „Warsztaty tkac-
kie” i wiele innych, a w czasie ferii zimowych wraz z dh Kata-
rzyną Jonkisz zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla 
18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bestwinie. Edukacja re-
gionalna była prowadzona także podczas półkolonii zorganizo-
wanej przez Gminę Bestwina w Kaniowie – „Mój region, moja 
tożsamość”. Kwitnie współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną 
i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nie sposób zliczyć wystaw, spo-
tkań, spektakli i imprez plenerowych, na których pojawiało się 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, większość z nich 
została opisana w „Magazynie Gminnym”, w „Kurierze Parafial-
nym” i prasie o zasięgu lokalnym.

O wsparciu dla tej ważnej dla naszej gminy grupy zapewnili 
wójt Artur Beniowski a wraz z nim przewodniczący Rady Gminy 
Bestwina Jerzy Stanclik. Na zebraniu sprawozdawczym w Mu-
zeum Regionalnym odczytano plan pracy na najbliższe miesią-
ce, wywiązała się także ciekawa dyskusja. Towarzystwo włączy 
się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Podano do wiadomości również dane liczbowe – TMZB 
liczy 41 członków stałych, 4 honorowych oraz wspomnianą wyżej 
grupę młodzieżową. Wszyscy razem składają „puzzle” w postaci 
faktów, osób, wydarzeń i historycznych świadectw materialnych. 

Sławomir Lewczak/TMZB

Pani Magdalena Jasińska  
z „Zielonym Czekiem”

Pani Magdalena Jasińska stoi z prawej strony

Prestiżowe wyróżnienie trafiło w ręce nauczycielki ZSP w Ka-
niowie, p. Magdaleny Jasińskiej! Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia 
Ziemi przyznał tzw. „Zielone Czeki”  - nagrody dla osób, które 
z wielką pasją i skutecznością angażują się w działalność pro-
ekologiczną.  

Jak piszą organizatorzy konkursu: Przyznając „Zielone cze-
ki” już od 1994 roku doceniliśmy działalność ponad 260 osób, 
zespołów. Wysokość nagród przekroczyła już 2 miliony zło-
tych. Przyznawanie tego typu wyróżnień jest niezwykle waż-
ne dla Funduszu, by również w ten sposób wpływać na aktyw-
ność i postawy mieszkańców regionu. Wiele z nominowanych 
osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyzna-
nie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest to doskonała 
okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, tematach podej-
mowanych w pracach naukowych, czy akcjach społecznych 
mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze 
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Edukacja

ABC profilaktyki – część 7
W poprzednich odcinkach zostały opisane uzależnienia, przy-

bliżona została praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  Następne artykuły poświęcone będą  zja-
wisku przemocy. Przybliżona zostanie procedura Niebieskiej 
Karty, praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziała-
nia przemocy, oraz wskazane będą miejsca, gdzie szukać po-
mocy w trudnych sytuacjach.

PRZEMOC 
Czym jest przemoc? To zamierzone i wykorzystujące przewa-

gę siły działanie przeciwko drugiej osobie, naruszające prawa i 
dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc charakteryzuje się tym, że:
- jest intencjonalna, czyli jest zamierzonym działaniem czło-

wieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
- siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma prze-

wagę nad drugą,
- narusza prawa osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę 

sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykal-
ności cielesnej, godności, szacunku, itp)

- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie 
ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia spra-
wia, że ofiara ma mniejsze zdolności do samoobrony.

Przemoc to nie tylko bicie, siniaki i rany na ciele, ale to wszyst-
kie sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie człowiek 
krzywdzi słabszego od siebie. Przemoc może być fizyczna, psy-
chiczna, seksualna, ekonomiczna i polegająca na zaniedbaniu.

Przemoc fizyczna to zadawanie bólu fizycznego, może się 
ona objawiać na ciele osoby krzywdzonej, ale nie zawsze tak 
jest. Często zdarza się tak, że sprawca przemyślnie zadaje ból 
w taki sposób, aby nie pozostawiło to żadnych śladów. Znęca-
nie się nad drugim człowiekiem daje im poczucie siły i wyższo-
ści. Ofiara przemocy odczuwa fizyczne skutki znęcania, takie 
jak kalectwo, uszkodzenia narządów wewnętrznych i mózgu. 
Osoba bita traci poczucie bezpieczeństwa, nie akceptuje sie-
bie i często wini się za przemoc jakiej doznaje.  

