
styczeń-luty  nr 01-02/2017 rok XIX (175-176)
ISSN 1507-7683

Już dziesięć lat na mapie życia społecznego gminy Bestwina istnieje 
Klub Seniora w Janowicach. Jest to jedna z wielu organizacji 
skupiających najstarszych mieszkańców. Są niezastąpieni, bo to 
właśnie babcie i dziadkowie służą nam radą, doświadczeniem, 
działalnością na rzecz wspólnoty samorządowej. Dziękujemy 
za ich zaangażowanie a pozostałych zapraszamy do podążania 
śladami seniorów i dołączenia do różnego typu stowarzyszeń.

Dobrze, że jesteście!
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 • Rozstrzygnięty został prze-
targ na dokończenie remontu ul. 
Janowickiej. Przypomnę, że środ-
ki na inwestycję zostały pozyska-
ne z PROW-u. termin jej realizacji 
to koniec bieżącego roku.
 • Rozstrzygnięty został prze-

targ na informatyzację Urzędu 
Gminy.
 • Przygotowywana jest do-

kumentacja na potrzeby ogłosze-
nia kolejnych przetargów. Miedzy 

innymi: zadania bieżących remontów na drogach gminnych, 
budowa parkingu przy sklepikach na u. Podzamcze, dal-
sza wymiana azbestowej sieci wodociągowej, projekt ka-
nalizacji południowej części naszej Gminy.

 • Zakończyło się składanie ankiet dotyczących zapotrzebo-

wania na kompostowniki przydomowe. Obecnie trwa wybór 
przedsiębiorcy, który będzie je dostarczał na nasze posesje.

 • Jak corocznie przygotowujemy dokumentacje na tegorocz-
ny odbiór i utylizację azbestu z naszych posesji.

 • Weszła w życie ustawa reformująca oświatę. Przed nami 
wytężona praca by sprostać jej wymaganiom. Dokładamy 
wszelkich starań by wdrożenie ustawy w jak najmniejszym 
stopni dotknęło negatywnie uczniów, rodziców i nauczycie-
li. Jeżeli chodzi o budynki szkolne w naszych sołectwach 
najtrudniejsza sytuacja – w związku z brakami lokalowy-
mi – może być w Kaniowie i Janowicach.

 • Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
wypoczynku feryjnego dla naszych dzieci. Organizatorom 
zajęć, wyjazdów, półkolonii. Mam tu na myśli nasze placów-
ki szkolne, GOK wraz z Muzeum, kluby sportowe, parafie.

Wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski

Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy

XXI Sesja Rady Gminy Bestwina
Budżet gminy uchwalony

Ostatnia sesja Rady Gminy w 2016 roku okazała się zdecy-
dowanie najdłuższą z uwagi na dużą liczbę uchwał „technicz-
nych” wymagających wielokrotnego głosowania w poszczegól-
nych podpunktach. Najważniejszym celem obrad w dniu 19 grud-
nia stało się jednakże głosowanie nad budżetem na rok 2017. 
I wójt Artur Beniowski i Komisja Budżetu i Finansów wskazali 
na racjonalność tego budżetu oraz na jego ograniczenia. Dzię-
ki wdrożeniu programu „500+” wydatki budżetu przekraczają 40 
mln. zł; wiąże się to jednak z audytem zewnętrznym któremu 
gmina Bestwina będzie musiała się poddawać. Co do środków 
„wolnych”, tych przeznaczonych głównie na remonty bieżące, 
jest kilkanaście procent – większość wydatków pochłaniają za-
dania związane ze szkolnictwem – to aż 40%. Toteż – jak wy-
jaśniał przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik – należy 
prowadzić bardzo rozsądną i wyważoną politykę inwestycyjną, 
skupiając się na tzw. wkładzie własnym w zadania prowadzone 
przez powiat i inne podmioty. Cała reszta nie jest zaniedbywa-
na ale oczywiście wszystko determinuje ekonomia.

Przyjęty przez Radę Gminy budżet na rok 2017 w podstawo-
wych liczbach kształtował się będzie następująco:
Plan dochodów: 24 551 567, 77 zł., w tym:
Dochody bieżące: 39 441 919, 77 zł.,
Dochody majątkowe: 3 109 648, 00 zł.
Plan wydatków: 42 363 337, 77 zł., w tym:
Wydatki bieżące: 34 098 582, 40 zł.,
Wydatki majątkowe: 8 264 755, 37 zł.

Odznaczenia dla krwiodawców:
Zanim przystąpiono do części roboczej sesji, wójt Artur Be-

niowski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stanisła-
wem Nyczem – zarazem zastępcą prezesa Gminnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi – wręczyli odznaki „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” panom Markowi Pękali i Rafałowi Szy-
mie. Odznaki przyznawane przez Polski Czerwony Krzyż zo-

stały nadane odpowiednio w stopniu III (brązowa) dla p. Marka 
i w stopniu II (srebrna) dla p. Rafała.

Bestwina przystępuje do 
Beskidzkiego Związku 
Powiatowo – Gminnego

Dwie spośród przyjętych uchwał dotyczyły utworzenia i przy-
jęcia statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego. Ce-
lem tegoż Związku jest organizacja publicznego transportu zbio-
rowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej 
w powiatowo – gminnych przewozach pasażerskich na obsza-
rze powiatu i gmin będących jego uczestnikami. W skład Związ-
ku wchodzi Powiat Bielski a także gminy Bestwina, Buczkowi-
ce, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowi-
ce, Porąbka.

Ośrodek Zdrowia w Kaniowie 
przestanie działać

Uchwała w sprawie „wprowadzenia zmian w statucie Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie” 

Odznaczenia dla honorowych dawców krwi



3

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

 s
ty

cz
eń

/lu
ty

 0
1-

02
/2

01
7

Aktualności

„Promocja niejedno ma imię!”
– Świąteczno – noworoczna sesja Rady Gminy Bestwina

wiąże się de facto z likwidacją kaniowskiej filii SP ZOZ. Mimo 
prób ratowania tego ośrodka podjętej przez sołtysa, kaniowskich 
radnych i część mieszkańców, filii tej nie dało się utrzymać z po-
wodów ekonomicznych. Wójt wyjaśnił, że właściwie o zamknię-
ciu zdecydowali sami pacjenci, którzy nie składali nowych dekla-
racji. W ciągu pięciu lat liczba zapisanych spadła o 500 – fak-
tycznie korzystało około 180 osób. 17 czerwca odbyło się nad-
zwyczajne zebranie wiejskie, gdzie podano do wiadomości, iż 
aby ośrodek mógł realizować świadczenia Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, musi spełniać wytyczne Sanepidu. To zaś ge-
nerowałoby koszty wynoszące nawet 350 tys. zł. – udogodnie-
nia dla niepełnosprawnych, izolacja części mieszkalnej od me-
dycznej, remont schodów i dachu, poszerzenie korytarza, wy-
odrębnienie rejestracji i WC dla niepełnosprawnych, wydziele-
nie osobnego gabinetu, doprowadzenie ciepłej wody do WC 
i pomieszczenia socjalnego, remont podłóg, zakup mebli, sani-
tariatów, umywalek itd.

Zamknięcie – chociaż kończy pewien rozdział w historii Kanio-
wa (ośrodek budowany był „w czynie społecznym”) i rodzi kon-
trowersje, burzliwe dyskusje na forach internetowych czy też 
przykre uczucia, nie pozbawia mieszkańców opieki zdrowotnej. 
Mają możliwość leczenia się w niepublicznym ZOZ a lek. Ra-
fał Mrózek przyjmował będzie w ośrodku w Bestwinie. Na se-
sji wskazano także na potrzebę uruchomienia różnych progra-
mów badań profilaktycznych, prowadzonych m.in. w Kaniowie. 
Uchwała została przegłosowana stosunkiem głosów 10:4, prze-
ciwni byli radni z sołectwa Kaniów.

Nowy radny członkiem dwóch komisji
Po zaprzysiężeniu, jakie miało miejsce na poprzedniej sesji, 

radny Radosław Mróz zadeklarował chęć pracy w dwóch komi-
sjach stałych Rady Gminy Bestwina: Komisji Budżetu i Finansów 
oraz Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Radni przychylili się do tej propozycji i w drodze gło-
sowania włączyli nowego kolegę w grono członków ww. Komisji.

Przyjęto Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego
Na sali sesyjnej gościł główny projektant Studium Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, mgr inż. 

arch. Sławomir Tront, który przedstawił najważniejsze założe-
nia tegoż Studium. Jest to dokument sporządzany dla całego ob-
szaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną 
i lokalne zasady zagospodarowania. Wcześniej, zainteresowani 
mieszkańcy mieli prawo zgłaszania swoich uwag do dokumen-
tu w terminie wyznaczonym przez organy gminy. Uwagi te roz-
strzygał wójt a rozstrzygnięcia były głosowane przez radnych 
podczas sesji w dniu 19 grudnia. Rada Gminy przed głosowa-
niem uważnie zapoznała się z decyzjami Artura Beniowskiego.

Rada Gminy przyjęła Uchwały 
w sprawie:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2. Budżetu Gminy Bestwina na rok 2017,
3. Zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 

2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 
2016,

4. Utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gmin-
nego,

5. Przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiato-
wo – Gminnego,

6. Ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy,
7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na rok 2017,
8. Zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bestwinie
9. Zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod na-

zwą” Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwi-
nie” i jej statutu,

10. Statutu Gminy Bestwina,
11. Wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
12. Wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bestwina,
13. Zbycia nieruchomości,
14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Bestwina.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Był to niełatwy rok.. ale dzięki Wam można zaliczyć go do uda-
nych, tak pod względem inwestycji jak i osiągnięć mieszkańców 
– mówił wójt Artur Beniowski składając 5 stycznia noworoczne 
życzenia gościom zgromadzonym na XXII Sesji Rady Gminy. 
Już zwyczajowo odbywała się ona w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury (dawniej CKSiR). Radni nie podejmowa-
li uchwał, jednakże byli świadkami licznych wyróżnień i gratu-
lacji jakie przypadły osobom wytrwale pracującym nad rozsła-
wianiem gminy Bestwina w Polsce i na świecie. Od stworzenia 
wartościowej książki po sukcesy we freedivingu, od przebudo-
wy dróg po rzetelne dziennikarstwo – wachlarz jest doprawdy 
szeroki, ciężko wskazać kto wyróżnił się najbardziej, dlatego też 

wszyscy nagrodzeni zasługują na brawa. Wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz, starosta bielski Andrzej Płonka i Wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar spotka-
li się z reprezentantami gminnych stowarzyszeń, kół, organiza-
cji, klubów – jednym słowem społecznikami, ludźmi ze wszech 
miar wartościowymi.

Cenne odznaczenie, Złoty Medal Za Zasługi Dla Wojewódz-
twa Śląskiego otrzymał pan Michał Kobiela z Kaniowa, au-
tor albumu „Tym, którzy odeszli” oraz wystaw przypominają-
cych o ofiarach pożaru rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach 
w 1971 r. Ogromna praca p. Michała wiązała się ze zbieraniem 
dokumentacji, fotografii, wspomnień naocznych świadków i dzię-
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Aktualności

ki niej pamięć o tamtych czerwcowych dniach nie zaginie. Me-
dal wręczała Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Sylwia Cieślar.

Pamiątkową paterę odebrał Redaktor Naczelny „Kroniki Be-
skidzkiej” Piotr Wysocki – nagrodzony za szczególną staran-
ność w przygotowywaniu materiałów prasowych, znakomity kon-
takt z samorządowcami i wieloletnia pracę w mediach. Sama 
„Kronika” istnieje już 60 lat, zaś p. Piotr pracuje na stanowisku 
redaktora naczelnego od 1990 r. Jak powiedział, z Bestwiną wią-
żą go bardzo dobre wspomnienia a w dowód przyjaźni wręczył 
wójtowi i przewodniczącemu Jerzemu Stanclikowi archiwalne 
mapy Dankowic i terenów dzisiejszej gminy Bestwina.

Listy gratulacyjne otrzymali:
– Podwójna mistrzyni świata we freedivingu z Helsinek oraz 

rekordzistka świata Magdalena Solich
– Kajakpolistki UKS „Set” Kaniów, srebrne medalistki Mi-

strzostw Świata U21 w Syrakuzach, członkinie kadry narodo-
wej – Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, 
Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak. Dyplom odebrała prezes 
UKS „Set” Halina Błaszkiewicz.

– Zdobywcy podwójnego mistrzostwa oraz wicemistrzostwa 
Polski w X Mistrzostwach Strażaków Ochotników w Ratownic-
twie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym: Jacek Grusz-
ka, Marcin Kraus, Mariusz Soszka, Wojciech Janeczko, Ja-
rosław Bieroński.

– Ratownicza drużyna OSP Bestwina, medaliści licznych za-
wodów – Jakub Furczyk, Dariusz Orłowski, Adrian Wala, To-
masz Łuszczak, Adrian Zdrowak, Marceli Kraus, Rafał Kry-
wult, Mateusz Kubik, Marta Gandor.

– Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie – w rankin-
gu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na pierwszym miejscu 
w województwie śląskim i na dziewiątym miejscu w skali ogól-
nopolskiej. Gratulacje odebrała dyrektor GBP Teresa Lewczak.

