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Aktualności

Minął już drugi, a pierwszy peł-
ny rok Pana kadencji. Tak jak 
przed rokiem możemy stwier-
dzić, że gmina Bestwina podob-
nie jak i inne jednostki samorzą-
dowe zmaga się z kryzysem. In-
westycje jednak są realizowa-
ne. Na ile w obecnej sytuacji jest 
możliwe takie zbilansowanie do-
chodów i wydatków, aby równo-
cześnie zadbać o oszczędności 
i o rozwój gminy?

Jeśli chodzi o budżet – myślę 
zwłaszcza o dochodach gminy – 
szukanie środków było i jest nie-

łatwym zadaniem. Samorządy opierają bowiem projekty budże-
tów na podstawie prognoz Ministra Finansów. Niestety w więk-
szości przypadków, w naszej gminie również, prognozy te nie 
realizują się tak, jak zostały zaplanowane i na chwilę obecną 
mamy ok. 800 000 zł. straty. Jest to dla naszego niewielkie-
go budżetu pokaźny, bo prawie dziesięcioprocentowy uszczer-
bek. Trzeba więc zadawać sobie pytania – jakie inwestycje wy-
konać, z jakimi się wstrzymać – i są to dylematy przed którymi 
stajemy na co dzień. Dzięki pracy urzędników oraz zrozumie-
niu Radnych gminy Bestwina koniecznych przesunięć w bu-
dżecie dokonujemy na bieżąco. Dochody i wydatki bilansujemy 
cały czas, ale jeszcze raz z całą mocą mówię – to bardzo trud-
ne w obecnych czasach

Z jakiego rodzaju wpływami do budżetu gmina wiąże naj-
większe nadzieje? Które wydatki można by sensownie ogra-
niczyć? Czy wypuszczenie gminnych obligacji jest dobrym 
rozwiązaniem? 

Zacznijmy od obligacji. Zawsze można postawić sobie pyta-
nia: Czy inwestujemy? A jeżeli tak, to z jakich źródeł? Źródła te 
dzielimy na dochody własne, zresztą relatywnie niewielkie, tzw. 
wkład własny, czyli środki albo z kredytów albo z obligacji i środki 
zewnętrzne (unijne, marszałkowskie itp.). Po przeanalizowaniu 
sytuacji finansowej i możliwości emisji obligacji, uzyskaniu po-
zytywnej opinii RIO okazało się, że gmina Bestwina może obli-
gacje wyemitować. Wybraliśmy więc firmę, która przygotowała 
program emisji, mamy już także podpisaną umowę z bankiem 
PKO BP, będącym gwarantem naszych obligacji. Przyglądając 
się obiektywnie trzeba powiedzieć, że obligacje są co najmniej 
o kilka procent korzystniejsze od zwykłego kredytu inwestycyj-
nego! Podkreślam i przypominam że obligacje będą wykorzy-
stywane jako wkład własny do zadań inwestycyjnych, czyli nie 
na zadania tzw. bieżące ani tym bardziej na konsumpcję. Będą 
także częściowo przeznaczone na spłatę najmniej dla gminy ko-
rzystnych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Największymi wpływami do budżetu są podatki dochodowe  
- PIT, CIT oraz wpływy z działalności gospodarczej na terenie 
naszej gminy. Z nimi wiążemy największe nadzieje. Na skutek 
kryzysu, jak już powiedziałem, dochody nie realizują się według 
prognoz i limitujemy poziom wydatków do niezbędnych i najbar-
dziej koniecznych. Dotyczy to nie tylko funkcjonowania Urzędu, 

ale także jednostek pomocniczych, szkół, przedszkoli, jednostek 
kultury itd. Wydatki w poszczególnych jednostkach muszą zostać 
na poziomie roku bieżącego. Odbyłem wiele rozmów z dyrek-
torami czy kierownikami, wspólnie staramy się wypracować jak 
najlepszą finansowo strategię gminy na rok 2014 i lata kolejne. 

Jak wygląda współpraca Urzędu Gminy z przedsiębior-
cami? Na naszym  terenie działa Park Techniki Lotniczej, 
fedrowanie  rozpocznie PG „Silesia”.  Jakie wymierne ko-
rzyści mamy z obecności tychże firm w gminie Bestwina?

Park Techniki Lotniczej funkcjonuje w gminie Bestwina od kil-
ku lat. W tej chwili w Kaniowie stoi już pięć wielkopowierzch-
niowych hal produkcyjnych, z których do gminy wpływa poda-
tek i to oczywiście cieszy. Mamy nadzieję, że Park będzie in-
westował w dalszym ciągu na terenie gminy Bestwina. Gmina 
na pewno nie będzie stawiać żadnych przeszkód w tym zakre-
sie. Oczywiście wszystkie nasze posunięcia muszą być zgod-
ne z odpowiednimi ustawami – zwłaszcza z ustawą o finan-
sach publicznych jednostek samorządu terytorialnego – i obo-
wiązującym prawem.

Rozpoczęcie wydobycia przez PG „Silesia” jest planowane 
na przełom stycznia i lutego i jeżeli kopalnia faktycznie ruszy, 
wówczas będziemy mogli mówić o jakichkolwiek wpływach. Ale 
poza kwestią czysto finansową spotkamy się tutaj z problemem 
występowania szkód górniczych. Obecne technologie pozwala-
ją co prawda na ich zminimalizowanie, lecz tak czy owak taka 
ewentualność się pojawi. Musimy zatem patrzeć wielowymiaro-
wo, na plusy i minusy działalności przedsiębiorstw.

Przejdźmy do  inwestycji. Najbardziej widoczne są nie-
wątpliwie drogi, bo po nich poruszamy się uczęszczając 
do szkół, czy jadąc do pracy. W ostatnim czasie obserwo-
waliśmy remont dróg powiatowych w Kaniowie i w Jano-
wicach, ale na zebraniach wiejskich słyszeliśmy zapewnie-
nia dotyczące  innych ulic. Czy można prosić o rozwinię-
cie tego tematu?

W ostatnich latach na terenie gminy remontowane były głów-
nie drogi powiatowe. Ma to związek z tym, że od kilku kadencji 
polityka pana Starosty idzie w kierunku partycypowania w kosz-
tach – powiat wykonuje tę drogę, do której samorząd lokalny do-
płaci 50%.  Zważywszy na to, że innej możliwości finansowania 
tych inwestycji nie ma, stajemy przed dylematem: albo szuka-
my  naszego wkładu, albo od wykonywania drogi odstępujemy, 
z pełną świadomością, że następna szansa może się nie po-
wtórzyć. Mając taki wybór, dzięki zrozumieniu Rady Gminy za-
wsze staramy się ten 50% wkład znaleźć. 

Faktycznie, w roku 2013 został wykonany w Kaniowie ciąg 
ulic Krzywolaków i Czechowickiej, w Janowicach ul. Janowicka 
(liczę że zostanie dokończona do ul. Krakowskiej), a w Bestwi-
nie nakładka asfaltowa na ul. Szkolnej sfinansowana ze środ-
ków powodziowych Starostwa. Jeśli więc chodzi o stan głów-
nych dróg powiatowych, nie ma powodów do wstydu. Mam na-
dzieję, że jak zapowiadałem na zebraniach wiejskich do reali-
zacji w przyszłym roku wejdzie ul. Krakowska (do „Piekarni”). 
To główny, można by powiedzieć reprezentacyjny ciąg komuni-
kacyjny w Bestwinie, przebiega obok Urzędu i najważniejszych 

Wójt Artur Beniowski: wiele za nami, 
jeszcze więcej przed nami

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski
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budynków użyteczności publicznej. Jej remont to kwestia stra-
tegiczna. Jesteśmy przygotowani na udział w kosztach, mając 
świadomość, że robimy to dla naszych mieszkańców. Oczy-
wiście nie zapominamy o pozostałych drogach powiatowych 
i gminnych na naszym terenie.