Przemoc psychiczna (emocjonalna) to naruszenie godności 
osobistej, powtarzające się poniżanie, ośmieszanie, wciąganie 
w konflikty, brak wsparcia i uwagi, ciągłe wymagania, karanie 
przez odmowe uczuć, brak szacunku, stała krytyka, wmawia-
nie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontak-
tów z innymi osobami, zawstydzanie w towarzystwie, domaga-
nie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb (np. użycia przemocy 
fizycznej), itp., Przemoc psychiczna nie pozostawia śladów na 
krzywdzonej osobie, nie licząc zniszczeń, do jakich prowadzi w 
sferze emocjonalnej drugiego człowieka (wewnętrzna udręka, 
lęki czasem depresja oraz niska samoocena). Dzieci, nad któ-
rymi znęcano się psychicznie, mają utrudniony rozwój emocjo-

nalny i społeczny. Skutki przemocy odczuwają nawet, gdy są 
już dorosłe.

Przemoc ekonomiczna (finansowa) często współwystępu-
je z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemo-
cy psychicznej, to niezaspakajanie podstawowych materialnych 
potrzeb rodziny, wydzielanie pieniędzy na zakupy, odbieranie 
zarobionych pieniędzy czy wręcz uniemożliwianie podjęcia pra-
cy zarobkowej itp. Sprawca wykorzystuje uzależnienie partner-
ki od swoich dochodów do znęcania się nad nią. Czasami unie-
możliwia jej dostęp do konta, pieniądze staja się karta przetar-
gową. Mąż lub partner uzależnia przekazanie środków na utrzy-
manie rodziny od spełnienia jego warunków, szantażem zmu-
szając partnerkę do posłuszeństwa. Przemoc ekonomiczna to 
również życie na koszt pracującej żony, nie płacenie alimentów, 
zaciąganie kredytów bez jej wiedzy, które wykorzystuje na wła-
sne potrzeby (np. alkohol, hazard..).

Przemoc seksualna to obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, 
obniżona samoocena i poczucie własnej wartości, to również 
utrata poczucia atrakcyjności i godności, oziębłość, strach…itp.

PRZEMOC DOMOWA
Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) to zjawisko społecz-

ne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna oso-
ba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdomi-
nować fizycznie lub psychicznie współmałżonka, dzieci, rodzi-
ców, dziadków czy teściów, używając przewagi fizycznej, gróźb, 
szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie, nie jest czy-
nem jednorazowym. Często ma długą, nawet kilkunastoletnią 
historię. Jeżeli w ogóle dochodzi do ujawnienia przemocy, to 
zwykle za ostatnimi incydentami stoją lata wydarzeń, które bu-
dowały fundamenty przemocy.  Ofiara jest zazwyczaj słabsza,             
a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, 
przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

W związku z tym, że osoby dopuszczające się przemocy zwy-
kle zachowują się na zewnątrz inaczej, niż na osobności, więk-
szość z nas najczęściej nie zdaje sobie z niej sprawy. Czasem 
trudno jest w to uwierzyć, że ktoś, kto zachowuje się publicznie 
przyzwoicie, jest na wysokim stanowisku, może nieludzko trak-
tować swoją rodzinę. Obawa, że inni nie uwierzą, lub wręcz wy-
śmieją ofiarę (np. ma takiego dobrego męża, ma wszystko i na-
rzeka, w głowie się jej przewraca) dodatkowo utrudnia podjęcie 
decyzji o zwrócenie się o pomoc.

Przemoc powtarza się według zauważalnej prawidłowości. 
Wyróżnia się trzy fazy: 

Faza narastania napięcia – z różnych przyczyn zaczyna na-
rastać napięcie, wszyscy domownicy wyczuwają, że zaczyna 
dziać się coś złego. Przyczynami napięcia są często błahostki, 
drobne nieporozumienia. Pojawia się agresja.

najbliższe otoczenie. Wśród laureatów są przedstawiciele róż-
nych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennika-
rze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony środowiska, którzy 
poświęcają swój wolny czas, by nam wszystkim żyło się „eko”.

Pani Magdalena Jasińska została nagrodzona w kategorii 
„Szkolna edukacja dzieci i młodzieży”. Doceniono ja za podno-
szenie świadomości ekologicznej najmłodszych poprzez autor-
ski program edukacji ekologicznej „Arboretum Inspiruje”, prze-

kształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum i społeczne pro-
wadzenie w nim zajęć dla innych szkół i przedszkoli”. Są to dzia-
łania prowadzone głównie w Czechowicach – Dziedzicach, ale 
laureatka ma na swoim koncie także projekt „Laboratorium Na-
ukowej Przygody – Powietrze” czyli nagrodzony grantem ogró-
dek meteorologiczny przy ZSP w Kaniowie.