Szczególne podziękowania otrzymał starosta bielski Andrzej 
Płonka. Bez współpracy ze starostą i Radą Powiatu Bielskiego 
nie byłaby możliwa realizacja wielu inwestycji: ul. Kościelna, św. 
Floriana, Batalionów Chłopskich, planowane dokończenie ul. 
Janowickiej, przepusty na ul. Pastwiskowej, Podleskiej, Kóski.

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz skutecznie przyczy-
nił się do przebudowy ul. Podzamcze w Bestwinie. Sam po-
dzielił się pozytywnymi wrażeniami z letnich imprez – Świę-
ta Karpia Polskiego, Pucharu Europy w Kajak – Polo i wyraził 
uznanie za wzorową realizację rządowego programu „Rodzina 
500+” (Złożonych zostało prawie 840 wniosków, rozdyspono-
wano ok. 4 mln zł.)

Dzieje się zatem w gminie Bestwina sporo, co w krótkim pod-
sumowaniu podał do wiadomości wójt Artur Beniowski. Wymiana 
sieci wodociągowej, oświetlenie ulic, chodniki, wymiana pokryć 
azbestowych, salka przedszkolna w Kaniowie, dach na szkole 
w Bestwinie, projekt termomodernizacji przedszkola i biblioteki, 
programy szkolne typu „Erasmus+”, pozyskiwanie środków na 
doposażenie sal lekcyjnych... są to pieniądze wydane mądrze 
i gospodarnie. Wszystko to było systematycznie prezentowane 
w „Magazynie Gminnym” i na stronie Urzędu Gminy. Inwestycje 
dzięki zrozumieniu radnych gminnych i powiatowych będą konty-
nuowane, rusza m.in. nabór wniosków na kompostowniki a stra-
że pożarne szykują się do pozyskania nowych samochodów.

Sławomir Lewczak

Odznaczenie otrzymuje pan Michał Kobiela

Goście uroczystej, noworocznej sesji

XXIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Druga już styczniowa sesja Rady Gminy miała charakter bar-

dzo merytoryczny – radni skupili się głównie na podejmowa-
niu uchwał. Kilka istotnych informacji przekazał również w ra-
mach swojego wystąpienia wójt Artur Beniowski. Poinformo-
wał o otwarciu ofert przetargowych na remont ul. Janowickiej 
oraz informatyzację Urzędu Gminy. Gmina Bestwina przygoto-
wuje się do innych przetargów na rok 2017 a także do przysto-
sowania szkół do wdrożenia reformy systemu edukacji. Odby-
ło się spotkanie dotyczące związku komunikacyjnego – powi-
nien rozpocząć funkcjonowanie około połowy roku, w dalszym 

ciągu toczone są rozmowy między samorządowcami. Została 
także zakończona akcja zbierania ankiet dotyczących kompo-
stowników. Wpłynęło ok. 300 deklaracji.

Artur Beniowski wyjaśniając szczegóły jednej z uchwał przy-
pomniał, iż zajęcia przedszkolne dla dzieci do piątego roku ży-
cia w wymiarze do pięciu godzin są bezpłatne, koszt każdej do-
datkowej godziny wzrasta o złotówkę. Subwencja oświatowa 
wynosi 4 tys. zł. na dziecko. Przewodniczący Rady Gminy Je-
rzy Stanclik przypomniał o konieczności rozpoczęcia działań 
zmierzających do wybudowania w Janowicach pełnowymiaro-
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wej sali gimnastycznej gdyż obecna nie jest wystarczająca do 
sportowego rozwoju siódmo – i ósmoklasistów.

Rada Gminy podejmowała uchwały 
w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwi-

na z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gmi-
ny Bestwina na rok 2017.

3. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Be-
stwina oraz komisji stałych na 2017 rok.

4. Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przed-
szkolach prowadzonych przez gminę Bestwina.

5. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

6. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Bestwina.

7. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia inte-
resu prawnego, złożonego przez pełnomocnika Pani 
UM, w stosunku do uchwały nr XXI/170/2016 Rady Gmi-
ny Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina wraz z załącznikami.

8. Utworzenia spółdzielni socjalnej.

Aktualności

XXIII Sesja - stół prezydialny

Ul. Podleska - wymiana rur

Asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich

Inwestycje w gminie Bestwina – zima 2016/2017

Trzej muszkieterowie kultury

 • W dniu 15 grudnia zostało wykonane asfaltowanie odcin-
ka ulicy Batalionów Chłopskich w Kaniowie. Zakres prac 
realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych objął od-
cinek od drogi technologicznej w stronę Wisły aż po krzyż 
i kilka metrów ul. Jawiszowickiej.

 • Dzięki środkom wyasygnowanym przez gminę Bestwina, 
firma „Rezbud” remontowała przepusty na ul. Podleskiej. 
Rury o przekroju ϕ = 300 – 500 zastąpiły instalacje stare-
go typu, dzięki czemu zwiększają się możliwości odwod-
nienia w rejonie pogranicza Bestwiny i Janowic.

Summa cum laude – to znaczy „z najwyższą pochwałą”. Sen-
tencję tę umieszczano kiedyś na dyplomach uniwersyteckich wy-
różniających się absolwentów wyższych uczelni. Władze powia-
tu bielskiego, niejako na wzór tej szacownej tradycji, honorują 
mieszkańców szczególnie zasłużonych dla życia kulturalnego 
i sportowego. 26 stycznia w siedzibie starostwa miało miejsce 
spotkanie dla twórców i animatorów kultury. Z rąk starosty An-

drzeja Płonki zaszczytne odznaczenia odebrały trzy doskonale 
wszystkim znane osoby z gminy Bestwina – inicjatorzy przedsię-
wzięć, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić nasze życie (dr 
F. Maga i ks. C. Dulka z ważnych powodów nie mogli być obec-
ni na gali, nagrody w ich imieniu odebrał wójt Artur Beniowski).

Nagrody za ochronę materialnego dziedzictwa kulturo-
wego, działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz po-
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dejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kultu-
rowego powiatu bielskiego:

• Doktor Nauk Medycznych Franciszek Maga jest osobą da-
rzoną w gminie Bestwina powszechnym szacunkiem i wielką 
sympatią – nie tylko znakomitym lekarzem, ale także spo-
łecznikiem, który na przestrzeni lat przyczynił się do rozwoju 
gminy, ocalenia jej dóbr kultury i zachowaniu pamięci o dzie-
jach przodków. Uosabia ideał człowieka renesansu łącząc 
„szkiełko i oko” naukowca z umiłowaniem wartości niema-
terialnych. Nigdy nie szczędził swojego czasu na pracę na 
rzecz Bestwiny. Z ważniejszych dzieł pana doktora wymie-
nić można Ośrodek Zdrowia, Dom Strażaka, przedszkole, 
pocztę, Dom Sportowca, wodociągi, gazyfikację, reaktywo-
wanie gminy po jej wcieleniu do Czechowic – Dziedzic oraz 
oddalenie widma rozbudowy rafinerii na terenie Podkępia. 

Jego zasługi dla kultury to m.in. pomoc w sprowadzeniu 
z Niemiec dzwonu z 1504 r., odnowienie krzyży przydroż-
nych w Bestwinie i w Bestwince a także wydanie monumen-
talnej autobiografii pt. „Bestwina i moja droga”. Księga liczy 
prawie 400 stron i uważana jest za prawdziwe kompendium 
wiedzy o ziemi rodzinnej Autora.

• Ks. kan. Cezary Dulka – proboszcz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie. Ks. Dulka to miłośnik historii, śpiewu ko-
ścielnego i muzyki organowej. Dzięki jego zabiegom w ko-
ściele parafialnym konserwatorzy odsłonili XVI – wieczne 
epitafium wojewody Stanisława Myszkowskiego i jego żony 
Jadwigi z Tęczyńskich. Kapłan przysłużył się także do odre-
staurowania tabernakulum i zainstalowania nowych organów.

Nagroda w kategorii folklor i rękodzieło:
• Sławomir Ślósarczyk – choreograf Regionalnego Zespołu 

Pieśni i Tańca „Bestwina”. Dzięki niemu został odtworzony 
męski strój laski i wiele dawnych tradycji, tańców oraz pie-
śni. Pan Sławomir pasjonuje się historią regionu, jest „skarb-
nicą wiedzy” na temat zwyczajów czy też instrumentów mu-
zycznych. Prowadzi zajęcia edukacyjne w placówkach kul-
turalnych i oświatowych.

Gminę Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski, dyrektor 
GOK Grzegorz Boboń, dyrektor GBP Teresa Lewczak jak rów-
nież radni powiatowi Bogusław Stolarczyk i Jan Stanclik. Warto 
wspomnieć, że przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan 
Borowski otrzymał podczas gali medal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis” zaś Dyplom Honorowy przypadł Towarzystwu Miłośni-
ków Jaworza. Piosenki i kolędy wykonywał zespół „Włóczyki-
je”, w rolę konferansjera wcielił się aktor Kuba Abrahamowicz.

Sławomir Lewczak

Aktualności

BESTWINA
ROK STAN

LUDNOŚCI
URODZE-

NIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY

2016 4 887 57 29 35
2015 4 747 45 28 31
2014 4 722 53 37 41
2013 4 652 53 38 35
2012 4 618 55 51 40
2011 4 558 49 47 42
2010 4 539 48 51 40
2009 4 477 44 58 33
2008 4 432 49 45 35
2007 4 387 46 39 74
2006 4 402 40 34 36
2005 4 387 41 34 40
2004 4 377 39 39 35

BESTWINKA
ROK STAN

LUDNOŚCI
URODZE-

NIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY

2016 1 662 28 6 22
2015 1 634 17 5 14
2014 1 630 14 12 12
2013 1 607 11 9 7
2012 1 600 13 23 11
2011 1 587 16 13 15
2010 1 576 17 17 12
2009 1 577 20 14 20
2008 1 554 11 9 14
2007 1 561 19 14 12
2006 1 542 21 17 11
2005 1 493 14 8 14
2004 1 467 10 6 8

Rok 2016 w gminie Bestwina
 – jest nas o prawie trzystu więcej!

Na prośbę redakcji „Magazynu Gminnego” zastępca kierowni-
ka USC Brygida Jankowska przygotowała doroczne zestawienie 
statystyczne (stan na 31 XII 2016 r.). Dane dotyczące oświaty 

zostały pozyskane od Pani Grażyny Pfeifer. Dziękujemy za ten 
interesujący materiał i zapraszamy mieszkańców do zapozna-
nia się z liczbami, które mówią same za siebie.

Sławomir Ślósarczyk i reprezentacja gminy Bestwina

STAN LUDNOŚCI NA KONIEC ROKU:
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Aktualności

Najpopularniejsze nadawane imiona: Zuzanna – 7, Miko-
łaj – 6, Hanna – 5, Kacper – 4, Milena – 4, Karolina – 3, Nata-
lia – 3, Zofia- 3, Milena – 3, Oliwia – 3, Oskar – 3.
Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w mi-
nionym roku, są: Anastazja, Estera, Fabian, Gracjan, Gustaw, 
Kornel, Kornelia, Ksawery, Leonard, Malwina, Michalina, Miesz-
ko, Noemi, Remigiusz, Samuel, Tymon, Tymoteusz.
Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Bestwina – Fejdych Anna urodzona w 1914 roku – 
Kłoda Józef urodzony w 1920 roku
Z sołectwa Bestwinka – Banach Bolesława urodzona w 1919 
roku. – Ślosarczyk Julianna urodzona w 1920 roku
Z sołectwa Janowice – Famułka Aniela urodzona w 1916 roku
Z sołectwa Kaniów – Ochman Helena urodzona w 1920 roku
Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogo-
dy ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej 
opieki osób najbliższych.