W 2014 roku realizowany będzie kolejny etap budowy ka-
nalizacji. Jest to zadanie potrzebne, choć nie zawsze do-
strzegane, z uwagi na jego małą nośność medialną. Jakie 
problemy mieszkańców pomoże  rozwiązać  jego dokoń-
czenie?

Zadanie dostrzegalne oczywiście jest, ale – jak popularnie 
mówimy – inwestycja idzie „w ziemię” i nie ma jej wizualnego 
efektu, jednak generuje koszty finansowe. Nasi mieszkańcy też 
będą musieli je ponieść, ponieważ dotychczas płacili jedynie za 
wodę, a teraz dojdą jeszcze opłaty za ścieki. Uważam jednak, 
że opłaty to „mniejsze zło” w tej inwestycji. Gospodarka wod-
no – ściekowa była i jest u nas bardzo ważna, cieszę się bar-
dzo, że pozyskaliśmy kolejne środki na to zadanie i możemy je 
kontynuować. Do końca września planowane jest skanalizowa-
nie północnej części Bestwiny, od granic z Bestwinką do wyso-
kości ul. Krakowskiej. Środki pozyskaliśmy z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich oraz jako pożyczkę umarzalną z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Trzecim elementem finansowania będą środki własne Gminy.

Jakie problemy zostaną rozwiązane? Ścieki nie będą odpro-
wadzane do rowów i drenów. Kolejny obszar gminy będzie moż-
na nazwać „ekologicznym”, estetycznym i przyjaznym do życia. 
Żyjemy w XXI wieku, więc kanalizacja i dobra jakość wody po-
winny być rzeczami oczywistymi.

Remontu domagają się różne obiekty użyteczności pu-
blicznej. Nowe otoczenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie jest 
udogodnieniem dla pacjentów, lecz swoje – niebezzasadne 
wnioski – zgłaszają na przykład dyrektorzy szkół lub preze-
si OSP pragnący docieplić czy wyremontować swoje pla-
cówki. O czym Urząd Gminy myśli w pierwszej kolejności?

Część z tych remontów została już wykonana, ale wiele jest 
do zrobienia jeszcze przed nami. Rozdanie unijne w latach 
2014 – 2020 będzie na pewno w jakiejś mierze nastawione na 
tego typu działania. Województwo śląskie jest podzielone na 
tzw. subregiony – gmina Bestwina znajduje się w subregionie 
południowym, pieniądze z subregionów zakładają cele, o któ-
rych mowa w pytaniu. Myślimy w pierwszej kolejności o Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince, który, choć stosun-
kowo młody – generuje duże koszty energii, przede wszystkim 
gazowej. Następnie będziemy chcieli zmodernizować budynek 
w Bestwinie, w którym znajduje się przedszkole i Gminna Bi-
blioteka Publiczna. W latach przyszłych do remontów przewi-
duję również budynek OSP w Bestwince i „stare przedszkole” 
w Janowicach.

W kwietniu oddano do użytku pełnowymiarową salę gim-
nastyczną w Kaniowie – to w dużej części zaspokaja zapo-
trzebowanie mieszkańców na obiekt sportowy z prawdzi-
wego zdarzenia. Ale pojawiają się głosy, że dużej sali bra-
kuje w Janowicach. Uważa Pan, że i w tym sołectwie przy 
szkole będzie można w dobrych warunkach pograć w pił-
kę nożną czy siatkówkę?

Bardzo cieszę się, że w naszej gminie powstała pełnowy-

miarowa sala sportowa. Jak już to podkreślałem, obiekt zloka-
lizowany jest w Kaniowie, jednak budowany był z myślą o całej 
naszej społeczności i sądzę że w dobie powszechności samo-
chodów, kiedy to dojazd z jednego sołectwa do drugiego zaj-
muje kilka minut, dostęp do sali nie powinien być problemem. 
Jest wykorzystywana cały czas przez uczniów, kluby sportowe 
i osoby indywidualne.

Temat sali w Janowicach pojawia się od dawna i jestem zwo-
lennikiem jej powstania. Nie musi być koniecznie tak duża jak 
w Kaniowie, ale powinna ona zapewnić możliwość komfortowe-
go i profesjonalnego uprawnienia sportu. Nie daje tego niestety 
mała salka, którą obecnie dysponuje szkoła. Będę robił wszyst-
ko, by w przyszłym roku powstał projekt budowy sali w Janowi-
cach, a w latach kolejnych rozpoczęła się jego realizacja.

Kolejne pytanie o obiekt sportowy. Cieszymy się Gminnym 
Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji, jednak w miesią-
cach letnich jest on dość zatłoczony i mieszkańcy oraz go-
ście uskarżali się na problemy z parkowaniem. Czy w nad-
chodzącym roku ich unikniemy?

Zapewne tych problemów w całości nie unikniemy. Przynaj-
mniej dopóki ośrodek będzie darmowy, co wynika z tzw. trwało-
ści projektu dofinansowanego przez UE, chętnych na spędza-
nie czasu na „Żwirowni” będzie dużo. Nie tylko z naszej gmi-
ny, ale i z gmin ościennych, m.in. Czechowic – Dziedzic, Biel-
ska – Białej, gmin powiatu oświęcimskiego. Będziemy jednak 
robili wszystko, by udostępniać jak najwięcej miejsc parkingo-
wych. Jesteśmy po rozmowach z nowym właścicielem terenu 
przyległego – właściciel udostępnił teren jako parking i to w ja-
kiejś mierze pomaga w rozładowaniu tłoku. Jednak daleko jesz-
cze do optymalnego uporania się z tą niedogodnością.

Jak ocenia Pan  funkcjonowanie  tzw. ustawy „śmiecio-
wej” w Gminie Bestwina?

Od 1 lipca funkcjonuje w kraju, a więc również w naszej gmi-
nie tzw. ustawa „śmieciowa”.  Na dzień dzisiejszy na terenie na-
szej gminy nowy system sprawdza się całkiem nieźle. Ilość zło-
żonych deklaracji w większości pokrywa się z wpłatami za wy-
wóz odpadów komunalnych. Są oczywiście sytuacje, gdy musi-
my wzywać mieszkańców do uiszczenia opłaty – zatem nie ma 
jakiejś euforii, ale dążymy do tego by płatność za wywóz od-
padów była stuprocentowa. Dobrze również układa się współ-
praca z firmą Operatus, która odbiera od nas odpady komunal-
ne. Jeżeli pojawiłby się jakieś uchybienia proszę je niezwłocz-
nie zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych 
za to zadanie.

We wrześniu gościł Pan na otwarciu Domu Stałego Poby-
tu stowarzyszenia „Razem” przy ul. Gen. Sikorskiego. Jak 
wygląda współpraca gminy z tym stowarzyszeniem i inny-
mi organizacjami mającymi na celu pomoc niepełnospraw-
nym, chorym i najuboższym?