Foto: WFOŚiGW. 
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Uczniowie z Janowic na VIII  
Festiwalu Książki

20 kwietnia 2018 roku sześcioro uczniów Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowicach wzięło udział w  Finale VIII Fe-
stiwalu Książki zorganizowanym w Regionalnym Ośrodku Do-
skonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku - Białej. Do tej impre-
zy przygotowywali się od grudnia. Rywalizowaliśmy z siedmio-
ma szkołami: trzema szkołami bielskimi, dwiema czechowic-
kimi, jedną z Porąbki i jedną ze Skoczowa.  Nie udało zdobyć 

się nam żadnego miejsca, choć zabrakło niewiele. W konkur-
sie znajomości lektur mieliśmy ex aequo III miejsce ze szkołą 
ze Skoczowa. W dogrywce, która polegała na odgadnięciu ka-
lamburu, rywale byli szybsi i to oni uzyskali trzecie miejsce. Or-
ganizatorzy dla wszystkich uczestników i opiekunów przygoto-
wali piękne nagrody książkowe.

Jestem bardzo dumna z moich podopiecznych, bo wy-
kazali się ogromną pracowitością, zaangażowaniem, po-
mysłowością i przede wszystkim wiedzą i talentem aktor-
skim oraz niesamowitą kulturą osobistą. Stworzyli też zgra-
ny zespół. Byli niesamowici! Jestem dumna z tego, że mo-
głam z nimi uczestniczyć w festiwalu  - mówi polonistka 
Jolanta Kuczyńska

Radio Bielsko o Festiwalu a w nim zdjęcia naszych aktorów: 
http://www.radiobielsko.pl/wiadomos…/nie-lada-wyzwa-

nie/37332
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/37305/unikalna-

inicjatywa-nauczycieli-ksiazka-jest-dobra-na-wszystko-wyniki
 Julio, Martyno, Amelio, Saro, Grzegorzu i Filipie – dzięku-

ję za to, że godnie reprezentowaliście naszą szkołę!
Opracowanie: Jolanta Kuczyńska

Reprezentacja szkoły w Janowicach

Faza ostrej przemocy – następuje eksplozja uczuć, spraw-
ca z normalnego „człowieka” przeistacza się w kata. Nie widzi 
wtedy nic, nie dostrzega, że krzywdzi najbliższych. Po jakimś 
czasie agresja przemija, czasem pod wpływem wyrzutów su-
mienia sprawcy lub  gdy rodzina wzywa policję.

Faza miodowego miesiąca – sprawca zachowuje się wobec 
ofiary jak w okresie narzeczeństwa, jest pełen skruchy, próbu-
je załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się 
miły i uczynny. Przekonuje ofiarę, że to się już nie powtórzy. Ofia-
ra ulega złudzeniu, wierzy w poprawę, usprawiedliwia sprawcę, 
jest wręcz jego „adwokatem”, jeżeli było złożone zawiadomie-
nie o przestępstwie, wycofuje je, odmawia składania zeznań.  

Niestety cykl przemocy zaczyna się na nowo. Sprawca nie wy-
trzymuje długo dobrej atmosfery i znów z rozmaitych powodów 
zaczyna narastać napięcie, dochodzi do fazy drugiej i trzeciej. 
Występowanie cyklów pozbawia ofiarę siły, miodowe miesiące 
trwają coraz krócej. Przemoc zaczyna na stałe towarzyszyć ro-
dzinie, co niszczy psychikę i godność ofiary. Natomiast spraw-
ca uczy się, że dobrym prezentem i obietnicami może zapłacić 
za wyrządzona krzywdę. 

Bożena Jaromin
Wykorzystano materiały 4 You Hope For Future

Wolontariusze w akcji
Wizyta w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym  
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym RAZEM
11 kwietnia wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu z 

ZSP Janowice udali się z wizytą do ośrodka w Bestwinie, w któ-
rym przebywają osoby z upośledzeniem umysłowym.   Miesz-
kańcy wraz z opiekunami przygotowali dla nas program arty-
styczny, symboliczne przedstawienie o dwóch dzbanach, tańce, 
do których i my zostaliśmy zaproszeni oraz słodki poczęstunek.  
My podarowaliśmy im kubki zakupione z pieniędzy zebranych 
podczas akcji sprzedaży toreb wielokrotnego użytku. Na kub-
kach zostały umieszczone imiona mieszkańców, co sprawiło ob-
darowanym wielką radość.  Dużo większą sprawiły im jednak 
nasze odwiedziny, wspólne rozmowy i tańce. My w ramach po-
dziękowań otrzymaliśmy ręcznie wykonaną przez mieszkańców 
ośrodka pamiątkę z podziękowaniami. Z podopiecznymi „Razem”
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Ogłoszenia

Janowice: strzelania do kotów ciąg dalszy
Minęło pięć miesięcy od czasu ostatniego postrzelenia kota 

w sołectwie Janowice. Przypadki te zostały nagłośnione w „Ma-
gazynie Gminnym” (listopad 2017), jak również na stronie Urzę-
du Gminy i w „Kronice Beskidzkiej”.