W dniu 26 listopada 2016 roku w restauracji „Ryszkówka” w Be-
stwinie zorganizowano uroczystość, na której udekorowano Ju-
bilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadany-
mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
ZŁOTE GODY – 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego 
świętowały 22 pary małżeńskie z 61, które zawierały związek 
małżeński w 1966 roku.
DIAMENTOWE GODY – 60-cio lecie zawarcia związku małżeń-
skiego obchodziło 7 par małżeńskich z 60 zawierających zwią-
zek małżeński w 1956 roku.
Najstarszą stażem małżeńskim parą w Naszej Gminie są 
Józef i Władysława Kędzior z Bestwinki – związek małżeń-
ski zawierali 2 XII 1949 r.
Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy jubilatom 
najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania w zdrowiu 
i szczęściu kolejnych rocznic!
W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód oso-
bisty: w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 156 
osób, w 2011 – 134 osoby, w 2012 – 157 osób, w 2013 – 126 
osób, w 2014 – 130 osób, w 2015 – 124 osoby, w 2016 – 117 
osób.
W roku szkolnym 2016/2017 edukację w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej rozpoczęło 53 dzieci, w tym: Bestwi-
nie 16, Bestwince 11, Janowicach 14, Kaniowie 12.
Z dniem 1 września 2016 roku opieką przedszkolną objęto 164 
dzieci w wieku 3 i 4 lat.
W gimnazjach uczy się 300 uczniów, w tym 98 uczniów rozpo-
częło naukę 1 września 2016 r. w pierwszej klasie.
Ogólna liczba uczniów w placówkach oświatowych: Przedszko-
la: 420; Szkoły podstawowe: 736; Gimnazja: 300

JANOWICE
ROK STAN

LUDNOŚCI
URODZE-

NIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY

2016 1 812 24 7 19
2015 1 759 16 11 9
2014 1 749 36 21 14
2013 1 708 16 23 7
2012 1 667 18 20 15
2011 1 652 27 15 25
2010 1 638 21 21 18
2009 1 633 20 22 11
2008 1 601 13 21 11
2007 1 583 12 14 10
2006 1 568 12 11 22
2005 1 548 15 13 11
2004 1 541 11 11 12

KANIóW
ROK STAN

LUDNOŚCI
URODZE-

NIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY

2016 3 346 33 8 27
2015 3 280 43 14 30
2014 3 231 27 31 29
2013 3 221 44 24 27
2012 3 189 23 32 25
2011 3 146 38 32 24
2010 3 098 37 29 27
2009 3 065 37 38 21
2008 3 018 36 22 24
2007 2 978 28 24 18
2006 2 922 29 25 35
2005 2 894 31 25 37
2004 2 891 30 35 33

LICZBA MIESZKAŃCóW GMINY BESTWINA
ROK OGóŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY

2016 11 708 5 717 5 991
2015 11 420 5 586 5 834 
2014 11 332 5 537 5 795 
2013 11 188 5 471 5 717
2012 11 074 5 407 5 667
2011 10 943 5 352 5 591
2010 10 851 5 307 5 544
2009 10 752 5 261 5 491
2008 10 605 5 182 5 423
2007 10 509 5 148 5 361
2006 10 434   
2005 10 322   
2004 10 278   

Przynoszą chlubę jednostkom
Wyróżnienia i listy gratulacyjne 

dla strażaków
Pierwsze ważniejsze spotkanie druhów OSP zostało zorgani-

zowane w naszej gminie już trzeciego stycznia – było to zebra-
nie wyjazdowe Zarządu Gminnego. W siedzibie OSP Janowice 
strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa omówili spra-

wy bieżące związane zwłaszcza z kalendarzem imprez pożarni-
czych a prezes ZG Herbert Szeliga wspólnie z wójtem Arturem 
Beniowskim i prezesem OSP Janowice Zygmuntem Łukosiem 
życzyli realizacji wszelkich zamierzeń w roku 2017. Zebranie 
stało się ponadto okazją do uhonorowania wyróżniających się 
druhów, tych którzy swoimi osiągnięciami zasłużyli na zapisa-
nie się złotymi zgłoskami w kronikach macierzystych jednostek.
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Pod załamaną taflą lodu zakończyło się niejedno młode życie. 
Gdyby nie strażacy, corocznie ofiar byłoby jeszcze więcej. Ra-
townictwo tego typu wymaga specjalnych umiejętności sprzętu, 
czego świadomość mają nasi druhowie. Dlatego też 28 stycz-
nia z udziałem około setki strażaków zorganizowano teoretycz-
ne i praktyczne szkolenie. Areną manewrów był teren Ośrodka 
Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie.

Koordynator ćwiczeń, dh Jacek Gruszka z kaniowskiej OSP 
wyjaśnia, że celem przedsięwzięcia było podnoszenie kwalifika-
cji w dziedzinie udzielania pomocy ofiarom wypadków na sku-
tych lodem akwenach. Wykorzystuje się zatem specjalistyczne 
sanie, liny, ekwipunek nurkowy. Gmina Bestwina jako miejsce 
występowania stawów czy licznych cieków wodnych to nieste-
ty obszar podwyższonego ryzyka – stąd idea odbywających się 
już od kilku lat szkoleń jest bardzo dobrym pomysłem.

Na „Żwirowni” pojawili się strażacy ze wszystkich jednostek 
w gminie Bestwina, z OSP Porąbka, OSP Zabrzeg, ponadto ra-
townicy z WOPR Żywiec i Cieszyn, PCK Bielsko – Biała i funk-
cjonariusze Policji. Część teoretyczną prowadził Adam Ubych 
(instruktor PCK i WOPR) natomiast praktyczną druhowie Mar-
cin Kraus, Jarosław Bieroński, Adam Ubych, Szymon Płachno, 
Wojciech Orawiec i Mateusz Łukowicz. Od strony technicznej 
akwen przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie. 

Zabezpieczenie nurkowe zapewnili podinsp. Sławomir Walczak 
oraz ratownik WOPR Adam Borowiak.

Ćwiczenia obserwowali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
i komendant gminny Grzegorz Owczarz. Przybyli również pre-
zes Zarządu WOPR Eryk Gazda i szef Bazy Ratownictwa Wod-
nego i WOPR Żywiec Jerzy Ziomek.

Sławomir Lewczak

Wpisany do księgi powiatowej
Obecny na spotkaniu dh Jan Ozimina, członek Komisji Histo-

rycznej Ochotniczych Straży Pożarnych działającej przy Zarzą-
dzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej poin-
formował, że decyzją tejże Komisji, do Księgi Zasłużonych dla 
Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego wpisany został 
dh Władysław Kóska, wieloletni prezes OSP Kaniów. Druh Kó-
ska odebrał wyrazy uznania oraz wypis z wspomnianej Księgi.

Życiu na ratunek
Spieszenie na pomoc drugiemu człowiekowi jest nierozerwal-

nie związane z etosem strażaka. Niezależnie od tego czy jedzie 
on na akcję czy przebywa na wakacjach. Zrozumiał to w sposób 
wzorowy dh Dawid Żabka z OSP Kaniów który podczas poby-

tu nad morzem uratował życie tonącemu człowiekowi. Za ten 
heroiczny czyn młody ratownik otrzymał list gratulacyjny podpi-
sany przez prezesa Herberta Szeligę.

Wygrywają w górach i na jeziorach
Laurów dla zwycięzców nigdy dosyć, dlatego też kolejne listy 

gratulacyjne odebrali ci, którzy reprezentowali gminę Bestwina 
na prestiżowych zawodach i przywieźli z nich medale. Warto 
jeszcze raz przypomnieć ich nazwiska. Zdobywcy podwójne-
go mistrzostwa oraz wicemistrzostwa Polski w X Mistrzo-
stwach Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym w Licheniu Starym: Jacek Gruszka, Marcin 
Kraus, Mariusz Soszka, Wojciech Janeczko, Jarosław Bie-
roński. Poza tym wyróżniona została ekipa strażaków – ratow-
ników w Bestwiny która w różnych składach wywalczyła nastę-
pujące trofea: Srebro w III Podbabiogórskich Zawodach Ra-
towniczo – Gaśniczych w Lachowicach; złoto w Manewrach 
Strażacko – Maltańskich w Suchej Beskidzkiej a także me-
dal z tego samego kruszcu w VII Międzynarodowych Mal-
tańsko – Strażackich Manewrach Ratowniczych w Szczyr-
ku: Jakub Furczyk, Dariusz Orłowski, Adrian Wala, Tomasz 
Łuszczak, Adrian Zdrowak, Marceli Kraus, Rafał Krywult, 
Mateusz Kubik, Marta Gandor.

Wśród gości znalazł się m.in. przewodniczący Rady Gminy 
Bestwina Jerzy Stanclik, komendant gminny Grzegorz Owczarz, 
radni gminy Bestwina, powiatu bielskiego i władz pożarniczych. 
Trwając w radości świąt Bożego Narodzenia wszyscy podzieli-
li się tradycyjnym opłatkiem.

Sławomir Lewczak

Aktualności

dh Władysław Kóska został wpisany do Księgi Zasłużonych

Ćwiczenia z użyciem specjalistycznych sań

Wygrać z lodową śmiercią
 – zimowe manewry OSP
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Wyrazy uznania należy złożyć proboszczowi parafii św. Józefa Robotni-
ka w Janowicach, ks. kan. Józefowi Walusiakowi. Kapłan otrzymał przy-
znaną przez ordynariusza bielsko – żywieckiego Romana Pindla Nagrodę 
św. Maksymiliana. Wyróżnienie to ma kształt figurki Matki Bożej zza Dru-
tów – wykonanej w KL Auschwitz. Figurka ta która przetrwała czas wojny 
i okupacji i dziś odbiera cześć w kościele franciszkańskim w Harmężach. 
Sama nagroda to uhonorowanie licznych działań apostolskich ks. Józe-
fa. Przypomnijmy, że stworzył on ośrodek dla uzależnionych „Nadzieja”, 
fundacje i telefon zaufania. Prowadzi jako przewodnik pieszą pielgrzymkę 
bielsko – żywiecką na Jasną Górę. W gminie Bestwina a przede wszyst-
kim w Janowicach znany jest jako animator licznych przedsięwzięć kultu-
ralnych i sportowych, przeznaczonych nie tylko dla katolików. Znakomicie 
jeździ na nartach, staje na podium zawodów dla księży.

Galę relacjonował „Gość Niedzielny” a odbyła się ona 8 stycznia 
w Oświęcimskim Centrum kultury. 

Janowicki senior i seniorka nie mają zamiaru spędzać czasu 
w fotelu, o nie! Wyjeżdżają na wspólne wycieczki, bawią się przy 
muzyce, ognisku, świętują imieniny i urodziny. Minęło dziesięć 
wspaniałych, przesyconych wspólnymi wspomnieniami lat od 
chwili, kiedy nestorzy sołectwa Janowice postanowili się zrze-
szyć. W samym Dniu Babci, 21 stycznia spotkali się w kościele 
pw. Św. Józefa Robotnika i w Domu Strażaka by obchodzić być 
może jeszcze „młody” ale godny uznania jubileusz.

9 grudnia 2006 roku miało miejsce zebranie założycielskie od-
działu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów którego pre-
zesem został pan Jerzy Zdrojewski. W takim kształcie seniorzy 
działali aż do r. 2009 kiedy to rozwiązali tę pierwszą strukturę 
z uwagi na konieczność odprowadzania 70% składek do oddzia-
łu okręgowego. Wkrótce jednak odrodzili się ponownie, już jako 

Klub Seniora aktywizujący lokalną społeczność poprzez wymie-
nione na początku wycieczki czy imprezy ale również pojawia-
nie się na wszelkiego rodzaju uroczystościach gminnych, so-
leckich i parafialnych. Pan Zdrojewski pełnił funkcję prezesa do 
roku 2016 i zastąpił go na tymże stanowisku p. Piotr Penczek.

Jubileuszową Mszę Świętą za żyjących i zmarłych członków 
Klubu sprawował proboszcz janowickiej parafii ks. Józef Walu-
siak wraz ze swoim poprzednikiem, ks. Eugeniuszem Stopką. 
Kapłani podkreślili cenny wkład babć i dziadków w życie Jano-
wic – byli świadkami budowy szkoły i kościoła, są wsparciem 
dla siebie w chwilach radosnych i smutnych – gdy ktoś z kole-
gów i koleżanek odchodzi do wieczności. Po liturgii uczestnicy 
ustawili się do pamiątkowej fotografii.

Spotkanie w strażnicy miało charakter świąteczno – nowo-
roczny zatem podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Na 
akordeonie przygrywała zaprzyjaźniona pani Julia Markiel ze 
Starej Wsi. Życzenia wielu lat życia i owocnych poczynań zło-
żyli księża, wójt Artur Beniowski, sołtys i wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Nycz, przewodnicząca KGW Krystyna 
Norymberczyk, prezes OSP Zygmunt Łukoś. Przybył także rad-
ny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik oraz kierownik Refe-
ratu Sportu i Promocji Łukasz Wojsław.

Zaprezentowany pokaz multimedialny podsumował dorobek 
klubu – osoby obecne na sali ze łzami w oczach przypomina-
ły sobie zmarłych przyjaciół zaś z uśmiechem – niezapomnia-
ne wyprawy w urokliwe zakątki naszego kraju. Jeszcze jed-
nym akcentem uroczystości stało się uhonorowanie obchodzą-
cych urodziny solenizantów. „Sto lat to za mało – sto pięćdzie-
siąt by się zdało! ”

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wójt Artur Beniowski podarował kosz słodkości

Ks. Józef Walusiak

Ks. Józef Walusiak
uhonorowany „Maksymilianem”

„Czujemy się jak w rodzinie” 
– Dziesięciolecie Klubu Seniora w Janowicach
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Przekształcenie Sekcji Wędkarskiej LKS „Przełom” w Sto-
warzyszenie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha 
tchnęło w miłośników łowienia ryb nowe siły. Przybywa pomy-
słów i planów o czym można było przekonać się na zebraniu 
sprawozdawczym Stowarzyszenia w dniu 22 stycznia. Wielka 
wspólnota wędkarzy pod wodzą prezesa Romana Sasa nie tyl-
ko współorganizuje swoją sztandarową imprezę jaka jest Świę-
to Karpia Polskiego ale systematycznie dba o utrzymanie akwe-
nów, zarybianie i przeprowadzanie coraz popularniejszych za-
wodów. Sukcesem okazały się czerwcowe i wrześniowe zma-
gania dzieci i młodzieży jak również drużynowy Puchar Wójta. 
Doskonale w odbywającym się w Czechowicach – Dziedzicach 
„World Carp Tournament” poradził sobie Tomasz Godula zdoby-
wając wspólnie z Arkadiuszem Górą pierwsze miejsce. Wspa-
niale nasze Stowarzyszenie zaprezentowało się na dożynkach 
gminnych a jednym z ważniejszych zadań jakie sobie postawi-
ło na r. 2017 będzie budowa „rybaczówki”.