Rozwiązania prawne takie, jakie teraz mamy, nie pozostawia-
ją samorządom wielkiego pola manewru w tym względzie. Na 
spotkaniach w Stowarzyszeniu, gdzie byli obecni m.in. parla-
mentarzyści zwracałem uwagę, że przepisy pozwalające gmi-
nom wspierać organizacje takie jak „Razem” powinny zostać 
zmienione. Ośrodki takie ze swej istoty nie są nastawione na 
dochód – pomagają ludziom najbardziej potrzebującym, widzi-
my sami, jakiego wysiłku wymaga praca osób zaangażowa-
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Sesję, która odbyła się w dniu 5 grudnia radni mogą zaliczyć 
do jednych z najbardziej pracowitych w tej kadencji. Podczas 
niej dyskutowano nad uchwałą budżetową na rok 2014 oraz 
nad innymi uchwałami ważnymi z punktu widzenia mieszkań-
ców. Zanim jednak to nastąpiło, wszyscy obecni przeżyli uro-
czystość, która zdarza się dość rzadko. Było to wręczenie srebr-
nych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medal ten otrzy-
mują między innymi rodzice, których co najmniej troje dzieci od-
było służbę wojskową. W dobie służby zawodowej takich par 
jest oczywiście coraz mniej i dlatego wyróżnienie dla naszych 
mieszkańców jest dużym zaszczytem. Medalem zostali uhono-
rowani państwo Małgorzata i Ludwik Zarębscy, zaś wręcza-
li go przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Biel-
sku – Białej  - szef wydziału rekrutacji mjr Janusz Świerczek 
oraz p. Agnieszka Jędrzejko – Głąb. Gratulacje złożyli rów-
nież wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i przewodniczący 
Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek.

 
Radni podjęli na sesji szesnaście Uchwał w sprawie:
1) Określenia przystanków komunikacyjnych oraz wa-

runków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyj-
nych,  których właścicielem  lub  zarządzającym  jest Gmi-
na Bestwina,
2) Ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych,

3) Udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej 
Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realiza-
cję zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powia-
towych na terenie Gminy Bestwina,
4) Określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomo-

ści oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gmi-
nie Bestwina w 2014 roku,
5) Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wy-

sokości podatku rolnego na 2014 rok,

Aktualności

nych, czy to w prace budowlane czy pozyskiwanie sponsorów. 
Cieszę się, że taka placówka u nas powstała i choć koszty jej 
utrzymania są spore, to możemy włączyć się w pomoc choćby 
poprzez organizację imprez podczas których zbierane są tzw. 
„wolne datki” – przykładem był świąteczny koncert kolęd. Chy-
lę głowę przed ludźmi działającymi w „Razem” i innych stowa-
rzyszeniach, że podjęli się tak trudnej i pewnie nigdy – po ludz-
ku mówiąc – nie zapłaconej do końca pracy.

W życiu gminy stałe miejsce zajmuje kultura i nasze pla-
cówki działają na tym polu w bardzo różny sposób. W 2013 
roku pojawiło się kilka nowych inicjatyw – choćby wspól-
ne, gminne dożynki, gra terenowa itp. Wysoką frekwencję 
odnotowały imprezy cykliczne – Święto Gminy albo Świę-
to Karpia Polskiego. A jak Pan ocenia nasze życie społecz-
no – kulturalne?

Życie kulturalne w naszej gminie oceniam bardzo wysoko. To 
nie tylko moja ocena, bo to samo mówią mieszkańcy i goście 
przybywający z nieraz dalekich okolic. Właściwie przez cały 
czas w naszych placówkach kulturalno – oświatowych i spor-
towych coś ciekawego się dzieje. Można sprawdzić to wcho-
dząc na strony internetowe i czytając „Magazyn Gminny”. Nie 
spotkałem się z kimś, kto by powiedział, że jakakolwiek impre-
za w gminie Bestwina była na „średnim” lub „słabym” poziomie.

W stały kalendarz imprez wpisało się Święto Gminy, Rewia 
Orkiestr Dętych, Święto Karpia Polskiego, Bestwińskie Spotka-
nia Folklorystyczne, Janowicki Piknik Rodzinny, Rajd Rowerowy 
i inne. Ten kalendarz można zapełniać dalej. Dożynki, które od-
były się we wrześniu w Bestwince mogą integrować mieszkań-
ców wszystkich czterech naszych sołectw. W przyszłym roku za-
praszam wszystkich rolników i osoby, którym bliska jest ich pra-
ca na uroczystość dożynkową do Bestwiny. Scentralizowanie 

tego typu imprez jest lepsze niż dotychczasowe „rozdrobnienie”.
Oprócz typowych imprez, godna uwagi jest działalność bieżą-

ca kulturalna. Jestem pełen uznania dla Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji, posiada ono bogatą ofertę zajęć dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, różnorakie sekcje, przy CKSiR działa Mu-
zeum im. ks. Z. Bubaka, Zespół Regionalny i Orkiestra Dęta. 
Centrum organizuje turnieje, konkursy, zajęcia podczas ferii. 
Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Nie zapominam o Gminnej Bibliotece Publicznej, która dzię-
ki pani dyrektor Teresie Lewczak i pracownikom jest placówką 
wyróżniającą się na tle innych jednostek w powiecie, wojewódz-
twie i całym kraju. Osoby zapraszane na spotkania to „najwyż-
sza półka” i całe spektrum tematyczne – pisarze, dziennikarze, 
aktorzy, podróżnicy. Również działające na terenie gminy orga-
nizacje i stowarzyszenia włączają się w organizację życia kul-
turalnego wykazując wiele dobrych inicjatyw.

Zbliżają się wybory samorządowe. Jest to czas rozliczeń 
i oceny wójta i radnych przez mieszkańców. Czy możemy 
mieć pewność, że złożone obietnice są realne i mają pokry-
cie w rzeczywistości?

W przyszłym roku o tej porze będziemy już najprawdopodob-
niej po wyborach. Poddam się więc pod ocenę mieszkańców 
z cała pokorą i już teraz deklaruję, że będę ubiegał się o reelek-
cję. Wiem, że pewnie zawsze można było zrobić więcej i lepiej, 
inaczej, ale nikt nie jest nieomylny. Jednakże uważam, że po-
lityka Urzędu Gminy idzie w dobrym kierunku. Codziennie zer-
kam na założenia wypisane w mojej ulotce wyborczej i mogę 
spojrzeć śmiało w lustro, że obietnice te nie zostały bez pokry-
cia. Wierzę, że zostanie to zauważone i docenione.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

XXXV Sesja Rady Gminy Bestwina
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Aktualności

6) Trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podat-
ku rolnego, użytków rolnych, na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej,
7) Określenia na 2014 rok stawek podatku od środków 

transportowych,
8) Określenia wzorów informacji  i deklaracji o podmio-

cie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymia-
ru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, 
podatku rolnego,
9) Uchylenia Uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Be-

stwina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od 
posiadania psów,
10) Sprzedaży nieruchomości,
11) Wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bestwina,
12) Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji ce-

lowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na wypłatę od-
szkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych 
na terenie Gminy Bestwina,
13) Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowa-

nie działań  ze środków PROW na  lata  2007-2013  -  zada-
nie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwi-
na - etap II - Bestwina,
14) Zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Be-

stwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020, 
15) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 
2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grud-
nia 2012 roku,
16) Wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdra-

żania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bestwina.
 