Okres zimowy minął, koty wyszły z domów, wyszedł nieste-
ty i „snajper”. Jak relacjonują mieszkańcy, 7 kwietnia został po-
strzelony dziesięciomiesięczny kotek, młodszy brat opisywane-
go wcześniej kota z postrzelonym kręgosłupem. Zwierzę wyszło 
z domu po godz. 21 i wróciło z przestrzelonym na wylot barkiem.

Mieszkańcy Janowic wystosowali dramatyczny apel: Sąsie-
dzie! Czy strzelanie do kotów o tej porze to rodzaj wyci-
szenia przed snem, czy też tchórzostwo, bo nikt nie bę-
dzie widział? Słychać było jedynie przeraźliwy krzyk ran-
nego kotka... Znajdź sobie inną rozrywkę przed snem, nie 
celuj w koty, zwłaszcza, gdy sam jesteś na celowniku Poli-
cji. Nie rób zwierzętom krzywdy, nie narażaj ich na cierpie-
nie, a właścicieli na koszty leczenia.

Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z osobami z upo-
śledzeniem umysłowym. Bardzo szybko jednak został nawiąza-
ny kontakt między wolontariuszami a mieszkańcami, a wspólna 
zabawa pokonała bariery. Po powrocie pojawiły się pytania doty-
czące dalszej współpracy. Uczniowie chcą angażować się w po-
dobne działania, co świadczy o ich dużej wrażliwości na drugie-
go człowieka i wielkich sercach. Byłam dumna z moich wolon-

tariuszy. Mogło jechać tylko 7 osób, chętnych było dużo więcej. 
Składamy podziękowania Mieszkańcom, p. J. Warzesze, p. 

A. Dutce, Panu Kierowcy,  p. E. Moczek i Wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że spotkanie mogło się odbyć.

Jolanta Kuczyńska i Szkolny Klub Wolontariatu

KOMUNIKAT – ZMIANY NA PSZOK
W związku ze sprzyjającą porządkom wiosennym aurą, wycho-

dząc naprzec iw oczek iwaniom mieszkańców Gminy Bestwina 
wprowadza się zmianę:

od  II połowy kwietnia - do I połowy października 2018 r. 
PSZOK - ul. Młyńska Kaniów czynny: 

w dniach: środa, piątek, sobota  
w godzinach od 10:00 do 18:00

Jednocześnie uprasza się właścicieli nieruchomości dostarczających odpady 
o stosowanie zasad wynikających z Regulaminu PSZOK dostępny: http://bip.
bestwina.pl/gospodarka/odpady-komunalne

Powtarzalne sytuacje utrudniające prowadzenie Punktu:
- usiłowanie wjazdu na teren pojazdami o tonażu ponad 3,5 tony, a jest to za-

bronione,
- dostarczanie odpadów nie rozdzielonych na frakcje, co wydłuża czas ich wrzu-

cania do właściwych kontenerów.
Osoby podrzucające odpady pod bramę PSZOK informujemy, że jest to za-

bronione. Po zebraniu dowodów z wideorejestracji będą prowadzone postępo-
wania wyjaśniające.

Jeżeli Twój kot został postrzelony.
Jeżeli znasz osoby, które mogą strzelać do kotów.
Jeżeli słyszałeś o przypadkach strzelania do kotów.

NAPISZ: 
mamkotanapunkciepsa@op.pl

GWARANTU J EMY
ANON IMOWOŚĆ

Milczenie jest częścią problemu
Bądź po właściwej stronie mocy!

STOP
STRZELANIU 
DO KOTÓW

PSZOK
Podrzucanie odpadów pod bramę jest
ZABRONIONE  pod groźbą mandatu!
Dla korzystających z Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych na te-
renie gminy Bestwina obowiązuje Regu-
lamin, dostępny na stronie internetowej 
http://bestwina.pl/

Teren Gminy Bestwina w tym PSZOK 
jest monitorowany, a dowody na  
okoliczność łamania przepisów  

przekazywane są na Policję w celu  
ukarania sprawców. W tym zakresie  

nie ma żadnej taryfy ulgowej. 
do 16 października br. 

 
Punkt jest czynny: 

środa, piątek, sobota w godzinach 
od 10:00 do 18:00
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Ogłoszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach zwraca się do mieszkańców z gorącą  
prośbą o wsparcie finansowe na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- 

gaśniczego, który zastąpi wysłużonego 32-letniego STARA.