Podczas zebrania uczestnicy usłyszeli szereg dorocznych 
sprawozdań i byli świadkami rozstrzygnięcia całorocznego kon-
kursu na „Wędkarza Roku”. Klasyfikację wygrał pan Edward 
Busz z wynikiem 66,0 kg, drugie miejsce zajął Janusz Nie-
miec (42,0) a trzecie – Bronisław Janusz (39,0). Młodzieżo-
wym Wędkarzem Roku został Konrad Rychta.

Zarząd uhonorował też wyróżniających się członków i sympa-
tyków specjalnymi odznakami. Odznakę złotą odebrali: Mariusz 
Wojtuszek, Tadeusz Maroszek, Stanisław Stwora, Mieczysław 
Stwora. Odznaka srebrna: Stanisław Nowak, Józef Jałowiec, 
Kazimierz Dudziak, Antoni Olek, Jan Olek, Franciszek Kędzior, 
Ryszard Stolarski, Henryk Iszczek, Tadeusz Bodzek. Odznaka 
brązowa: Jerzy Kołodziejczyk, Piotr Gałuszka, Ludwik Grygie-
rzec, Ryszard Fajt, Władysław Pyclik, Zbigniew Paszek, Paweł 
Pasierbek, Edward Ochman. Odznaka ogólna: Grzegorz Bo-
boń, Grzegorz Wieczorek, Marek Pękala, Grzegorz Owczarz, 
Sławomir Lewczak. Odznaka dla Komisji Dyscyplinarnej: Jan 
Olek, Arkadiusz Koźluk, Henryk Hamerlak, Józef Łuczkowski, 
Kazimierz Łątka, Krzysztof Żywczok, Roman Pietrzakowski, Ry-
szard Kowalik, Tomasz Gibas, Rafał Olek, Marek Kaźmierczak. 
Odznaczenia wręczał prezes Roman Sas, zastępca prezesa Jan 
Adamiec i wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Nie zapomniano o zmarłych a bardzo zasłużonych dla wędkar-
stwa Adolfie Broszu i Karolu Ryszce. Stowarzyszenie zaprasza 
ponadto na swoją stronę internetową http://kaniowski-karp-kro-
lewski.pl gdzie można śledzić aktualności, poznać wyniki zawo-
dów i zapoznać się z bogatym materiałem zdjęciowym.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Zbierali i pobiegli dla WOŚP

Reprezentanci gminy Bestwina na podium

Rekordowym wynikiem dla gminnego sztabu zakończył się tegoroczny finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 zaangażowanych wolontariuszy zebrało łącz-
nie 14 188, 57 zł. Nie byłoby to możliwe bez ofiarności mieszkańców i pomocy instytu-
cji. Należy szczególnie wyróżnić GOK w Bestwinie (centralę Sztabu), Muzeum Regio-
nalne oraz parafię św. Józefa Robotnika w Janowicach na czele z ks. proboszczem Jó-
zefem Walusiakiem.

W rozbiciu na sołectwa mieszkańcy Janowic wrzucili do puszek 4029,07 zł., Kanio-
wa – 4486,16 zł., Bestwiny – 3317, 27 zł., Bestwinki – 2273,07 zł. Przypomnijmy, że do-
chód z 25 finału w dniu 15 stycznia przeznaczono na ratowanie życia i zdrowia dzieci 
a także godną opiekę dla seniorów.

Pomóc można było także na sportowo, biegając. W 3 Bieruńskim Biegu Utopca roz-
grywanym 15 stycznia Tomasz Janusz z Kaniowa triumfował w kat. Open na 17 km 
(1:04:00) a jego mama była trzecia w kat. K40 (5 km). Agnieszka Chwałek z Bestwiny 
(RyTM Czechowice – Dziedzice) zajęła pierwsze miejsce w grupie K20 na dystansie 5 
km. Pani Agnieszka osiągnęła czas 00:24:26. Dochód z imprezy przeznaczony był na 
wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gratulujemy!

Foto: Archiwum Agnieszki Chwałek (Angie Runs)

Rozstrzygnięcie konkursu na „Wędkarza Roku”

Wędkarze podsumowują i nagradzają
- Edward Busz Wędkarzem Roku
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W polskiej tradycji pieśni bożonarodzeniowe śpiewamy zwy-
czajowo do drugiego lutego. Ostatnie dni stycznia były zatem 
dla mieszkańców gminy okazją do ponownego przeżycia świą-
tecznych wzruszeń. Licznie uczynili to 29 I na wielkim koncer-

cie charytatywnym w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Kaniowie.

Dochód z tej imprezy został przeznaczony na cele statuto-
we Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni” – za hojne wsparcie podziękowała pre-
zes tego stowarzyszenia Iwona Sojka oraz wolontariusze. Ze-
brano 1571 zł i świadczy to o prawdziwej wrażliwości przyby-
łych widzów. Także ks. proboszcz Janusz Tomaszek nie ukry-
wał wdzięczności za okazanie serca potrzebującym.

Przed publicznością w tym wyjątkowym dniu wystąpili nastę-
pujący artyści: Działający przy parafii w Kaniowie chór „Anto-
nius”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” (zadbał rów-
nież o oprawę Mszy św.), zespół wokalny „PeZet” z Kaniowa 
i Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Usły-
szeliśmy m.in. muzykę filmową, ponadczasowe standardy mar-
szowe, kolędy, pastorałki i tradycyjne życzenia. Swoją obecność 
podczas koncertu zaznaczyli wójt Artur Beniowski, przewodni-
czący Rady Gminy Jerzy Stanclik, radni, sołtysi oraz członko-
wie różnych kół i stowarzyszeń.

Sławomir LewczakWystąpił m.in. Zespół Regionalny „Bestwina”

Charytatywny koniec sezonu kolędowego
– koncert w Kaniowie

Kultura

Kacper, Melchior, Baltazar... imiona Mędrców nie są zapisa-
ne w Piśmie Świętym, przekazała je stara, chrześcijańska tra-
dycja. O liczbie trzech wnioskujemy z ilości darów ale nie to jest 
ważne w tej opowieści – Objawienie Pańskie obchodzone szó-
stego stycznia ma wymiar szerszy i pełniejszy niż sama, skąd-
inąd piękna historia. Jest dniem misyjnym ponieważ wraz z wi-
zytą Trzech Króli wieść o Chrystusie rozniosła się wśród licz-
nych narodów Ziemi.

W dawnym, tradycyjnym rycie poświęcenia kredy kapłan mó-
wił: „Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, 
aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwa-
nie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napi-
szą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kac-
pra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi 

otrzymali zdrowie ciała i opiekę dla duszy”. Dzisiaj, obok K+M+B 
używany jest niekiedy także zapis C+M+B co znaczy Christus 
mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi mieszkanie.

Najnowszym związanym z Trzema Królami zwyczajem są or-
szaki. Na polski grunt przeszczepione zostały z południowej Eu-
ropy a dokonali tego w 2008 roku uczniowie warszawskiej szko-
ły „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”. Korowody przebierańców 
zyskały błyskawicznie popularność w całym kraju i także parafie 
gminy Bestwina organizują barwne przemarsze całego dworu 
wschodnich monarchów. Dzięki zdjęciom dostarczonym przez 
panów Jarosława Zolicha i Mateusza Zarzykę możemy zobaczyć 
jak Orszaki Trzech Króli wyglądały w Janowicach i w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Poszli za Gwiazdą – Orszaki Trzech Króli

Bestwińscy Trzej Królowie

W Janowicach nie zabrakło jeźdców konnych



12

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

st
yc

ze
ń

/lu
ty

 0
1-

02
/2

01
7

Skuty lodem krajobraz wiejski, opustoszałe ulice, atakujący 
zewsząd smog. Pozornie niczym niewyróżniający się sobotni, 
styczniowy poranek w Bestwinie. Pozornie, ponieważ w Gmin-
nym Ośrodku Kultury rozgorzał karnawał na miarę tego z Rio 
de Janeiro – no, może nieco mniejszy.

Od października w GOK w Bestwinie organizowane są spo-
tkania w ramach „Klubiku Dobedu”, mające na celu przystoso-
wanie przyszłych przedszkolaków do wymagających warunków 
pierwszego przystanku edukacyjnego, który dla dziecka otoczo-
nego niezwykłą troską domową jest nie lada wyzwaniem. Sobo-
ta 21 stycznia stała się pierwszym egzaminem, który zdali jego 
małoletni uczestnicy, ale przede wszystkim sami organizatorzy 
zajęć adaptacyjnych.

O godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczę-
ło się wyjątkowe spotkanie, a mianowicie bal karnawałowy, na 
który przybyło wiele znakomitych postaci, m.in. policjanci, stra-
żak, clown, motylki, dinozaury, księżniczki, a nawet pirat, Spi-

der-man, myszka Minnie, czy Ania z Zielonego Wzgórza. Poza 
oczywistym celem, którym była świetna zabawa dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy, dzieci musiały się wykazać 
również umiejętnościami społecznymi, które przyswajały sobie 
poprzez ostatnie miesiące za pomocą wielu nowatorskich zabaw.

Jak stwierdziła jedna z prowadzących zajęcia w klubiku – Ka-
rolina Wróbel: „Nasi mali wychowankowie stanęli dziś na wyso-
kości zadania! Brali czynny udział w organizowanych zabawach, 
wspólnie śpiewając poznane dotychczas piosenki, a także wy-
kazując się coraz większą odwagą i śmiałością w kontaktach 
z innymi uczestnikami tej mini-społeczności. Z mojego punktu 
widzenia, jako animatorki zajęć, doszło w przeciągu tych kilku 
miesięcy do ciekawego zjawiska, polegającego na przecieraniu 
się rzeczywistości nas – ludzi dorosłych – ze światem małego 
dziecka, co przynosi obopólne korzyści”.

Bal karnawałowy przy ul. Krakowskiej zakończył się około 
południa. To prawda, że ulice w dalszym ciągu były skute lo-
dem, a słońce bezskutecznie walczyło z kloszem, który zdawał 
się szczelnie pokrywać Bestwinę i okolice, ale wątpliwości nie 
wzbudzają szybciej bijące serca i oczy pełne naturalnego bla-
sku ludzi wychodzących z GOK w Bestwinie.

Organizatorka zajęć zapewnia: „Nie żyjemy w społeczno-
ści zamkniętej, cały czas poznajemy nowych ludzi, zawiera-
my nowe przyjaźni, ucząc się od siebie wzajemnie wciąż cze-
goś nowego. Tak samo i nasze mini-społeczeństwo, które or-
ganizujemy w „Klubiku Dobedu”. Chcemy, by dzieci się rozwi-
jały, by mogły poznawać innych rówieśników, wchodzić z nimi 
w relacje, uczyć się zupełnie nowych ról społecznych, których 
takie znajomości wymagają. Zapraszamy do Gminnego Ośrod-
ka Kultury wszystkie dzieci od 2 do 4 roku życia, które chcą ba-
wić się razem z nami”.

Autor: KM, foto: W. Rosegnal

Jest w Polsce od 1991 roku. Płonie od Tatr po Bałtyk, od 
Bugu po Odrę. Zapalone w Ziemi Świętej obiega świat a jego 
stróżami są harcerze. To Betlejemskie Światło Pokoju, symbol 

ciepła, miłości i nadziei, tego wszystkiego, z czym kojarzy się 
Boże Narodzenie.

Druhowie i druhny ze szczepu „Bratnie Żywioły” rozpalają 
światło w gminie Bestwina. 15 grudnia byli z wizytą w Urzędzie 
Gminy gdzie uroczyście przekazali je wójtowi Arturowi Beniow-
skiemu. Odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną, Muzeum Re-
gionalne im. ks. Z. Bubaka, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, dyrekcję Zespołu Szkolno – Przedszkolne-
go w Bestwinie oraz parafię Wniebowzięcia NMP.

Wcześniej reprezentacja harcerek i harcerzy Hufca ZHP Cze-
chowice-Dziedzice uczestniczyła w uroczystości przekazania 
Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w Częstocho-
wie. Odebrali je z rąk Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy. 
Światło przewiezione z Betlejem do Wiednia przekazane zo-
stało władzom ZHP przez skautów słowackich w miejscowości 
Svit pod Popradem.

Informację i zdjęcie przesłała naszej redakcji dh pwd Klaudia 
Kubik, drużynowa 7 ŚDH „Ogień”

Kultura

„Pokój ludziom dobrej woli”
Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Bestwina

Betlejemskie Światło Pokoju u wójta A. Beniowskiego

Nie trzeba wyjeżdżać do Disneylandu!

Mini Rio de Janeiro w Bestwinie
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Muzeum Regionalne – Ferie 
w drewnie wystrugane

Drewno zawsze było dla twórcy wdzięcznym materiałem. 
Daje się łatwo kształtować, dlatego też lubią je dzieci. Dawniej, 
szczególnie w wiejskich domach przeważały proste do wyko-
nania drewniane lalki, wózeczki, zwierzęta, klocki. Często stru-
gane własnoręcznie przez najmłodszych, co oczywiście wyra-
biało kreatywność i zdolności manualne.

Warto pobawić się z drewnem także w XXI wieku, odłożywszy 
na chwilę elektronikę. Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka pod-
czas ferii zimowych zaproponowało uczestnikom wyprawę do 
Bestwiny sprzed stu lat. Od 16 do 20 stycznia pod kierunkiem 
Andrzeja Wojtyły odbywały się zajęcia warsztatowe pt. „Przygo-
dy z drewnem”. Tematy w kolejnych dniach to oryginalne kred-
ki z patyków, „notesy odkrywców”, kolorowe domki, figurki arty-
stów cyrkowych, zaś na koniec, wzorem lat ubiegłych upieczo-
no bułeczki metodą tradycyjną w piecu chlebowym.