Uchwały te były szczegółowo omawiane na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Gminy, ale do każdej z nich krótko odniósł 
się na sesji wójt Artur Beniowski. Warto w tym miejscu podać 
do wiadomości zmiany w stawkach podatków i opłat. Wójt po-
informował, iż proponowane stawki podatku od nieruchomo-
ści i od środków transportowych wzrosną w roku 2014 o 2,4%. 
Zmieni się również średnia cena skupu żyta – obniżono ją do 
60,80 zł. za kwintal co daje opłatę 304 zł. za areał do 1 ha i 152 
zł. powyżej 1 ha.

Znika natomiast opłata od posiadania psów jako przynoszą-
ca znikome dochody i w praktyce trudna do wyegzekwowania.

Głównym punktem sesji stało się uchwalenie uchwały budże-
towej oraz uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2014 - 2023. Zanim to nastąpiło, należało uzyskać pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisji Sta-
łych Rady Gminy Bestwina. RIO pozytywnie zaopiniowało oba 
projekty, natomiast opinię komisji gminnych odczytała przewod-
nicząca Komisji Budżetu i Finansów, radna Maria Maroszek. 
Opinia ta również była pozytywna.

W dyskusji radni uznali budżet za „lekko optymistyczny” pod-
kreślając fakt, że pomimo ciężkiego roku zdołano obniżyć koszty 
finansowania Urzędu Gminy bez potrzeby mnożenia etatów. Na 
wiele inwestycji pozyskano środki z zewnątrz, jest to na przykład 
asfaltowanie dróg gminnych. Środki zewnętrzne mają zresztą 
udział w finansowaniu zadań już od wielu lat, jednym z now-
szych przykładów jest otoczenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.

Budżet na rok 2014 jest pierwszym budżetem przygotowa-
nym pod kierunkiem nowej pani Skarbnik – Anity Kubik. Z tego 
zadania urzędniczka wywiązała się bardzo dobrze i zebrała od 
radnych należne gratulacje. 

W liczbach budżet przedstawia się następująco:
Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wyso-

kości 29 726 132,80 zł.
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 26 472 938,80 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 3 253 194,00 zł.
Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane  w wysoko-

ści 35 833 222,60 zł.
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości  26 428 988,74 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 9 404 233,86 zł.

Planowany deficyt stanowiący różnicę między dochoda-
mi a wydatkami wynosi  6 107 089,80 zł. i zostanie sfinanso-
wany przychodami z tytułu wolnych środków, emisji obligacji  
komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Podpisano umowę na emisję obligacji
W dniu 21 listopada w sali se-

syjnej Urzędu Gminy wójt Ar-
tur Beniowski podpisał z ban-
kiem PKO BP umowę na emisję 
obligacji komunalnych.  Łączna 
wartość tychże obligacji wynie-
sie 7,3 mln. zł. Poręczyciela re-
prezentowała dyrektor Południo-
wego Oddziału Korporacyjnego 
w Katowicach banku PKO BP 
Jolanta Gutowska, obecni byli 
także Jacek Ryński i Piotr Ga-
łuszka z firmy „Lema Finance”, 
zaś ze strony Urzędu – skarbnik 
Anita Kubik.

Podstawowym celem emisji obligacji jest ochrona zdolno-
ści kredytowej gmin. Na skutek boomu inwestycyjnego z lat 
2007 – 2010 samorządy masowo korzystały z unijnych dota-

cji. Jednakże należało dokładać 
do nich środki własne, w wyso-
kości przeważnie 20% wartości 
inwestycji, co skutkowało za-
dłużaniem się. Obligacje, emi-
towane na konkretny cel pomo-
gą w spłacie zaciągniętych zo-
bowiązań, różniąc się od kre-
dytu m.in. możliwością rozło-
żenia spłaty. Jak mówi J. Ryń-
ski, w okresie napływu środków 
unijnych gminy mogą spłacać 
tylko odsetki, natomiast kapitał 
w ustalonym przez nie czasie, 
nawet kilka lat po emisji.

Emisja obligacji stanowi coraz popularniejszą formę pozyski-
wania zwrotnego finansowania poprzez jednostki samorządu 
terytorialnego. Oto zalety obligacji komunalnych:

Podpisywanie umowy
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• Uproszczona procedura – niezaprzeczalną zaletą zaciągnię-
cia zobowiązania w postaci emisji obligacji jest brak obowiąz-
ku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, dzięki czemu emitent uzyskuje swobodę w usta-
laniu warunków emisji oraz wyboru banku. Wyłączenie stoso-
wania tej ustawy powoduje, że emitent nie jest ograniczony 
terminami, ani dość sztywnymi regułami dotyczącymi wybo-
ru najlepszej oferty. Przeprowadzenie emisji zwykle jest po-
przedzone procedurą konkursową zmierzająca do wyłonie-
nia podmiotu oferującego najkorzystniejsze warunki – jest to 
procedura, której zasady ustala sam emitent.

• Elastyczność - emitent ma dużo większą swobodę w kształ-
towaniu warunków finansowania niż kredytobiorca . Elastycz-
ność obligacji komunalnych przejawia się przede wszystkim 
w swobodzie ustalania przez jednostkę samorządu terytorial-
nego  terminów emisji oraz możliwości dopasowania termi-
nów wykupu do możliwości budżetowych.

• Długi okres finansowania – tj. okres, po upływie którego na-
stępuje wykup obligacji. Może on być znacznie dłuższy niż 
okres finansowania przez kredyt bankowy. Umożliwia to lep-
sze dopasowanie struktury i harmonogramu spłat do możli-
wości budżetu.

• Promowanie emitenta - niewątpliwą zaletą obligacji są ko-
rzyści marketingowe dla emitenta. Obligacje postrzegane są 
jako instrument bardziej nowoczesny niż kredyt czy pożycz-
ka, a samorząd je emitujący jako prorynkowy.

• Wartość pieniądza – porównując koszt obsługi kredytu i emi-
sji obligacji trzeba pamiętać, że w przypadku obligacji odset-
ki płacone są zwykle raz do roku, co powoduje, że dla takie-
go samego oprocentowania nominalnego, efektywne kosz-
ty obsługi obligacji będą mniejsze niż w przypadku kredytu 
z odsetkami płaconymi co miesiąc. Nominalne oprocentowa-
nie obligacji zwykle jest mniejsze niż oprocentowanie kredy-

tu komercyjnego.
• Obligacje komunalne postrzegane są jako bezpieczny papier 

wartościowy, w związku z czym są gwarantowane przez in-
stytucje finansowe. 

• Gmina jest wiarygodnym emitentem, między innymi ze wzglę-
du na brak zdolności upadłościowej gmin. 
Na co konkretnie przełożą się obligacje w przypadku gminy 

Bestwina? Wójt Artur Beniowski tłumaczy, iż dzięki nim gmina 
może liczyć na środki z nowego rozdania funduszów UE. W su-
mie na inwestycje, takie jak dokończenie kanalizacji gminy lub 
modernizację dróg zostanie przeznaczone 2/3 kwoty, natomiast 
pozostała część pozwoli na spłatę niekorzystnych pożyczek. Od 
2017 roku rozpocznie się sześcioletni okres wykupu obligacji.