ZŁOTÓWKA DO ZŁOTÓWKI
I BĘDZIE SAMOCHÓD NOWIUTKI

W dniach 14.06.2018 do 18.06.2018 zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna.  
Istnieje również możliwość wpłaty za konto:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina
Nr konta: 68 8453 0002 0000 0954 2000 0010 

(w tytule przelewu: darowizna na zakup samochodu dla OSP Janowice)

Za wszelką okazałą pomoc finansową bardzo dziękujemy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach

Dotacje Ziemi Bielskiej – Stowarzyszenie  
planuje kolejne nabory wniosków

LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w 
ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem Stowarzy-
szenie planuje ogłosić dwa cykle naborów wniosków. Pierw-
szy obejmie nabory związane ze wzmacnianiem kapitału 
społecznego (podnoszenie kompetencji mieszkańców, ak-
tywizacja młodzieży oraz wyjazdy studyjne) i wspieraniem 
współpracy między przedsiębiorcami branży turystycznej. 
Drugi cykl naborów będzie poświęcony przedsiębiorcom i 
osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą. 

Z naborów mogą skorzystać instytucje i mieszkańcy regionu 
(Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, 
Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowi-
ce, Wilkowice) oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działal-
ność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne jest, aby 
rozwijana firma miała siedzibę lub oddział na obszarze LGD).

Nabory wniosków w obszarze wzmacniania kapitału społecz-
nego skierowane będą głównie (ale nie wyłącznie) do organi-
zacji pozarządowych, które będą mogły składać wnioski na or-
ganizację spotkań i wydarzeń dla mieszkańców. LGD Ziemia 
Bielska planuje trzy nabory związane ze wzmacnianiem kapi-
tału społecznego:
1) organizowanie wydarzeń angażujących młodzież w działania 

społeczne, ochronę dziedzictwa lokalnego, promowanie ob-
szaru, produktów, świadczenie usług dla mieszkańców - pula 
środków 100 000,00 zł

2) organizacja imprez aktywizujących mieszkańców  (promu-
jących obszar, dziedzictwo lokalne, itp. z wyłączeniem or-
ganizacji kolejnych edycji imprez cyklicznych) - pula środ-
ków 60 000,00

3) organizacja wyjazdów studyjnych obejmujących doświad-
czenia zrównoważonego rozwoju - pula środków 50 000,00

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

w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Stosowanie środków ochrony roślin 
w nieodpowiedni sposób stwarza za-
grożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska naturalnego, dlatego sto-
sując środki ochrony roślin należy za-
chować szczególną ostrożność. Zgod-
nie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 2013 r. o środkach ochrony roślin 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 50, 60, z 2018 
r. poz. 650):

„Środki ochrony roślin należy stoso-
wać w taki sposób, aby nie stwarzać 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz dla środowiska, w tym przeciw-
działać zniesieniu środków ochrony 
roślin na obszary i obiekty niebędą-
ce celem zabiegu zastosowania tych 
środków oraz planować stosowanie 
środków ochrony roślin z uwzględ-
nieniem okresu, w którym ludzie będą 
przebywać na obszarze objętym za-
biegiem”.

Zasady bezpiecznego stosowa-
nia środków ochrony roślin:
• należy przestrzegać zaleceń poda-

nych w etykiecie stosowanych środ-
ków ochrony roślin,

• przed zastosowaniem środka na-
leży poinformować wszystkie zain-
teresowane osoby, które mogą być 
narażone na znoszenie cieczy użyt-
kowej i które zwróciły się o taką in-
formację,

• prędkość wiatru nie może przekra-
czać 4 m/s,

• wykonywać zabiegi tylko w przy-
padku przekroczenia przez organi-
zmy szkodliwe progów ekonomicz-
nej szkodliwości,

BEZPIECZNE STOSOWANIE  
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W przypadku naboru na podejmowania działalności gospo-
darczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących 
utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 
450 000,00 zł). Dotacje na rozwój działalności gospodarczej 
będą przewidziane dla firm prowadzących działalność w za-
kresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula 
środków – ponad 304 000,00 zł). 

Osoby zainteresowane założeniem firmy mogą otrzymać bez-
zwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch 
ratach). Osoby zainteresowane pozostałymi naborami mogą 
otrzymać refundację poniesionych kosztów (w zależności od 

reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63% do 95% 
kosztów).

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz informacje o sposobie 
przyjmowania wniosków zostaną zamieszczone na stronie www.
ziemiabielska.pl w połowie maja 2018 r. 

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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Kolejny rekord Magdaleny Solich - Talandy!