Dzieci z terenu całej gminy przy okazji poznały życie naszych 
przodków i warte odwiedzenia ciekawe miejsca w najbliższej 
okolicy. Wykonane przedmioty można było zabrać do domu 
i pochwalić się nimi najbliższej rodzinie czy też szkolnym kole-
gom i koleżankom.

Teatr, taniec i plastyka 
– ferie w GOK

Z nostalgią i uśmiechem wspominać będą tegoroczne ferie 
zimowe uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury. W tej 
placówce, od 23 do 27 stycznia prowadzone były spotkania 
z różnymi formami sztuki, dostosowane do wieku i zaintereso-
wań uczestników.

Teatr „Maska” z Krakowa wystawił dla najmłodszych dwa 
spektakle – „Pod starym Wawelem przygód bez liku” (legendy 
krakowskie) i „W księdze się mieści świat opowieści” (zachęta 
do korzystania z biblioteki). Są to przedstawienia interaktywne, 
z udziałem publiczności reagującej na to, co dzieje się na scenie.

Instruktorki Karolina Żurowska i Katarzyna Czana poprowadzi-
ły zajęcia plastyczne – tworzenie masek karnawałowych, doni-
czek na kwiaty, barwnych talerzy, piórników, zakładek i brelocz-

ków. Malując i wycinając dzieciaki rozwijały kreatywność i koor-
dynację. Z kolei choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Bestwina” Sławomir Ślósarczyk w sali widowiskowej GOK 
ukazywał świat bestwińskich, tradycyjnych tańców, pieśni i pio-
senek lachowskich.

Od gorącej Azji po lodową krainę 
– ferie w bibliotekach

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie podczas ferii zimo-
wych zaprosiła chętnych na spotkanie z Arkadym Pawłem Fie-
dlerem pt. „Maluchem przez Azję”. Znany podróżnik opowiedział 
w barwny i ciekawy sposób, ilustrowany fotografiami i filmami 
o swoich przygodach podczas jazdy popularnym Fiatem 126p. 
przez Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Ka-
zachstan, Mongolię i Rosję. Na spotkanie przybyli licznie przed-
stawiciele wszystkich pokoleń – od dzieci, młodzieży po dojrza-
łych mieszkańców, nie tylko z naszej gminy.

Jak co roku również w okresie tegorocznej zimowej przerwy 
w nauce biblioteka w Bestwince zaprosiła dzieci do wspólnego 
spędzania czasu. W trakcie spotkań dzieci wzięły udział w warsz-
tatach plastycznych w ramach, których powstały piękne, wie-
lobarwne maski karnawałowe. Drugi dzień zajęć to wesoła za-
bawa w zagadki. Mali czytelnicy stanęli w konkursowe szranki, 
dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy i quizy. Na wszystkich 
uczestników czekały oczywiście nagrody i słodki poczęstunek.

W Bibliotece w Janowicach odbywały się zajęcia dla dzieci. 
Motywem przewodnim była „lodowa kraina”. Program zawie-
rał czytanie zimowych opowieści, rozwiązywanie zagadek, re-
busów, krzyżówek, zabawy ruchowe. W ramach prac plastycz-
nych stworzono „lodową krainę” z wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do recyklingu.

W Bibliotece w Kaniowie miały miejsce warsztaty dla dzie-
ci z udziałem Pani Melanii Kapelusz. Jest ona autorką bajek 
i opowiadań. Jako absolwentka prawa i studiów literacko -ar-
tystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim wspólnie z Marci-
nem Bruchnalskim tworzy pamiętnik tytułowego bohatera ma-
gazynu „Świerszczyk”. Tym razem wraz z uczestnikami stwo-
rzyła wspaniałe historie o krasnoludkach. Młodzież świetnie się 
bawiła, a Pani Melania była zachwycona ogromną wyobraźnią 
i nietuzinkowymi pomysłami dzieciaków.

Kultura

Ferie zimowe w placówkach kulturalnych

GOK - przedstawienie na motywach legend krakowskich

Muzeum Regionalne - tworzenie domków z drewna
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„W Bestwinie wszystko się zaczęło...”
– O. Paweł Pasierbek SI dla „Magazynu Gminnego”

Aby było Was więcej!
– Opłatek KGW Bestwina

Spotkanie przebiegało w prawdziwie świątecznej atmosferze

Gdzie jak gdzie, ale w Kołach Gospodyń Wiejskich spotkania 
opłatkowe posiadają szczególna oprawę. Barszcz z uszkami, 
królewski karp, słodkości, kawa i nade wszystko towarzystwo 
koleżanek. Przewodnicząca KGW w Bestwinie, Jadwiga Ozi-
mina zaprosiła na tego typu imprezę w dniu 6 stycznia aby zło-
żyć członkiniom i sympatykom Koła życzenia noworoczne. Z za-
proszenia skorzystali księża z parafii Wniebowzięcia NMP – ks. 
Cezary Dulka, ks. Roman Berke i ks. Mariusz Chwedczuk, wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury dr Grzegorz Boboń i prezes OSP Bestwina Jan Wróbel.

Ks. proboszcz Cezary Dulka swoje życzenia wyraził między 
innymi tymi słowami: „Życzę, żeby Koło się rozrastało i aby były 
w nim następczynie. Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia 
Pańskiego, Trzech Króli... tak jak Mędrcy ze wschodu ubierali 
się w swoje piękne, tradycyjne szaty, tak i Wy posiadacie wspa-
niałe stroje regionalne. Zakładajcie je jak najczęściej!”

Sławomir Lewczak

Pochodzący z Bestwiny jezuita, o. Paweł Pasierbek został 
w styczniu mianowany kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Wa-
tykańskiego. Pomimo rozlicznych obowiązków zgodził się udzie-
lić redaktorowi „Magazynu Gminnego” wywiadu, w którym opo-
wiada o swoim życiu, pracy i młodości spędzonej w Bestwinie. 
Serdecznie dziękujemy za tak obszerne wypowiedzi i zachęca-
my mieszkańców do lektury.

Ojcze, serdecznie gratulujemy nominacji na tak odpowie-
dzialne stanowisko. Czy nowe zadanie znacząco będzie się 
różnić od dotychczasowych obowiązków i będzie wiązało 
się ze zmianą trybu życia?

W zakonie jezuitów jestem już ponad 30 lat i moi przełoże-
ni zlecali mi różne obowiązki. Po doświadczeniu medialnym 
w Radiu Watykańskim i L’Osservatore Romano, po zakończe-
niu studiów, przyjęciu święceń kapłańskich i powrocie do Pol-
ski pracowałem w duszpasterstwie parafialnym, akademickim, 
bardzo chętnie również udzielałem rekolekcji tak parafialnych, 
jak i zamkniętych, ignacjańskich. I to trwało do września ubie-
głego roku, kiedy zakończyłem pracę we Wrocławiu. Już wcze-
śniej, zanim przekazałem obowiązki mojemu następcy, o. Pro-
wincjał poinformował mnie o wyjeździe do Rzymu i pracy w ra-
diu. Nie muszę więc chyba pisać, iż obecne obowiązki to tro-
chę „inny świat”. Z duszpasterstwa bezpośredniego przesze-
dłem do pracy w mediach. Teraz już nie głoszę kazań, nie pra-
cuję w żadnej parafii, bo niestety nie mam na to czasu, a moją 
„amboną” stało się studio radiowe, a wcześniej biurko i kompu-
ter, dzięki któremu mogę śledzić wiadomości w agencjach pra-
sowych i przygotowywać wiadomości. Z punktu widzenia „za-
wodowego” zmiana bardzo duża, ale nie mniejsza także w życiu 
poza radiowym. Mieszkam obecnie w dużej, kilkudziesięciooso-
bowej wspólnocie jezuitów, gdzie Polaków jest kilku, a wszyscy 

inni to przedstawiciele naprawdę wszystkich kontynentów i bar-
dzo różnych krajów. Przyjęty jednak zostałem bardzo życzliwie 
i ciepło, a dom, w którym obecnie przebywam, jest mi dobrze 
znany, bo już kiedyś w nim mieszkałem.

W latach 90 pracował Ojciec jako dziennikarz Radia Wa-
tykańskiego i L’Osservatore Romano. Jak wygląda specy-
fika pracy w Watykanie, z jaki trudnościami, wyzwaniami 
najczęściej zmagają się dziennikarze?

Myślę, że niewiele różni się od pracy dziennikarzy w innych 
rozgłośniach radiowych, czy pismach, telewizji, czy internecie. 
Natomiast różna jest misja, którą pracownicy mediów waty-
kańskich mają do spełnienia. Naszą podstawową rolą jest, aby 
w możliwie najbardziej wierny i obiektywny sposób przekazy-
wać światu nauczanie papieży. Media watykańskie to nic inne-
go, jak głos papieża! Jesteśmy po to, aby świat mógł się dowie-
dzieć, co mówi, pisze, robi papież. Dlatego nie zajmujemy się 
polityką, te sprawy pozostawiamy innym, bez wątpienia bardziej 
kompetentnym. Naturalnie, obok papieskich informacji podaje-
my także inne, np. to, co dzieje się w Kościele na całym świe-
cie, sprawy dotyczące obrony praw człowieka i także informu-
jemy o Kościele w Polsce.

Czy często powraca Ojciec myślami do dzieciństwa i mło-
dości spędzonej w Bestwinie? Kto zainspirował Ojca do po-
dążenia za głosem powołania? Czy utrzymuje Ojciec kon-
takty z mieszkańcami albo odwiedzi naszą gminę w naj-
bliższym czasie?

Nieudolnie włączając się w myśl naszego wielkiego Rodaka, 
św. Jana Pawła II chciałbym powiedzieć: „tu wszystko się za-
częło!”, a więc jak nie wracać do Bestwiny! Tęsknię trochę za 
nią! W Bestwinie lub okolicy mieszka moje kochane rodzeń-
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stwo z rodzinami, mieszkają moi wujowie i ciocie, kuzynostwo, 
a przede wszystkim jest grób moich kochanych Rodziców. Jest 
też grób ks. kanonika Bronisława Sojki, wieloletniego i bardzo 
zasłużonego proboszcza naszej parafii, którego bardzo ceniłem, 
jest grób przedwcześnie zmarłego ks. Jacka Wieczorkiewicza, 
mojego dobrego kolegi! Jak więc nie przyjeżdżać i nie myśleć 
o niej. W Bestwinie naprawdę czuję się u siebie. I choć miesz-
kałem w wielu miejscach, w wielu pracowałem, to jednak miej-
sca moich pierwszych prawie dwudziestu lat życia nic nie za-
stąpi. Teraz niestety ze względu na charakter pracy i odległość 
będzie to zdecydowanie rzadziej, ale w moim sercu Bestwina 
ma swoje miejsce i to bardzo ważne!

Jest Ojciec jezuitą czyli należy do zakonu z którego wy-
wodzi się papież Franciszek. Na jakie działania Ojca Świę-
tego będzie zwracał szczególną uwagę nowy dyrektor sek-
cji polskiej RW?

To dla nas, jezuitów wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale także 
i zobowiązanie, bo po raz pierwszy w historii Kościoła papie-
żem został nasz współbrat zakonny, Argentyńczyk włoskiego 
pochodzenia, wcześniej arcybiskup Buenos Aires. W stylu, for-
mie, treściach jego wypowiedzi bardzo wyraźnie „czuć” ducha 
św. Ignacego Loyoli, naszego założyciela. Podobnie w zacho-
waniu i sposobie przewodzenia Kościołowi widać wiele z jezu-
ickiego stylu. Pewnie nie dla wszystkich jest to widoczne i takie 
jasne, ale dla kogoś, kto zna jezuitów i naszą duchowość spra-
wy te są oczywiste. Ale Franciszek nie jest dla jezuitów tylko dla 
całego Kościoła powszechnego, stąd ciesząc się faktem, iż to 
właśnie jezuita jest Następcą św. Piotra, ważne jest wszystko 
to, o czym mówi i jak robi. Niczego nie trzeba szczególnie wy-
różniać. A po cichu dumny jestem, że to właśnie syn Ignacego.

W jakim obszarze swojej działalności Ojciec czuje się 
najlepiej? Jest to praca medialna czy może duszpasterska 
lub naukowa? Które z tych doświadczeń najbardziej wpły-
nęły na Ojca osobowość i przebieg drogi powołaniowej?

Może zabrzmi to nieskromnie, ale praktycznie żadna z tych 
dziedzin nie jest mi obca i w każdej z nich w jakiś sposób się od-
najduję. Ale bez wątpienia praca duszpasterska, której poświęci-
łem wiele dotychczasowych lat życia najbardziej mnie wciągała 
i w niej czułem się najlepiej. Jednak bezpośredni kontakt z dru-
gim człowiekiem, możliwość posłuchania jego historii życia, wy-
miana myśli, spędzenie wspólnie czasu są dla mnie czymś naj-
wspanialszym. Tym samym nie ujmuję nic wszystkim innym ro-
dzajom pracy, ale duszpasterstwo to moja domena.

Jakie przesłanie na Nowy Rok pragnąłby Ojciec przeka-
zać naszym czytelnikom i w jaki sposób zachęciłby ich do 
śledzenia wiadomości z Watykanu?