Sławomir Lewczak

Z przedstawicielką PKO BP Jolantą Gutowską

Kaniów
Ostatnie w 2013 roku zebranie wiejskie miało miejsce w Kanio-

wie w dniu 27 października. Mieszkańcy poruszali specyficzne 
dla tej miejscowości problemy, związane zwłaszcza z bieżący-
mi inwestycjami, takimi jak przebudowa ulic Krzywolaków i Cze-
chowickiej, a także działalnością sali sportowej czy też funkcjo-
nowaniem filii SP ZOZ,

Zarówno wójt Artur Beniowski oraz sołtys Kaniowa Marek 
Pękala złożyli raporty dotyczące swojej działalności w ostat-
nim okresie. Sołtys poinformował, że brał czynny udział w po-
siedzeniach Rady Gminy interwencjach w Starostwie Powiato-
wym oraz spotkaniach roboczych w sprawach inwestycyjnych 
na terenie sołectwa. Natomiast wójt podał do wiadomości, że 
część wniosków z poprzedniego zebrania jest już zrealizowa-
na, natomiast pozostałe będą realizowane sukcesywnie w ra-
mach dostępnych środków finansowych.

Z dalszej części wypowiedzi wójta obecni mieszkańcy dowie-
dzieli się, że remonty dróg powiatowych przebiegają zgodnie 
z planem. Na bieżąco przeprowadzane są remonty cząstkowe 
innych dróg. Na budynku gromadzkim wymieniono rynny, zaś 
na schodach tego obiektu położono płytki ceramiczne, dzięki 
czemu wejście nie stwarza już zagrożenia. Artur Beniowski po-

nowił również apel o składanie deklaracji dotyczących wyboru 
lekarza rodzinnego w publicznym ośrodku zdrowia. Jego funk-
cjonowanie nie powinno przynosić strat finansowych, a straty 
będą wykazywane, jeżeli suma deklaracji będzie mniejsza od 
siedmiuset. Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy zostaną 
wymienione w budynku okna oraz ogrzewanie.

W sprawie ustawy śmieciowej Wójt przypomniał, że system ten 
musi się w gminie samofinansować - z ostatnich wyliczeń wyni-
ka, że 75% posesji wniosło opłaty na wywóz śmieci. Pozostałe 

Zebrania wiejskie w gminie Bestwina – 
ciąg dalszy

Mieszkańcy sołectwa Kaniów
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25% zostanie przekazane do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.
W wyniku czerwcowych powodzi i nawałnic wystąpiono do 

Wojewody o przyznanie środków na usunięcie ich skutków. Na 
mocy protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
do remontu ulic i należących do nich rowów i przepustów zostały 
zakwalifikowane: ul. Malinowa, ul. Modra, ul. Gawlików, ul. Par-
kowa, ul. Dworska oraz przepompownia przy ujęciu wody pit-
nej. W 80% zadania te sfinansuje Urząd Wojewódzki, 20% to 
wkład własny gminy. Zostały zwiększone dofinansowania orga-
nizacji społecznych działających na terenie gminy. Są sto stra-
że pożarne, kluby sportowe itp.

Odnośnie przebiegu obwodnicy S1 Mysłowice Kosztowy - Su-
chy Potok Bielsko  -Biała decyzji jeszcze nie ma. Toczy się pra-
ca nad wariantem „H” tej drogi godzący interesy kopalń PG „Si-
lesia” i KWK „Brzeszcze”. Wariant ten nie obejmowałby sołectw 

Kaniów i Bestwinka, jednakże jego przyjęcie odłożyłoby wyko-
nanie drogi w czasie.  

Wójt i sołtys podziękowali wszystkim, którzy włączyli się w ob-
chody gminnych dożynek w Bestwince. W roku 2015 dożynki 
odbędą się w Kaniowie.

Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała następujące wnio-
ski mieszkańców:

1. Wymienić starą sieć wodociągową; 2. Wykonać projekt sieci 
kanalizacyjnej dla części sołectwa dotychczas nieskanalizowa-
nej; 3. Zaasfaltować drogi gminne wymagające naprawy według 
wskazań Rady Sołeckiej; 4. Wykonać chodnik wzdłuż ulicy Wi-
tosa na odcinku od p. Antosa do sklepu EURO; 5. Wyremonto-
wać ulicę Dankowicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ła-
będzią  do Łękawki oraz ulicę Jawiszowicką od skrzyżowania 
z ulicą Łabędzią do mostu; 6. Remont chodnika wzdłuż cmen-
tarza; 7. Remont przepustu od ulicy Grobel Borowa w kierunku 
ulicy Parkowej; 8. Utwardzenie przystanków autobusowych przy 
ulicy Łabędziej koło sklepu i w Kaniówku oraz przy stacji kole-
jowej; 9. Remont ulicy Jawiszowickiej; 10. Remont ulicy Młyń-
skiej; 11. Remont ulicy Ludowej; 12. Obciąć gałęzie utrudniają-
ce przejazd przy ulicy Modrej; 13. Naprawić pobocza ulicy My-
śliwskiej uszkodzone podczas zwiększonych przejazdów w cza-
sie robót na ulicach Krzywolaków i Czechowickiej.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
Redakcja dziękuje za pomoc protokolantowi i członkom Ko-

misji Uchwał i Wniosków.Sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013

Zagospodarowano teren wokół SP ZOZ
W listopadzie zakończyły się ostatnie prace porządkowe i usu-

wanie usterek w ramach zagospodarowania terenu wokół Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. 
W ramach projektu wykonano nowy układ komunikacyjny z par-
kingami, ciągami pieszymi, dojazdami i drogą pożarową, kom-
pletne oświetlenie terenu wokół ośrodka zdrowia, montaż ele-
mentów małej architektury, parking dla rowerów, miejsce prze-
chowywania odpadów, tablice informacyjne i kosze na śmieci. 

Teren został obsadzony zielenią wysoką i niską. 
Koszt całkowity zakończonego właśnie zadania to ponad 830 

tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 4 Progra-
mu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 (PO RYBY 
2007-2013) w kwocie 510 tys. zł.
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Pojęcie patriotyzmu wywołuje na tyle dużo emocji, że właściwie 
każda próba jego zdefiniowania może narazić nas na ataki – że 
nadużywamy słów „Ojczyzna”, „Polska” albo wręcz przeciwnie – 
używamy ich za mało. Spór odżywa zawsze w okolicach 11 listo-
pada i istnieje tyle stanowisk, co partii politycznych, a wręcz po-
jedynczych osób. Mają do tego oczywiście święte i konstytucyj-
ne prawo, lecz czy kiedy trzeba potrafią współpracować? Przy-
kład mogą nam dać wielkie postacie z historii Polski, współtwór-
cy niepodległości Roman Dmowski i Józef Piłsudski, różniący się 
ideowo, ale stojący po jednej stronie w momencie tego wymaga-
jącym. Czy będzie stać nas na to w mniej spokojnych czasach?