200 metrów pękło!  
Rekord Magdaleny 
Solich - Talandy

Mistrzyni świata we freedivingu Magdalena Solich - Talanda 
utrzymuje znakomitą dyspozycję. Podopieczna Mateusza Talan-
dy i Ryszarda Szwajcera na zawodach „Mazovia Mini Comp” 
w Łomiankach w dniu 21 kwietnia zrobiła to, czego nie dokona-
ła jeszcze żadna kobieta na świecie: W dyscyplinie DNF (dyna-
mika bez płetw) zawodniczka z Bestwiny przepłynęła 200 m., 
jednocześnie podnosząc kolejną poprzeczkę rekordów świata 
aż o 9 metrów! Serdecznie gratulujemy tego sukcesu i kibicu-
jemy pani Magdalenie w kolejnych zawodach.

Fot.: Stowarzyszenie Freediving Poland

Sport

Piłkarskie srebro samorządowców

Reprezentacja samorządowców gminy Bestwina

O ile w rozgrywkach siatkarskich zajęli miejsce piąte, o tyle re-
wanż w piłkę nożną okazał się udany. W XIX Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych o Puchar 
Starosty Bielskiego gmina Bestwina stanęła na drugim stopniu 
podium i odebrała za to w Czańcu trofeum z rąk starosty biel-
skiego Andrzeja Płonki. Dodatkowo statuetkę za tytuł króla strzel-
ców całych zawodów otrzymał Grzegorz Gajda (sześć bramek), 
zaś najlepszym zawodnikiem wybrany został Wojciech Łysoń.

 Z tak dobrym skutkiem na czanieckim parkiecie w dniu 24 
marca walczyli: wójt Artur Beniowski, Czesław Jonkisz, Łu-
kasz Wojsław, Wojciech Kowalczyk, Roman Pacyga, Tomasz 
Niemczyk, Grzegorz Gajda, Wojciech Bąbka, Wojciech Ły-
soń, Czesław Jonkisz. Po drodze do srebrnego medalu na-
sza drużyna pokonała Czechowice – Dziedzice i reprezentację 
Starostwa Powiatowego, uległa zaś Porąbce.

• jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do miejsc występowa-
nia agrofagów,

• zabiegi należy wykonywać przed lub po zakończeniu oblo-
tu przez pszczoły,

• zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie upra-
wy,

• kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wy-
konywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, 
jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,

• nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
• środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym 

technicznie,
• osoba stosująca środki ochrony roślin dla użytkowników 

profesjonalnych musi posiadać odpowiednie zaświadcze-
nie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin,

• należy przestrzegać przepisów prawnych zawartych w:
- ustawie z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 50, 60, z 2018 r. poz. 650),
- o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 

kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 505),

- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 
maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stoso-
waniu i przechowywaniu środków ochrony roślin ( Dz. U. 
z 2013 r. poz. 625),

- o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków stosowania środ-
ków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 516).

Informacje dotyczące środków ochrony roślin można zna-
leźć na stronach:

 3Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
http://piorin.gov.pl
 3Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produk-

cja-roslinna/Ochrona-roslin/
Etykiety środków ochrony roślin:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Ro-

slinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin
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Sport

„Zadbałem o każdy szczegół” – Tomasz 
Janusz szósty na Mistrzostwach Polski

W niedzielę, 22 kwietnia, odbył się w Warszawie jeden z naj-
większych maratonów w Polsce, a także przy okazji tego biegu 
miały miejsce Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn!. Dla-
tego też na starcie tego biegu nie mogło zabraknąć zawodnika 
AZS AWF Katowice, a na co dzień mieszkańca gminy Bestwi-
na, pochodzącego z Kaniowa - Tomka Janusza.

Stolica okazała się dla Tomasza bardzo szczęśliwa, gdyż 
w gronie najlepszych biegaczy w Polsce uplasował się na wy-
sokim 6 miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Polski kończąc bieg 
w bardzo trudnych warunkach z czasem 2:28:50! Jak sam mówił: 

„Był to bardzo trudny bieg, jednak przygotowywałem się do 
niego bardzo długo i starałem zadbać się o każdy szczegół! Dla-
tego też widząc na mecie rezultat, jaki uzyskałem po prostu po-
płakałem się ze szczęścia!” Tomasz Janusz na trasie maratonu

Gratulujemy sukcesu! A na dokładną relację z biegu zapraszamy na stronę:
http://www.johnnierunner.pl/2018/04/24/orlen-warsaw-marathon-swieto-biegania/