Czy warto słuchać Radia Watykańskiego? Oczywiście, że 
tak. Przede wszystkim dlatego, że są w nim informacje, których 
gdzie indziej się nie znajdzie, a nawet jeżeli tak, to z pełną od-
powiedzialnością mogę powiedzieć, że w Radiu Watykańskim 
są rzetelne i kompetentne, bez jakiejkolwiek zbędnej interpre-
tacji. W naszych wiadomościach nie ma pół prawd, ani rzeczy 
niesprawdzonych. To w świecie współczesnych mediów nie jest 
argument bez znaczenia. A że wszystkie wiadomości są przed-
stawiane z punktu widzenia ewangelii Chrystusowej to nic nad-

zwyczajnego, bo taka jest nasza misja. A czytelnikom „Maga-
zynu Gminnego”, wszystkim moim Rodakom i tym, którzy czy-
tają to pismo i zaglądają na gminną stronę internetową życzę, 
aby Nowy Rok przyniósł to, co najlepsze. A wszystko będzie ta-
kim, jeżeli zobaczymy to w perspektywie nauki Chrystusowej, 
gdzie miłość zawsze zwycięża, choć tak często wydaje się, że 
tak nie jest.

Biogram o. Pawła podajemy za „Gościem Niedzielnym”: 
Ks. Pasierbek urodził się w Bestwinie w 1965 r. Do Towarzystwa 
Jezusowego wstąpił w 1984 r. w Starej Wsi, a święcenia kapłań-
skie z rąk kard. Franciszka Macharskiego otrzymał w 1995 r. 
w Krakowie. Studiował filozofię w Krakowie (1986-1989) oraz 
teologię ogólną w Warszawie (1991-1994). Jego pierwszy kon-
takt z Radiem Watykańskim miał miejsce już w latach 1989-1991, 
kiedy w ramach dwuletniej zakonnej praktyki pracował w Sek-
cji Polskiej RW jako dziennikarz. Po ukończeniu studiów teolo-
gicznych pracował też w redakcji polskiego wydania „L’Osse-
rvatore Romano” (1994-1995). Od 1995 r. rozpoczął studia spe-
cjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie, po których pracował – m.in. jako duszpasterz akademicki 
i proboszcz – w Opolu.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

O. Paweł Pasierbek przy pracy

Kultura



16

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

st
yc

ze
ń

/lu
ty

 0
1-

02
/2

01
7

Jedyny w swoim rodzaju uczniowski teatr rozpoczął rok 2017 
huczną premierą. Mieszkańcy sołectwa Janowice oraz liczni go-
ście obejrzeli 14 stycznia baśń Janiny Porazińskiej „O dwunastu 
miesiącach” w reżyserii i według scenariusza Jolanty Kuczyń-
skiej. Na chwilę zanurzyli się w świat, w którym zawsze zwycię-
ża dobro a zło zostaje przykładnie ukarane. Gdzie mała sierot-
ka może przeżyć niezwykłe spotkanie z wszystkimi miesiącami 
naraz – z poważnym Grudniem, refleksyjnym Listopadem, zie-
lonym Majem i roześmianym Lipcem.

Radość z dużego zainteresowania sztuką wyraziła dyrektor 
Urszula Kal: „Jest nas tu dzisiaj tak wielu, niestety posiadamy 
najmniejszą salę gimnastyczną w gminie i w takich momentach 
ciężko się pomieścić. Ale może najbliższe lata przyniosą w tym 
względzie zmianę”. Przywitała również radnego powiatowego 
Jana Stanclika, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisława 
Nycza, przewodniczącą KGW Krystynę Norymberczyk, księdza 
proboszcza Józefa Walusiaka, reprezentantów Rady Rodziców 
i grono pedagogiczne.

Co się może stać, gdy chciwość zapanuje nad zdrowym roz-
sądkiem i empatią? Nic dobrego. Zła macocha wysyłająca 
w zimie do lasu biedną sierotkę po coraz to nowe rzeczy (fioł-
ki, poziomki) a w końcu i pieniądze z pewnością „przelicytowa-
ła”. Mieszkańcy lasu, (tytułowe Dwanaście Miesięcy) pomaga-
ją sierotce jak mogą ale gdy tego samego żąda w bardzo obce-
sowy sposób rozpieszczona córeczka mamusi, cierpliwość się 
wyczerpuje. Jednakowoż w janowickiej wersji baśni – odwrot-
nie niż w oryginale – łase na pieniądze kobiety dostają jeszcze 
jedną szansę na poprawę. Natomiast sierotka, którą z właści-
wym sobie wdziękiem zagrała Anna Sawkiewicz, znajduje dom 
w gospodarstwie nowych przyjaciół.

W przedsięwzięcie zaangażowało się 80 aktorów, osoby z ob-
sługi i nade wszystko nauczyciele przeprowadzający niezliczo-
ne próby. Swoje „pięć minut” mieli członkowie Koła Teatralne-
go, Koła Tanecznego czy wokaliści. Furorę wzbudziły piosenki 
i tańce – „czystych i brudnych”, „poziomek”, „węgielków”, „fioł-

ków” itd. Niektórzy specjalnie skrócili swój pobyt na obozach 
sportowych żeby tylko wystąpić na janowickiej estradzie przed 
rodzicami i znajomymi.

 Impreza środowiskowa jakiej byliśmy świadkami przyczy-
nia się do wzajemnej integracji mieszkańców. Oklaskując swo-
je pociechy całe rodziny spotykają się, rozmawiają, wymieniają 
wrażenia. Kiedy trwało przedstawienie, w tym samym czasie na 
skoczni w Wiśle triumfował Kamil Stoch. I on i aktorzy wznieśli 
się na wyżyny swoich możliwości.

Sławomir Lewczak

Cały rok w jeden wieczór!
– Baśń „O dwunastu miesiącach” w Janowicach

Aktorzy wraz z reżyserem - p. J. Kuczyńską

Najlepsze prezenty ukryte są w sercach
– jasełka i kolędowanie w Kaniowie

„Przynosimy wieść o cudzie, co po całej ziemi grzmi!” – ob-
wieścili młodzi kolędnicy, uczniowie Zespołu – Przedszkolnego 
w Kaniowie. Dobra Nowina obiegła niczym Gwiazda Betlejem-
ska salę Domu Strażaka w Kaniowie a melodie polskich kolęd 

podchwycili tłumnie zgromadzeni mieszkańcy. Powrócił klimat 
dawnych „Jasełek” reżyserowanych przez panią Alodię Hań-
derek. Jej dzieło kontynuują p. Dorota Kóska – Beniowska, p. 
Urszula Szkucik – Jagiełka oraz reszta grona pedagogicznego 
szkoły i przedszkola. Dyrektor Krystyna Bryksa nie posiadała się 
z radości widząc tak duże zainteresowanie imprezą.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w samo święto Trzech 
Króli, w godzinach popołudniowych. Wystąpił chór ZSP im. T. Ko-
ściuszki, aktorzy z tejże szkoły, dzieci grające na instrumentach 
jak również chór młodzieżowy „PeZet” reprezentujący Powiato-
we Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach – Dzie-
dzicach. Członkami tego chóru jest wielu absolwentów szkoły 
w Kaniowie. Czynnie w organizację „kolędowania” od strony lo-
gistycznej czy też kulinarnej włączyli się rodzice. Ogółem – było 
to, co być w jasełkach powinno – Święta Rodzina, pasterze, anio-
łowie, diabły, stajenka... i Miłość, maleńka Miłość jaka przyszła 
na ten świat w biednym, judzkim Betlejem.

Sławomir LewczakHej kolęda, kolęda!

Kultura



17

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

 s
ty

cz
eń

/lu
ty

 0
1-

02
/2

01
7

Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat.
na nowe on życia koleje,
z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad;
i duch i ciało w nim mdleje.
Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił,
By ruchu zapragnął, by powstał i żył!
(Z „Marszu Sokołów”)

W czasach, gdy Polski na mapie Europy nie było, istniało już 
w Galicji Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – praw-
dziwa kuźnia kadr dla przyszłej, niepodległej Rzeczpospolitej. 
Członkowie gniazd sokolich stali w awangardzie podtrzymywa-
nia ducha narodowego, pierwsi zaciągali się do Legionów, byli 
też animatorami życia kulturalnego w swoich miejscowościach. 
Fascynujące dzieje organizacji zostały przypomniane przez „So-
kołów” z gminy Czernichów goszczących w Muzeum Regional-
nym w Bestwinie w dniu 15 grudnia. Odbyła się prelekcja „So-
kół wczoraj i dziś” jak również otwarto wystawę fotograficzną 
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

„Sokół” został powołany w 1867 r. we Lwowie. Założycielom 
przyświecała idea zagospodarowania wolnego czasu młodzieży 
po klęsce powstania styczniowego. Bazowe założenia przejęto 
z Czech i już wkrótce kolejne oddziały Towarzystwa powstawa-
ły w całej Galicji i w innych zaborach „jak grzyby po deszczu”. 
Podczas „rozbiorowej nocy” powszechnie rozpoznawany strój 
sokoli był jedynym polskim mundurem.

Jak podaje w książce „Bestwina i moja droga” dr Franciszek 
Maga, dnia 16 marca 1913 roku miało miejsce zebranie założy-
cielskie gniazda PTG „Sokół” w Bestwinie. Inicjatorami byli ko-
ledzy i sąsiedzi z ul. Kościelnej – Franciszek Wróbel, Jan Gry-
zełko, bracia Karol i Antoni Majowie. Ukonstytuował się zarząd 
i wkrótce rozpoczęła działalność czterdziestoosobowa grupa 
młodzieży. Postarano się o umundurowanie, zaczęto urządzać 
rocznice obchodów narodowych, wieczornice i wojskowe szko-
lenia. Zadbano o nabycie od dworu parceli na boisko sporto-
we i założono Klub Sportowy, samo zaś boisko zlokalizowano 
wzdłuż rzeki Łękawki na północ od ul. Kościelnej. Istniała oczy-
wiście sekcja gimnastyczna i jeździecka.

Kiedy organizowały się Legiony Polskie, z miejsca wstąpili do 
nich Antoni Maj, Antoni Mynarski, Franciszek Hamerlak i Anto-
ni Pająk, później doszli następni. W sumie w tej formacji służy-
ło 20 ochotników z Bestwiny i trzech z Janowic. Do armii au-
striackiej powołano z parafii bestwińskiej 180 osób, nie wróciło 
40. Po 1918 r., już w wolnej Polsce „Sokół” kontynuował działal-
ność. Świadectwem jego aktywności było podjęcie wysiłku bu-
dowy Domu Ludowego z salą widowiskową. Dom ten oddano do 
użytku w r. 1931 i od razu zaczął on tętnić życiem. Wystawiano 
w nim liczne spektakle reżyserowane przez Józefa Stanclika.

Sokół” z gminy Czernichów a właściwie z Międzybrodzia Bial-
skiego czyli dawniej Lipnickiego jest młodszy od tego z Bestwi-
ny tylko o rok zaś odrodził się w roku 2003. Kontakty z naszą 

Jednym z najwdzięczniejszych zadań naszej redakcji jest 
prezentowanie osiągnięć mieszkańców gminy Bestwina. A tych 
nie brakuje! Pragniemy zwrócić uwagę na osoby, które nie są 
znanymi sportowcami, literatami, samorządowcami ale swo-
je codzienne obowiązki wykonują solidnie i bywają doceniani 
we własnym środowisku. Ewa Paczyńska z Kaniowa pasjonu-
je się wizażem – to dziedzina dość tajemnicza dla przeciętne-
go mężczyzny, lecz dzięki tej niełatwej sztuce wszystkie panie 
mogą podkreślić najlepsze cechy swojej urody. Wizaż oddaje 
ponadto nieocenione usługi w takich branżach jak teatr, model-
ling, kino, telewizja.

„Mobilny salon” pani Ewy zajął niedawno pierwsze miejsce 
w konkursie „Najlepszy salon kosmetyczny 2016” zdobywając 
2984 głosy internautów. Sukces nie przyszedł przypadkowo – 
złożyły się na niego lata szkoleń, kursów oraz praktyka zawo-
dowa. „Uczestniczyłam w akcjach reklamowych, sesjach zdję-
ciowych, pokazach mody, wyborach Miss Podbeskidzia. Cen-
ną lekcją była praca w charakterze asystentki wizażu w progra-
mach Dancing with the Stars oraz The Voice of Poland. Pro-
wadzę wykłady, szkolenia, nieustannie poszerzam swoją wie-
dzę a cel jest jeden – piękny uśmiech kobiet i maksymalna sa-
tysfakcja z tego, co robię” – wyznaje wizażystka. Lekcje pobie-
rała przecież u najlepszych – Ewy Gil, Agnieszki Brody, Wio-
letty Uzarowicz, Daniela Sobieśniewskiego, Tatyany Dyakovej.

Mieszkańcy gminy Bestwina mogli podziwiać wykonane spo-
łecznie przez panią Ewę stylizacje teatralne oglądając spektakl 

„W poszukiwaniu Kopciuszka” z udziałem wójta Artura Beniow-
skiego i innych znanych osób. Radni, strażacy czy nauczycie-
le zamienili się w krasnali, Dobrą Wróżkę, Kota w Butach, Ja-
sia i Małgosię. Podobnie było na imprezach dla dzieci zorgani-
zowanych przez Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni”. Z umie-
jętności tytułowej „kreatorki urody” korzystali więc nasi sąsie-
dzi i znajomi, jednak także zawodowcy – piosenkarze czy ak-
torzy – byli bardzo zadowoleni. A dla kogo makijaż to za mało, 
zawsze może upiększyć paznokcie u stóp i dłoni.