Gminne obchody Święta Niepodległości pokazują, że z naszym 
poczuciem jedności nie jest najgorzej. Pomimo złej pogody sporo 
mieszkańców uczestniczyło w Mszy św. za ojczyznę oraz w złoże-
niu kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy. Liturgia w ko-
ściele Wniebowzięcia NMP miała miejsce o godzinie 8.00, a spra-
wowali ją księża proboszczowie – Cezary Dulka z Bestwiny i Ja-
nusz Tomaszek z Kaniowa. Ks. Dulka wygłosił homilię o znacze-

niu wartości w życiu narodu polskiego – podkreślił, że życie spo-
łeczne, polityczne powinno zasadzać się na trwałych fundamen-
tach i jasnym określeniu tożsamości. 

Następnie wszyscy obecni wysłuchali koncertu laureatów XIV 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej, w tym zdobywców Grand Prix – 
chóru „Cantata”. Ponieważ padał dość intensywny deszcz, trady-
cyjnego pochodu pod pomnik nie było i część oficjalna odbywa-
ła się już na miejscu.

Hymn narodowy i pieśni patriotyczne odgrywała Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Muzyka stanowiła dosko-
nałe tło do przemarszu pocztów sztandarowych: strażaków, gór-
ników, pszczelarzy, myśliwych, Zespołu Regionalnego, członków 
PSL i uczniów naszych szkół. Kwiaty pod pomnikiem złożyły de-
legacje najpierw Rady Gminy i Urzędu Gminy – na czele z Prze-
wodniczącym Jerzym Zużałkiem i wójtem Arturem Beniowskim, 
a za nimi pozostali: reprezentacje sołectw, organizacji i stowa-
rzyszeń. Honorową wartę wystawili harcerze z gminnego szcze-
pu „Bratnie Żywioły”.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Przebudowa dróg powiatowych
Zostało zakończone zadanie związane z „Przebudową ciągu 

dróg powiatowych ul. Krzywolaków i ul. Czechowickiej w miej-
scowości Kaniów”, w którego kosztach  partycypowała Gmina 
Bestwina. Prace te wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe RADEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ul. Cegielniana 25. 

Zakres robót obejmował m in.:
- przebudowę jezdni wraz z poszerzeniami
  (długość odcinka I - ul. Krzywolaków - 984,35mb
  długość odcinka II - łącznik do żwirowni oraz długość odcinka 

III - ul. Czechowicka -

  1918,38 mb;
- kanalizację deszczową;
- wykonanie poboczy;
- przebudowę i budowę chodnika; 
- wycinkę drzew;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Zadanie było finansowane z tzw. „schetynówek,”  gdzie 50 

%  inwestycji pokrywał Śląski Urząd Wojewódzki, a drugie 50 
%   to  wkład  własny  Starostwa  Powiatowego  i  Urzędu  Gmi-
ny w  Bestwinie.

ul. Czechowicka ul. Krzywolaków

Flaga przygotowana przez harcerzy

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Być patriotą w XXI wieku
Uroczystości 11 listopada w gminie Bestwina
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Dobrze jest mieć w życiu stały punkt odniesienia, wzór wartości, 
o które być może coraz trudniej w szybko zmieniającym się świe-
cie. Coroczne uroczystości jubileuszu 
50 i 60 -lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego mają za zadanie między 
innymi takie wzory ukazywać. Jubila-
ci to ludzie, którzy przetrwali różnora-
kie zawirowania, kryzysy, potrafili do-
bro wspólne przełożyć ponad osobi-
ste dążenia. 

7 grudnia przyszedł czas na zło-
żenie szczęśliwym parom życzeń 
i gratulacji. W roku 2013 60 lat po-
życia obchodziło 7 par, natomiast 
50 lat – 25. Tradycyjnie do Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji zaproszo-
no również najstarszych stażem pań-

stwa Helenę i Józefa Kłoda – 73 lata małżeństwa, związek zawar-
ty w dniu 28 XII 1940 r. Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski wrę-

czył złotym jubilatom medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” przy-
znane przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego i wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy Jerzym 
Zużałkiem życzył dalszych niezapo-
mnianych chwil spędzonych w oto-
czeniu kochającej rodziny i przyja-
ciół. Urząd Stanu Cywilnego repre-
zentowała Zastępca Kierownika Ur-
szula Smalcerz. Razem z jubilata-
mi świętowali księża proboszczo-
wie – Cezary Dulka z Bestwiny, Jó-
zef Walusiak z Janowic oraz Janusz 
Tomaszek z Kaniowa.

Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG  
W SEZONIE 2013/2014

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2013/2014 prowadzi firma:
„REZBUD” PUH Eugeniusz Rezik 

ul. Janowicka 75  
43-512 Janowice 
tel. 32 215 74 74

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

Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Kolejność odśnieżania w poszczególnych sołectwach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminu Bestwina

Telefon do Urzędu Gminy w Bestwinie - 32 2157700
ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA 

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

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować  
pod następujące nr telefonów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 - tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, dyżurny akcji zimowej: tel. kom 
500159100

 • w godzinach 15.00 do 22.00 w każdy dzień - dyżurny akcji zimowej: tel. kom 500159100
 • w godzinach 22.00 do 7.00 w każdy dzień - wykonawca zimowego utrzymania na terenie gminy Bestwina - Firma RE-
ZBUD tel. 601490574, 693560478

Podsumowanie akcji  
krwiodawstwa w Janowicach
W akcji krwiodawstwa, jaka miała miejsce w niedzielę, 24 li-

stopada w Janowicach udział wzięło 25 osób, a swoją krwią po-
dzieliło się z potrzebującymi 20 dawców, po pozytywnym przej-
ściu badań.

Do Banku Krwi pojechało 9000 ml tego życiodajnego płynu, 
za co Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Be-
stwina składa serdeczne podziękowania. Osobne podziękowa-
nia skierowane są do firmy Danone z Bierunia Starego za prze-
kazane krwiodawcom produkty firmowe oraz OSP Janowice, za 
zabezpieczenie miejsca postoju ambulansu.

Jerzy Zużałek W autobusie do pobierania krwi

Jubilatów przywitała Urszula Smalcerz z USC w Bestwinie

Wspólną drogą przez życie
Złote i Diamentowe Gody w gminie Bestwina
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Medal „Pro Consecratione Mundi” (Za 
uświęcanie świata) przyznawany przez 
Akcję Katolicką otrzymał w dniu 24 listo-
pada doktor nauk medycznych Franciszek 
Maga – honorowy obywatel gminy Bestwi-
na, a zarazem społecznik i wciąż czynny 
zawodowo lekarz.

Dr Maga odebrał odznaczenie w trak-
cie gali odbywającej się w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Biel-
sku – Białej. Uroczystą Mszę św. odpra-
wił z tej okazji bielsko – żywiecki biskup 
pomocniczy Piotr Greger. Homilię wygło-
sił znany kaznodzieja – dominikanin o. 
Jacek Salij, natomiast oprawę muzycz-
ną zapewnił chór Instytutu Teologicznego 

im. św. Jana Kantego „Glo-
riam Dei”.