Fot: Monika Pieczka Photography

UKS „Set” szykował formę we Włoszech

Strażacy z Kaniowa najlepsi pod siatką

Radosne wieści dobiegły wszystkich sympatyków kajak - polo 
z włoskiej Bolonii. Trzy drużyny z Kaniowa, dwie męskie i jed-
na kobieca, udowodniły, że w nowym sezonie będą grać o naj-
wyższe stawki. Najlepiej w dniach 21 – 22 kwietnia zaprezen-
towały się dziewczyny w składzie Klaudia Sachmerda, Sandra 
Pilarz, Hanna Sojka i Dominika Sojka. Z gościnnym udziałem 

Mateusza Jonkisza uplasowały się na drugim miejscu w II dywi-
zji i na czwartym w X-Division. Panowie z kadry „A” (Bartłomiej 
Dawiek, Łukasz Pilarz, Paweł Michalec i Arkadiusz Pilarz oraz 
trzech Węgrów) w I dywizji zdobyli „brąz”. Jednym ze sponso-
rów wyjazdu był Urząd Gminy w Bestwinie. 

Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Stanisława Nycza powędrował w roku 2018 do Kaniowa! Mie-
szana drużyna jednostki znad Wisły pokonała w siatkarskim fi-
nale Szczyrk 2:0 i zapewniła sobie triumf w niełatwych zmaga-

niach. Turniej odbył się w kaniowskiej hali sportowej w sobotę 
14 kwietnia z udziałem 13 drużyn, władze samorządowe repre-
zentował wójt Artur Beniowski, natomiast pożarnicze: wiceprezes 
ZOP ZOSP RP i prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert 

Młodość na parkiecie
Turniej młodzików o Puchar Wójta

Ten, kto twierdzi, że piłka nożna to typowo męski sport, może 
się mocno pomylić przyjeżdżając do gminy Bestwina. Drużyna 
dziewcząt prowadzona przez Wojciecha Lisewskiego zanoto-
wała 17 marca w Kaniowie bardzo dobry występ, mierząc się 
z chłopakami i wcale nie ustępując im pola w walce!  Turniej mło-
dzików z rocznika 2006 i młodszych o Puchar Wójta został zor-
ganizowany staraniem LKS Bestwina, zaś udział w nim wzię-
ły w sumie cztery drużyny: wspomniane panie, jak również mę-
skie ekipy z Bestwiny, Bestwinki i z Kaniowa.

 Po meczach rozgrywanych w systemie „każdy z każdym” 
pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw zajął LKS „Przełom” 
Kaniów, odbierając następnie zaszczytne trofeum z rąk wójta 
gminy Bestwina Artura Beniowskiego. Padło sporo bramek a po 
sześć zdobyli Emilia Waliczek (LKS Bestwina), Patryk Fluder 
(KS Bestwinka) i Rafał Janeczko (LKS „Przełom” Kaniów).  

Turniej toczył się w atmosferze „fair play” i był doskonałą oka-
zją do integracji i podszlifowania umiejętności przed sezonem 
letnim. Uczestnicy otrzymali dyplomy i puchary, sprzęt sporto-

wy jak również słodki poczęstunek. Dopisali także licznie zgro-
madzeni kibice.

Sławomir Lewczak

O Puchar Wójta rywalizowali młodzicy
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„Nie mam wolnego czasu” –  
Kamila Wiśniewska i jej osiągnięcia

Kamila Wiśniewska - dziewczyna o wielu talentach

Kolekcja dyplomów piętnastoletniej Kamili zajmuje dwie 
pękate teczki. Jedna – to karate, druga – radioorientacja spor-
towa, bo właśnie te dwie – z pozoru odległe od siebie dyscy-
pliny – uprawia ambitna mieszkanka Bestwiny. Nie możemy za 
nią nadążyć, ale pomagamy córce i wspieramy ją – mówi tata, 
Dariusz Wiśniewski. Wkrótce przecież trzeba pakować walizki 
i wybrać się na drugi koniec świata, do Korei Południowej. 

Do czechowickiej szkoły „Kyokushin-Kan”  Kamila uczęszcza 
od ósmego roku życia, natomiast biegami na radioorientację 
interesuje się od czasów harcerstwa (Gminny szczep „Bratnie 
Żywioły”) – pierwszy sukces przyszedł w roku 2015. Jest to 
bardzo specyficzny rodzaj sportu i warto go nieco przybliżyć.

Jeśli kiedyś zobaczymy na trasie leśnych wędrówek ludzi 
biegających z mapą, kompasem i odbiornikiem radiowym, nie 
patrzmy na nich jak na dziwaków – oni po prostu uprawiają 
tzw. „radiosport” (Amateur Radio Direction Finding). Używając 
wyżej wymienionych urządzeń, usiłują znaleźć rozmieszczone 
w terenie „lisy”, czyli inne nadajniki. Radioorientację uprawia się 
szczególnie chętnie w Europie Środkowej, w Rosji i w Chinach – 
w tym ostatnim państwie nauczało się jej nawet w ramach zajęć 
z wychowania fizycznego! Zawody rozgrywane są w dwóch 
częstotliwościach - na dwa metry (144 Mhz) i osiemdziesiąt 
metrów (3,5 Mhz). Te dwie częstotliwości zostały wybrane 
ze względu na ich powszechną dostępność do amatorskich 
licencjobiorców radiowych we wszystkich krajach – podaje jedna 
z fachowych stron internetowych. W ramach samej dyscypliny 
wyróżnia się kilka konkurencji: sprint, klasyk, foxoring i SNS. 