Sławomir Lewczak
Zdjęcie pochodzi z fanpage’a Ewy Paczyńskiej na portalu 

społecznościowym.

„Kreatorka urody”
– Ewa Paczyńska wygrywa w branżowym plebiscycie

„Sokół” wczoraj i dziś

Wizażystka Ewa Paczyńska

Kultura
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Edukacja

gminą zostały nawiązane dzięki rodzinie Ślosarczyków – pani 
Zofia Ślosarczyk była naocznym światkiem rozkwitu bestwiń-
skiego sokolstwa. Należy dodać, ze gniazda powstające w III 

Rzeczypospolitej muszą zaczynać właściwie od zera – władze 
komunistyczne całkowicie zdelegalizowały organizację. Dru-
howie pod przewodnictwem prezesa Piotra Harata zaprezen-
towali ciekawy film „100 lat Sokoła na Podbeskidziu” oraz opo-
wiedzieli o prężnej działalności licznych sekcji – militarnej, piłki 
ręcznej, narciarskiej, turystycznej, rowerowej, artystycznej itd. 
Wszyscy instruktorzy pracują społecznie i oprócz prowadzenia 
zajęć kładą duży nacisk na wychowanie patriotyczne – moż-
na powiedzieć, że pod tym względem „Sokół” jest organizacją 
elitarną. Mieszkańcy Bestwiny gratulowali gościom wspania-
łych osiągnięć i profesjonalnie wydanej książki, uznanie wyra-
ził m.in. przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik i przewod-
nicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Su-
rowiak. Prowadzący spotkanie Andrzej Wojtyła oprowadził na-
stępnie czernichowskich druhów po Muzeum Regionalnym po-
kazując im sztandar i pamiątki związane z tutejszymi członka-
mi PTG „Sokół”.

Sławomir Lewczak

W Janowicach... kolędują policjanci!
Ostatni dzień zajęć szkolnych przed przerwą bożonarodze-

niową uczniowie ZSP w Janowicach przeżywali w prawdziwie 
świątecznym klimacie. Dyrektor Urszula Kal 22 grudnia zapro-
siła wszystkich na „Kolędowanie” – imprezę pełną niespodzia-
nek, podczas której przeżywano na nowo tajemnicę nocy be-
tlejemskiej sprzed ponad dwóch tysięcy lat.

Trzecioklasiści pod kierunkiem swoich nauczycieli zaprezen-
towali klasyczne „jasełka” gdzie nie zabrakło Dzieciątka, Ma-
ryi, Józefa, aniołów, ale i akcentów współczesnych. Atmosfera 
Świąt udzieliła się całej sali. Jak powiedziała pani dyrektor: „Nie-
zależnie od tego, jakiego jesteśmy wyznania, czas świąteczny 
ma coś w sobie – jesteśmy dla siebie milsi, a przystrojone skle-
py i ulice wywołują radosne uczucia”.

Od motywu muzycznego z komedii „Akademia Policyjna” roz-
poczęła swój koncert Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Występ funkcjonariuszy to nie lada grat-
ka – szczególnie najmłodsi zobaczyli „na żywo” mundury i praw-
dziwe instrumenty. Orkiestra, której członkami są także miesz-
kańcy gminy Bestwina jest jedną z tylko trzech takich w Pol-
sce. Pozostałe działają we Warszawie i we Wrocławiu. Muzycy 
zagrali utwory filmowe i kolędy – w ich śpiew włączyła się spo-
łeczność szkolna. Niespodzianką była obecność policyjnej ma-
skotki, psa Sznupka. Każdy chętny mógł przybić „piątkę” z sym-
patycznym psiakiem, który bawiąc – uczy prawidłowego i bez-

piecznego zachowania na ulicy, w klasie i w domu.
Na zakończenie podsumowane zostały liczne konkursy, jakie 

zostały zorganizowane z okazji „Tygodnia Profilaktyki”. Zwycięz-
cy otrzymali atrakcyjne nagrody. Wśród gości przedświąteczne-
go spotkania znaleźli się skarbnik gminy Bestwina Anita Kubik, 
przewodnicząca KGW Janowice Krystyna Norymberczyk i pro-
boszcz parafii św. Józefa Robotnika, ks. Józef Walusiak.

Sławomir Lewczak

Policyjna orkiestra zagrała wiele znanych przebojów i kolęd

Członkowie PTG „Sokół”

„Gaudeamus” w Kaniowie
– zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego

Przedszkolaki z Kaniowa są studentami! To nie żart, każde 
dziecko posiada swój własny indeks i uczęszcza na wykłady. 
Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu 
kaniowska ZSP zaprosiła grupy pięciolatków i zerówkowiczów 
do zapoznania się z rzeczywistością akademicką. Na razie oczy-
wiście w formie zabawy, ale kto wie, może ktoś z młodych pa-

sjonatów wiedzy rzeczywiście w przyszłości będzie przeprowa-
dzał ważne eksperymenty lub nawet zdobędzie tytuł profesora?

„Uniwersytety Dziecięce funkcjonują u nas już od jakiegoś 
czasu, ich celem jest wprowadzenie najmłodszych w świat na-
uki. Nie chcemy raczyć ich czystą teorią, raczej pokazujemy to, 
co najciekawsze – doświadczenia rozwijające wyobraźnię. Za-
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proszeni specjaliści z różnych dziedzin zaznajamiają dzieciaki 
z chemią, fizyką, biologią, technologiami komputerowymi itd.” 
– wyjaśnia koordynatorka projektu.

Wykład na sali gimnastycznej szkoły w Kaniowie w dniu 12 
stycznia rozpoczął się od uroczystego ślubowania. Tematem 
pierwszych zajęć były eksperymenty z temperaturą. Za pomo-
cą ciekłego azotu prelegenci wytworzyli kłęby dymu, bańki my-
dlane a nawet magiczne chrupki, które przemieniły łasuchów 
w Smoka Wawelskiego puszczającego parę nosem. Na skosz-
towanie dała się namówić nawet dyrektor Krystyna Bryksa. Przy 
okazji mali studenci poznali zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące w laboratorium i w kontakcie z chemią domową.

Sławomir Lewczak

Edukacja

Mali studenci uczestniczyli w ciekawych eksperymentach

W grudniu uczniowie klasy szóstej ZSP Janowice otrzymali 
zadanie związane z pracą w telewizji. Musieli wcielić się w rolę 
prezentera, dziennikarza, pogodynka, kucharza i zaprezento-
wać się w tej roli, prowadząc wybrany program telewizyjny. Na 
lekcji pojawili się dziennikarze z „Pytania na śniadanie”, komen-
tatorzy sportowi „Sporty zimowe”, kucharze „Gotowanie na we-
soło” i prezenterki „Kupuj z Mango”. Dzięki temu, że pracownia 
humanistyczna wyposażona jest w projektor, telewizor i kompu-
ter oraz magnetofon i głośniki uczniowie w pełni mogli zrealizo-
wać swoje zadania. Jak widać praca z tego typu sprzętem nie 
jest im obca. Zanim przystąpili do prezentacji wcześniej musie-
li je sobie przygotować.

Lekcja się udała, a uczniowie odkryli w sobie nowe talenty.
Jolanta Kuczyńska Pierwsze kroki do pracy w prawdziwej redakcji

Szóstoklasiści w roli prezenterów i dziennikarzy

Kronika policyjna 
Grudzień 2016

• 1 grudnia w Janowicach, przy ul. Janowickiej, nieznany 
sprawca po wybiciu okna dostał się do garażu, skąd skradł 
przewody elektryczne i elektronarzędzia. Straty – 800 zł. na 
szkodę mieszkańca Janowic.

• 23 grudnia w Bestwince, przy ul. Sportowej, nieznany spraw-
ca rzucił w okno kawałkiem betonu powodując uszkodzenie 
okna. Straty – 900 zł.

• W okresie 22 – 27 grudnia w Bestwinie, przy ul. Krakow-
skiej, nieznany sprawca włamał się poprzez zerwanie kłód-
ki do garażu, skąd skradł elektronarzędzia – straty 5000 zł. 
na szkodę mieszkańca Bestwiny.

• 28 grudnia w Kaniowie, na ul. Krzywolaków, nieznany 
sprawca poprzez wyważenie drzwi balkonowych włamał się 
do budynku jednorodzinnego, skąd skradł biżuterię. Stra-
ty – 5000 zł.

• 30 grudnia w Kaniowie, na ul. Grobel Borowa, nieznani 

sprawcy poprzez wyważenie drzwi balkonowych włamali się 
do domu jednorodzinnego, skąd skradli sprzęt elektronicz-
ny i pieniądze – straty 10 000 zł.

• 30 grudnia w Bestwinie, na ul. Krakowskiej, policjanci z wy-
działu kryminalnego KMP w Bielsku – Białej dokonali zatrzy-
mania mieszkańca Bestwiny poszukiwanego listem gończym 
wydanym przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej.

• 31 grudnia w Bestwinie, przy ul. Młyńskiej, policjanci z Ko-
misariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach zatrzyma-
li mieszkańca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości (1,15 
mg/l.) kierował samochodem.

Styczeń 2017
• 13 stycznia w Bestwinie, na ul. Zielonej, nieznany sprawca 

po rozkręceniu drzwi dostał się do pomieszczenia gospodar-
czego, skąd skradł przewody elektryczne. Straty – 150 zł.

Notował: Sławomir Lewczak
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Ogłoszenia

W lutym 2017 r. LGD Ziemia Bielska planuje kolejne nabory 
wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016‑2020.

Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu 
(Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bro-
nów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wi-
lamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, or-
ganizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowa-
dzą działalność ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.

W nowym naborze ponownie dostępna będzie pula środków 
na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej 
(w obszarach turystyki i rekreacji, produktu lokalnego, innowa-
cji czy usług dla społeczności) oraz na zachowanie material-
nego lub niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Nowością 
jaka pojawi się w lutym będą nabory wniosków z zakresu wspie-
rania współpracy między przedsiębiorcami z branży tury-
stycznej oraz wzmacniania kapitału społecznego.

Wysokość dotacji to 50 tys. zł dla osób podejmujących dzia-

łalność gospodarczą (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch 
ratach). Dla wniosków na rozwój firmy czy wzmacnianie kapi-
tału społecznego można otrzymać do 300 tys. zł w formie re-
fundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezen-
towanego sektora zwrot wyniesie od 63,63% do 95% kosztów).

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, szkoleń i warsztatów ofero-
wanych przez 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.

W lutym skorzystaj z dotacji LGD Ziemia Bielska

Kampania promocyjna „Rusza LSR!”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działa-
nia promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrud-
nienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społecz-
no-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł. z Europejskie-
go Funduszu Morskiego i Rybackiego z czego na
Realizację LSR (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządzenia nr 1303/2013) 
10 440 000,00 zł
Współpracę (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia nr 1303/2013) 
360 000,00 zł

Koszty bieżące i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit d oraz e Roz-
porządzenia nr 1303/2013) 1 200 000,00 zł

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spo-
łeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, za-

chęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszyst-
kich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybo-
łówstwa i akwakultury;

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i ob-
szarach akwakultury;

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obsza-
rach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na 
rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kul-
turowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, 
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury 
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w roz-
woju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybo-
łówstwa i działalnością morską.

Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 roku w ra-
mach:

• P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębior-
stwach rybackich

• P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej 
z podstawową działalnością rybacką

• P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej

W i ę c e j  s z c z e g ó ł o w y c h  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 
www.bielskakraina.pl lub nr tel. 725449170, 338105735
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Ogłoszenia

Zwierzaki czekają na Ciebie!
Czy znajdzie się w naszych domach miejsce dla jeszcze jed-

nego lokatora? Może szczekać lub miauczeć a gdy okażemy 
mu serce, stanie się prawdziwym członkiem rodziny. Bielskie 
schronisko „Reksio” pełne jest psów 
i kotów czekających na nowych wła-
ścicieli. Nasza redakcja również pra-
gnie pomóc zwierzętom i cyklicznie 
prezentować kilka ofert.

Jeśli natomiast ktoś pragnie ro-
zejrzeć się nieco dokładniej za po-
średnictwem internetu, może wejść 
na portal facebook, wyszukać frazę 
„psia ekipa” lub „kotełkowa druży-
na”, kliknąć w zakładkę „zdjęcia”, da-
lej w „albumy” i zapoznać się z opisa-
mi. Tam też widnieją dane kontakto-
we – telefon do opiekuna, który zaj-

muje się danym zwierzątkiem i jest w stanie odpowiedzieć na 
każde pytanie dotyczące futrzaka.

Na początek dwie propozycje:
– Nieco nieśmiały, lecz przyjazny piesek „po przejściach” Mar-

celek – tel. 608 427 792
– Para nierozłącznych psiaków Bolek i Lolek szukających 

wspólnego domu – tel. 881 655 905

UWAGA! Jeśli po-
siadamy już zwierzę-
ta a ich schronienia 
znajdują się na ze-
wnątrz, w zimie nie za-
pomnijmy o zabezpie-
czeniu legowisk przed 
mrozami!