O zasługach laureata wy-
powiadają się z uznaniem 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski oraz prezes Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej w Bestwinie Franci-
szek Owczarz. Dzięki panu 
doktorowi istnieje w Bestwi-
nie wiele budynków użytecz-
ności publicznej, natomiast 
osobisty przykład życia może służyć za 
wzór dla młodych. Przyznanie medalu 
łączy się z obchodami 90 – lecia urodzin 
Franciszka Magi i 61 – lecia pracy zawo-

dowej, stąd tym większe gratulacje dla po-
pularnego „Bestwińskiego Judyma”

Sławomir Lewczak
Fot. ks. Jacek M. Pędziwiatr –  

Gość Niedzielny

Oto lista tegorocznych jubilatów
60 lat małżeństwa – Diamentowe Gody:
Z Bestwiny: Franciszek i Zofia Maga, Antoni i Marianna Sta-

wiarz, Edward i Helena Walaszczyk
Z Bestwinki: Antoni  i Danuta Faruga, Bronisław i Aleksan-

dra Jamroz

Z Janowic: Marian i Józefa Kubik, Jan i Irena Gacek

50 lat małżeństwa – Złote Gody:
Z Bestwiny: Karol  i  Danuta  Foltyn,  Franciszek  i  Danuta 

Owczarz, Czesław i Teresa Pokusa, Antoni i Waleria Rosner, 
Edmund i Helena Szpaczek, Mirosław i Helena Wala, Adolf i He-
lena Zarzyka, Władysław i Zofia Zeman

Z Bestwinki: Włodzimierz i Ewa Grela, Władysław i Maria Mika
Z Janowic: Roman i Barbara Budzyń, Michał i Helena Gęb-

czyński, Franciszek  i Stefania Góra, Józef  i Rozalia Kaspe-
rek, Romuald i Helena Sacher, Franciszek i Michalina Stopka

Z Kaniowa: Jerzy i Halina Adamaszek, Adolf i Stefania Brosz, 
Wiesław i Irena Pietraszko, Piotr i Halina Rogalski, Stanisław 
i  Stanisława Satława, Bronisław  i Olga Szyma, Władysław 
i Anna Tatoń, Emil i Władysława Wilczek, Henryk i Genowe-
fa Wilczek

Muzycznym prezentem dla Jubilatów stał się występ zespołu 
„Bel Canto” prowadzonego przez Magdalenę Wodniak – Foksiń-
ską. P. Magda wraz z Sabiną Kamińską wykonały również utwory 
na fletach poprzecznych.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wręczenie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’

Dr Franciszek Maga odbiera medal z rąk biskupa Piotra Gregera

Prestiżowe odznaczenie dla 
doktora Franciszka Magi

Poczet sztandarowy górników

Kult św. Barbary nie ginie
Od mszy świętej odprawianej przez księdza proboszcza Ja-

nusza Tomaszka rozpoczęli swoje święto 4 grudnia kaniowscy 
górnicy. O godzinie 9 byli i obecni pracownicy górnictwa stawi-
li się w kościele, by oddać cześć swojej Patronce, świętej Bar-
barze, podziękować jej za opiekę oraz wstawiennictwo u Boga 
a także prosić o kolejne szczęśliwe lata pracy. Ksiądz Janusz 
Tomaszek przypomniał życie św. Barbary, wspomniał o innych 
patronach i ich roli, podzielił się swoimi radościami i troskami 
związanymi z górnikami

W tym roku również dzieci zaprosiły swoje babcie, dziadków, 
mamusie, tatusiów, ciocie i wujków związanych z górnictwem 
w przeszłości i teraz i zaprezentowały im przygotowany na tą 
okoliczność program artystyczny, wręczyły specjalne laurki i zło-
żyły mnóstwo pięknych życzeń. Patrząc na to młode pokolenie 
można być pewnym, że o świętej Barbarze nikt w Kaniowie nie 
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Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z najbardziej dynamicz-
nie działających w naszej gminie organizacji. Wykonuje nie tyl-
ko zadania kojarzone ściśle ze strażakami, czyli gaszenie po-
żarów czy usuwanie skutków powodzi, lecz udziela się również 
na polu kulturalnym, edukacyjnym czy sportowym. Komendant 
Gminny Grzegorz Owczarz podobnie jak przed rokiem zebrał 
w całość dokonania jednostek OSP z Bestwiny, Bestwinki, Ja-
nowic i Kaniowa dzięki czemu możemy poznać liczby świad-
czące o zaangażowaniu naszych druhów.

W roku 2013, do 30 listopada strażacy wyjeżdżali do 125 zda-
rzeń, w tym 19 pożarów, 104 miejscowych zagrożeń takich jak 
podtopienia, odnotowano również dwa alarmy fałszywe. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym znacząco wzrosła liczba wspo-
mnianych zagrożeń miejscowych (49 w r. 2012), lecz wynika to 
m.in. z faktu obfitych opadów deszczu, na przykład nawałnicy, 
jaka przeszła nad gminą końcem czerwca. Druhowie mieli za-
tem „pełne ręce roboty”, po raz pierwszy interweniowali już kil-

ka minut po północy w dniu 1 stycznia.
Pożary nie występowały często, za to były groźniejsze i bar-

dziej intensywne. W kwietniu paliła się hala produkcyjna nale-
żąca do firmy „Dewro” w Bestwince, a poniesione straty opie-
wały na sumę ok. 700 tys. zł. Do większych zdarzeń tego typu 
trzeba zaliczyć ponadto pożar budynków przy ul. Witosa w Ka-
niowie i przy ul. Pszczelarskiej w Janowicach.

Aby lepiej zapobiegać pożarom, powodziom i wypadkom, ko-
nieczne są ćwiczenia. Różnego typu symulacje albo zawody 
sportowo – pożarnicze pozwalają strażakom na udoskonalanie 
swoich umiejętności. Pierwszym w 2013 r. sprawdzianem stała 
się VII edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski 
w Ratownictwie Medycznym na lotnisku w Kaniowie. Niedługo 
potem wystartował kurs pierwszej pomocy dla członków OSP 
i mieszkańców gminy Bestwina. Na terenie Gminnego Ośrod-
ka Sportów Wodnych i Rekreacji w lutym strażacy szkolili się 
w ratownictwie lodowym, natomiast w czerwcu – w ratownictwie 
wodnym i ochronie przeciwpowodziowej. W maju w kompleksie 
leśnym Nadleśnictwa Andrychów w Porąbce Kozubniku odbyły 
się coroczne ćwiczenia Kompanii Gaśniczej nr 2 Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała i tam 
pojawiła się ekipa z OSP Bestwina. Również w maju odbywa-
ły się w Bestwince ćwiczenia gminne, polegające na symulacji 
gaszenia płonącego budynku przy ul. Bławatków. Ostatnie jak 
do tej pory tegoroczne wydarzenie szkoleniowe to poznawanie 
Grupowego Domu Stałego Pobytu dla osób niepełnosprawnych 
przy ul. gen. Sikorskiego w Bestwinie.

Ze szkoleń specjalistycznych należy wymienić kurs ratownic-
twa technicznego w Bestwince – uprawnienia uzyskało 41 stra-
żaków. Kurs dowódców ukończyło trzech druhów, a kwalifiko-
wany kurs pierwszej pomocy – pięciu. 

W czerwcu na boisku sportowym LKS „Bestwina” strażacy 
rywalizowali w zawodach sportowo – pożarniczych, w których 
zwyciężyła jednostka z Janowic. Reprezentacje OSP starto-

Aktualności

zapomni, tym bardziej, że Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA 
daje pracę i dawać ją będzie w przyszłości również dzisiejszym 
przedszkolakom. Dyrektor Anna Okruta wraz z przedszkolaka-
mi przekazała na ręce Jerzego Zużałka życzenia dla wszyst-
kich Pracowników PG SILESIA, a z kolei PG SILESIA przeka-
zała dzieciaczkom cukierki. Uroczystą akademię zakończyło 
odśpiewane przez wszystkie dzieci „Sto lat”.