Kamila Wiśniewska, członkini Bielskiego Stowarzyszenia 
Radioorientacji Sportowej największe osiągnięcia odnotowała 
w foxoringu, wymagającym większej orientacji w terenie, gdyż 
nadajniki mogą być odbierane tylko na małej odległości, często 
nie większej niż sto metrów. 

- Córka to takie „żywe srebro”, nie wyobraża sobie, by jakieś 
mistrzostwa odbywały się bez niej! – stwierdza pan Dariusz – 
często wybieram się na treningi wraz z nią, lecz przypominam 
także o nauce, trudno pogodzić tyle startów z obowiązkami 
szkolnymi... Dwa razy w tygodniu treningi karate, treningi ra-
dioorientacji w bestwińskim lesie, wolontariat w stowarzyszeniu 
„Razem”... Kamila chciałaby ratować świat, zapomina w tym 
wszystkim o sobie  – podsumowuje tata. Atutem – a zarazem 
kwestią, która martwi rodziców – jest wysoki próg bólu zawod-
niczki. Przydaje się to na zawodach karate, często kończących 
się siniakami, ale może prowadzić również do poważnych kon-
tuzji, jeśli uraz pozostanie niezauważony. Zwracają na to uwagę 
lekarze opiekujący się Kamilą.

Jeśli chodzi o stopień zaawansowania w karate, zawodniczka 
posiada już zielony pas, do zdobycia pozostały brązowy i czarny, 
dzielący się na poszczególne dany. Stopnie poświadczone są 
przez dyplomy podpisane przez utytułowanych mistrzów. „Jak 
ryba w wodzie” Kamila czuje się w konkurencji kumite (dosł. 
spotkanie dłoni), czyli w walce kontaktowej. 

Oddajmy jednak głos samej zainteresowanej: Jeśli chodzi 
o zawody z których jestem bardzo dumna, to były to na pewno 
mistrzostwa Europy w Norwegii, byłam najlepsza z Polek, 
a w konkurencji drużynowej zajęliśmy 4 miejsce. W tym roku 
zajęłam pierwsze miejsce w karate konkurencji kumite. Bardzo 
chciałabym się dostać do szkoły wojskowej w Bielsku. Mam za-
miar w dalszym ciągu kontynuować moją przygodę ze sportem, 
karate jak i radioorientacją. Jestem bardzo wdzięczna moim 
rodzicom i dziadkom za to że mnie wspierają w tym co robię 
i bardzo im za to dziękuję. 

Przed nią Korea! A konkretnie Mistrzostwa Świata w Radioori-
entacji w  Sokho. Rodzina i znajomi nie ukrywają, że wyjazd 
wiąże się z dużymi wydatkami, jednak pomoc zadeklarował 
wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Bestwina będzie zatem 
reprezentowana na kolejnych prestiżowych zawodach, oby 
zakończonych na jak najwyższym miejscu. 

Sławomir Lewczak

Sport

Szeliga, członek Prezydium ZOP i przewodniczący Komisji ds. 
MDP Grzegorz Gawęda, komendant gminny Grzegorz Owczarz

 Oprócz jednostek z gminy Bestwina (OSP Bestwina i OSP 
Janowice wystawiły połączony skład), Kaniów miał przyjem-
ność gościć druhów i druhny z OSP Szczyrk, Ligota, Międzyrze-
cze Górne, Bujaków, Buczkowice, Brzeszcze – Bór,  Wilkowi-

ce, Meszna, Hecznarowice, Czaniec. Zawody rozgrywano naj-
pierw systemem „każdy z każdym” a następnie pucharowym. 
Rolę organizatora wzięła na siebie komisja MDP przy Zarządzie 
Powiatowym.

Informacje przekazał dh Grzegorz Gawęda



Uroczystości z okazji Święta Naro-
dowego Trzeciego Maja odbywały się 
tym razem pod nowym pomnikiem na 
janowickim cmentarzu parafialnym. 
Zapraszamy do przeczytania artykułu 
oraz obejrzenia zdjęć tutaj i na stronie 
www.bestwina.pl

Witaj, majowa jutrzenko... 
w Janowicach