Marcelek Bolek i Lolek

Po akcji badań spirometrycznych, Fundacja NEUCA rozpo-
częła kolejną serię badań Polaków. Jej celem jest ocena sta-
nu zdrowia serc Polaków i szerzenie wiedzy na temat chorób 
kardiologicznych. 13 lutego specjalny kardiobus pojawi się 

w Bestwinie, w którym będzie można wykonać bezpłatne 
badania. Kardiobus będzie stacjonował przy ulicy Szkolnej 4, 
między godzinami 10.00 a 16.00, przy siedzibie partnera akcji. 
Następnie ruszy do Rybnika. Udział w badaniu jest bezpłatny, 
wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokony-
wać w okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod 
tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.

W ramach badania będzie można:
• wykonać EKG, które pozwala ocenić częstotliwość oraz 

miarowość pracy serca, ocenić rozmiar oraz położenie ko-
mór serca, wykryć ewentualne nieprawidłowości w obrę-
bie mięśnia sercowego i ocenić skuteczność stosowane-
go leczenia farmakologicznego lub zabiegowego,

• wykonać pomiar ciśnienia, który umożliwia rozpoznanie 
nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia,

• sprawdzić wskaźnik BMI, który określa stopień ewentual-
nego nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zadba o serca mieszkańców Bestwiny
- trwa ogólnopolska akcja badań kardiologicznych
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Sport

Siatkówka pod choinką i na Nowy Rok
Mecze polskich siatkarzy i siatkarek od zawsze wyróżniały 

się gorącą atmosferą na boisku i na trybunach. Klub Sportowy 
Gminy Bestwina dokłada wszelkich starań aby i hala w Kanio-
wie tętniła życiem i 17 grudnia 2016 r. zorganizował „I Bożona-
rodzeniowy Turniej Piłki Siatkowej dla Dzieci i Młodzieży”. Udział 
wzięło około stu młodszych i starszych sportowców, udowadnia 
to, że siatkówka śmiało może pod względem popularności ry-
walizować z piłką nożną.

Turniej rozpoczął się o godzinnie 9:00 uroczystym otwarciem 
przez wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego oraz prezesa 
klubu – Szymona Kwartę. Zakończenie odbyło się ok. godziny 
13:30. W opinii organizatorów turniej przebiegł bardzo spraw-
nie, bez niemiłych wypadków. Rywalizowały jedynki siatkar-
skie dziewcząt i chłopców (kl.1-3), dwójki siatkarskie dziewcząt 
i chłopców (kl.4-6) i trójki siatkarskie dziewcząt i chłopców (kl.1-3 
gimnazjum). Serdecznie podziękowania KSGB składa wszyst-
kim organizatorom, hojnym sponsorom oraz sędziom (bez nich 
rozegranie turnieju byłoby bardzo skomplikowane).

Kolejny turniej, tym razem dla dorosłych, miał miejsce 28 stycz-
nia, również w hali sportowej w Kaniowie. Także i te zawody cie-

szyły się dużym zainteresowaniem uczestniczących drużyn i ki-
biców dopingujących swoich ulubieńców.

Oficjalne wyniki znajdują się na stronie Urzędu Gminy – 
www.bestwina.pl i na stronie KS Gminy Bestwina

Informacje przekazali Weronika Przebinda, Magdalena Dzi-
kowska oraz Szymon Białek

Byłem całkowicie zaskoczony ale szczęśliwy  – z uśmiechem 
przyznaje Tadeusz Zarębski z Bestwiny który podczas Śląskiej 
Gali Wolontariatu otrzymał w kategorii indywidualnej prestiżowy 
tytuł Wolontariusza Roku. Ten zwyczajny – niezwyczajny czło-
wiek stał się dla niepełnosprawnego Adriana prawdziwym mo-
tywatorem, swoistym trenerem personalnym, dobrym aniołem 
spełniającym marzenia. A jak to wszystko wyglądało w szcze-
gółach? O to zapytaliśmy samego pana Tadeusza.

Panie Tadeuszu, serdecznie gratulujemy wyróżnienia! Jak 
do tej pory Pana sylwetka nie była szerzej znana naszym 
mieszkańcom, więc proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Bardzo dziękuję. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się zdo-
bycia pierwszego miejsca. Nawet gdy nagrywano z nami, laure-
atami filmy to sądziłem że nagrywają każdego uczestnika. Więc 
tym większy szok. Co do mnie, jestem z zawodu blacharzem sa-
mochodowym i pracuję w firmie „Avio Aero” w Bielsku – Białej. 
Zajmujemy się produkcją części do samolotów i śmigłowców. In-
teresuję się sportem, szczególnie lekkoatletyką. Pasjonują mnie 
biegi długodystansowe i górskie, uprawiam je od czterech lat.

Jak doszło do Pańskiego spotkania z Adrianem i rozpo-
częcia przygody z wolontariatem?

Przed naszym wspólnym bieganiem tematyka wolontariatu 
była mi raczej obca. Adriana Formasa poznałem poprzez firmę 
w której pracuję. Do naszego przedsiębiorstwa zgłosiła się pani 
Elżbieta Tyczyńska z fundacji „Ada” do której należy chłopak. Ma 
on prawie 21 lat i jeszcze się uczy. Od kilku miesięcy poszuki-
wano dla niego trenera, ponieważ Adrian pragnął spełnić swo-
je marzenie – przebiec półmaraton w Warszawie. Trudno było 
jednak znaleźć odpowiedniego szkoleniowca. Gdy dowiedzia-
no się, że biegam, zaproponowano mi współpracę z chorym na 
autyzm podopiecznym. W tym miejscu muszę dodać, że Adrian 
odnosił już wcześniej sukcesy w sportach – ale zimowych. Zdo-
był drugie miejsce i srebrny medal na Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych w slalomie supergiganta w koreańskim Pyeongchang.

Jakim podopiecznym jest Adrian? Czy miał Pan swój spo-
sób na zdobycie jego zaufania?

Pierwszy raz spotkaliśmy się w styczniu. Na początku bardzo 
się obawiałem podjęcia wyzwania i zastanawiałem się „jak to 
będzie? ”. Wstępny kontakt był dość trudny z uwagi na specyfi-
kę schorzenia, jednakże z czasem okazało się, że dogadujemy 
się świetnie. Z pewnością zostało obalonych wiele stereotypów 
na temat autyzmu – Adrian to bardzo inteligentny chłopak, nie 
dla niego jest siedzenie w domu. Z treningu na trening otwierał 
się, zaczęliśmy rozmawiać na różne tematy.

W ilu zawodach wspólnie wystąpiliście?
Trzeciego kwietnia odbył się wymarzony przez Adriana pół-

maraton w Warszawie. Następnie pobiegliśmy w czerwcu na 
zawodach w Jaworzu – to bardzo wymagający bieg na 10 km, 
sporo górek i pagórków. We wrześniu braliśmy udział w sztafe-
cie, łącznie w jej trakcie zrobiliśmy 21 km czyli półmaraton. Na 
ostatniej zmianie pobiegł aktor Bartłomiej Topa. Zaznaczam, że 
te wszystkie zawody nie są przeznaczone specjalnie dla niepeł-
nosprawnych. Ja jestem przy Adrianie ale rywalizujemy wspól-
nie ze zdrowymi. Moja rola jest również rolą motywatora – psy-
chologa gdyż pomagam przezwyciężać kryzysy. Gdy Adrian 
mówi „już chyba nie dam rady”, ja odpowiadam „wytrzymasz, 

Noworoczny turniej piłki siatkowej mężczyzn

Tadeusz Zarębski i Adrian Formas

Ty także możesz zrobić coś dobrego!
Wywiad z Tadeuszem Zarębskim, Wolontariuszem Roku 2016
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niewiele zostało, razem pobiegniemy do mety” albo „zobaczy-
my się z panem Bartkiem i przekażemy mu pałeczkę, nie po-
zwólmy mu czekać.” Dbam poza tym o dostarczenie zawodni-
kowi napojów energetycznych.

Czy wolontariat to dobry sposób na zagospodarowanie 
czasu wolnego? W jaki sposób mógłby go Pan „zareklamo-
wać” mieszkańcom gminy Bestwina?

Dopóki nie znałem wolontariatu „od środka” to ciężko było 
mi cokolwiek na jego temat powiedzieć. Dziś z czystym sumie-
niem go polecam. Gdy widzę promieniejącą od Adriana radość, 
jego szczęście, pokonywanie kolejnych barier, to daje mi coraz 
więcej siły. Chcę trenować jeszcze więcej, to uzależnia w po-
zytywnym sensie. Każdego z nas stać na to, by w miarę swoje-

go czasu i sił zajął się wolontariatem, a w gminie Bestwina ist-
nieją umożliwiające to stowarzyszenia. Można zostać prawdzi-
wym „Świętym Mikołajem”.

Posiadacie już plany na rok 2017?
Oczywiście. Zaczynamy przygotowania do kolejnego pół-

maratonu. Odbędzie się on 26 marca w Warszawie. Mam na-
dzieję, że nie będzie zbyt dużych mrozów i nasze treningi ru-
szą planowo. Nie spoczywamy na laurach, zamierzamy konty-
nuować naszą współpracę. I ja i Adrian nie będziemy odpusz-
czać. Chciałbym także zabrać swojego podopiecznego w góry, 
jest dosyć dużo biegów górskich, zatem dobrze będzie spraw-
dzić się w którymś z nich.
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Sport

Sportowe laury Starosty Bielskiego
– „nasi” wyróżnieni!

Podobnie jak kultura, tak i sport zajmuje w życiu naszego po-
wiatu ważne miejsce – zawodnikom daje satysfakcję i motywa-
cję do wspinania się jeszcze wyżej a kibicom – radość z sukce-
sów swoich ulubieńców. Tym bardziej, gdy mistrzowie to nasi 
sąsiedzi. Starosta Andrzej Płonka co roku nagradza naśladow-
ców Kamila Stocha, Anity Włodarczyk lub Roberta Lewandow-
skiego – bo także pod szczytami Beskidów rodzą się podobne 
talenty. Osiemnaste już spotkanie środowiska sportowego przy-
niosło deszcz nagród również dla bohaterów minionego sezo-
nu pochodzących z gminy Bestwina.

1 lutego w siedzibie Starostwa nagrody za wybitne osiągnię-
cia sportowe otrzymali:

• Magdalena Solich – freediverka. Podwójna złota meda-
listka Mistrzostw Świata z fińskiego Turku, brązowa me-
dalistka MŚ z Belgradu, rekordzistka świata i Polski, zdo-
bywczyni pierwszych miejsc w zawodach m.in. w Brnie 
oraz w Barbórkowym Pucharze Śląska w Rybniku – in-
dywidualnie i drużynowo.

• Kladia Sachmerda, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, 
Natalia Pacyga, Monika Pacyga – kajakpolistki z UKS 
„Set” Kaniów, reprezentantki Polski. Dziewczyny zdobyły 
srebrne medale Mistrzostw Świata U21 we włoskich Sy-
rakuzach jak również III miejsce w Pucharze Europy, II m. 
w Pucharze Polski a także I miejsce w XIX Mistrzostwach 
Polski Seniorów i w XVI Mistrzostwach Polski Juniorów.

• Borys Zubczewski – kajakopolista z UKS „Set” Kaniów, 
kapitan drużyny seniorów – wicemistrzów Polski z 2016 r. 
Zdobył także I m. w Pucharze Europy, I m. w Pucharze 
Polski.

• Kordian Kupczak – zawodnik kajak polo, UKS „Set”. 
Kapitan drużyny juniorów młodszych – mistrzów Polski, 
I miejsce w Pucharze Polski, uczestnik międzynarodo-
wych turniejów w Pradze, Szwajcarii, we Włoszech – zdo-
bywca I miejsca.

• Trenerzy prowadzący – Dariusz Pilarz i Bartłomiej Da-
widek

• Wojciech Pilarz – kajakarz klasyczny. Zdobywca I miejsca 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Moraw (k1 – 500m., 
k1 – 2000 m.) a także w I Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików na tych samych dystansach, zwycięz-
ca w Pucharze Polski Południowej (I m. – 2000 m.) i Dłu-
godystansowych Mistrzostwach Śląska (I m. – 2000 m.).

Nagrodę specjalną z rąk starosty Andrzeja Płonki i przewod-
niczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego otrzymał pan Bo-
gusław Bajerski, współorganizator wielu przedsięwzięć zwią-
zanych z rozwojem kajak – polo a zwłaszcza Pucharu Europy 
w Kaniowie, odpowiednika piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Galę uświetniła wokalistka Justyna Surowiecka zaś prowa-
dzącym był Mateusz Stwora. Przybyło wielu samorządowców 
i działaczy pracujących na co dzień w klubach sportowych z mło-
dzieżą i zawodnikami dorosłymi. Spotkał się z nimi również wi-
cewojewoda śląski Jan Chrząszcz a z gminy Bestwina – wójt 
Artur Beniowski.

Sławomir Lewczak; Foto – Mirosław Łukaszuk

Nagrodzeni sportowcy z gminy Bestwina
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Sezon świąteczno – noworoczny w gminie Bestwina to kon-
certy, przedstawienia, orszaki Trzech Króli i inne ciekawe im-
prezy. Zapraszamy do przeczytania artykułów i  obejrzenia 
zdjęć – także na naszej stronie internetowej www.bestwina.pl

W drodze do Betlejem