Wcześniej, czyli 30 listopada swoje spotkanie zorganizowa-

ło Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Górników Filia w Ka-
niowie. Oprócz członków Koła i towarzyszących im osób w ra-
dosnym spotkaniu przy stole i muzyce uczestniczyli: wójt Artur 
Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, ksiądz 
proboszcz Janusz Tomaszek, przedstawiciele kół emeryckich 
z Czechowic-Dziedzic na czele z Panią Lidią Brosz i Aleksan-
drem Łozą.

Jerzy Zużałek

Ćwiczenia w Bestwince

Trening z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

Udział w mistrzostwach ratowników

Walczą z ogniem i wodą
Strażackie podsumowanie roku
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Kultura

wały w podobnych zawodach na szczeblu powiatowym, a na-
wet ogólnokrajowym. Nie zapomniano o rozgrywkach typowo 
sportowych: turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego, piłkarzy-
kach i zawodach strzeleckich oraz pływaniu (strażacy z OSP 
Kaniów zostali pływackimi mistrzami Śląska). Miłośnikom zma-
gań intelektualnych przypadł do gustu Turniej Wiedzy Pożar-
niczej. Z sukcesami wystartował w nim uczeń Krzysztof Kwie-
cień, zwycięzca powiatowego etapu tegoż konkursu i uczestnik 
etapu wojewódzkiego.

Zaplecze sprzętowe straży jest stale modernizowane. Prze-
prowadzono termoizolację i odwodnienie budynków, zakończono 
również wyposażanie gminnych jednostek w sprzęt do ratownic-
twa technicznego, w tym piły do cięcia betonu. OSP w Bestwi-
nie pozyskała i wyremontowała małą łódź wiosłową.

Ilość wydarzeń, w których brała udział Ochotnicza Straż Po-
żarna jest bardzo duża, tutaj warto wymienić Gminny Dzień Stra-
żaka, pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
gminne dożynki, obchody świąt państwowych i kościelnych. Dru-
howie chętnie uczestniczyli w gminnych imprezach plenerowych, 
sami włączali się w przygotowanie Dnia Dziecka, Dnia Rado-
ści i okolicznościowych festynów. Pomagali w akcjach krwio-

dawstwa, chętnie samemu oddając krew. Zabezpieczali trasę 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, upowszechniali wiedzę z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych.

W artykułach zamieszczanych w „Magazynie Gminnym” i na 
stronach internetowych przedstawiałem nazwiska strażaków od-
znaczonych różnymi medalami i orderami, na szczególną uwa-
gę zasługują jednak dwa z nich: Medal honorowy im. Bolesła-
wa Chomicza – otrzymał go dh Tadeusz Czana podczas aka-
demii gminnej oraz Złoty Znak Związku OSP RP dla druha Jana 
Oziminy – wręczenie miało miejsce na Powiatowym Dniu Stra-
żaka. Są to odnaczenia nadawane rzadko i za osiągnięcia wy-
bitne, więc obu strażaków zasługuje na specjalne gratulacje.

Na zakończenie warto podobnie jak w roku ubiegłym przypo-
mnieć następujące fakty: Wszystkie nasze jednostki należą 
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z każdej 
z nich do wyjazdu przygotowanych jest około 40 druhów. 
Strażacy z jednostek z gminy Bestwina jako jedyni w po-
wiecie nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący 
za akcję. W zamian kupowane jest potrzebne wyposażenie.

Sławomir Lewczak

Mój dom, moja Ojczyzna
XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej

Telewizja bombarduje nas w ostatnich latach różnego rodza-
ju programami w stylu „talent show”. Teoretycznie chodzi w nich 
o wypromowanie nowych gwiazd, ale na tym kończy się szlachet-
na idea – liczą się przede wszystkim oglądalność i efekt komer-
cyjny. Na szczęście w lokalnych konkursach jest inaczej. Moż-
na jeszcze liczyć na rzetelną ocenę, poważne podejście juro-
rów i wykonawców. Odbywający się w Bestwinie Przegląd Pie-
śni Patriotycznej dla dzieci i młodzieży potwierdza tezę, że są 
wśród nas osoby, którym zależy na pięknym śpiewaniu i są lu-
dzie, którzy chcą ich w tej dziedzinie kształcić.

Konkursowe przesłuchania miały miejsce w dniu 8 listopada, 
w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Głów-
nym organizatorem, jak co roku jest Akcja Katolicka  - prezes jej 
parafialnego oddziału, Franciszek Owczarz przywitał na wstę-
pie zaproszonych gości, w tym wójta Artura Beniowskiego i ży-
czył uczestnikom udanych występów. Startowało ok. 350 osób, 
a wykonanie oceniało Jury - Mariusz Mika (kierownik muzycz-
ny zespołu regionalnego „Bestwina”), Anna Puczka – przed-
stawicielka chóru „Ave Maria” oraz Patrycja Broda – organist-
ka i katechetka. 

Poziom konkursu rokrocznie wzrasta i widać to nie tylko po 
śpiewie. Dużą rolę pełni choreografia i scenografia, pojawiają 
się oryginalne kostiumy – ułanów, żołnierzy, harcerzy, sanitariu-
szek. Wybór najlepszych nie był wobec tego taki prosty. 

Klasyfikacja po zaciętych wokalnych zmaganiach przedsta-
wia się następująco:
Przedszkola – solo, duet, zespół do 10 osób:
I – „Jeżyki” – Bestwina
II – „Wiolinki” – Kaniów; Adam Mirecki – Kaniów
III – „Smerfy” – Bestwina; „Stokrotki” – Bestwina
Przedszkola – zespół powyżej 10 osób, chór:
I – „Bratki” – Kaniów
II – „Stokrotki” – Kaniów
III – „Fiołki” – Kaniów; „Do-re-mi” – Janowice

Szkoły podstawowe – klasy I – III, solo, duet, zespół do 10 osób:
I – „Angeles” – Janowice
II – „Wiolinki” – Bestwina
Szkoły podstawowe – klasy I – III, zespół powyżej 10 osób, chór:
I – „Forte” – Bestwina

Chór „Cantata” Wręczenie nagrody Grand Prix Występy Przedszkolaków
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Znany i lubiany nie tylko w naszej gminie młodzieżowy chór „Al-
legro” wystąpił 20 października na Spotkaniach Śpiewaczych Chó-
rów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate Domino”. Prze-
gląd ten odbył się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

„Allegro”, prowadzone przez Magdalenę Wodniak – Foksińską 
przybyło do Cieszyna wraz z proboszczem parafii w Bestwinie, 

ks. Cezarym Dulką, który koncelebrował Eucharystię poprzedza-
jącą koncert. Bestwińscy chórzyści zaprezentowali m.in. piosenki 
z repertuaru „Trzeciej Godziny Dnia”, czym zdobyli sobie uznanie 
w oczach publiczności i organizatorów. W ciepłych słowach o „Al-
legro” napisał również „Gość Niedzielny”.

Występów naszych reprezentantów słuchali także duchowni i sa-
morządowcy – wśród nich ks. prał. Henryk Satława, prezes sto-
warzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”, starosta cieszyń-
ski Jerzy Nogowczyk i burmistrz Cieszyna Kazimierz Szczurek.

Sławomir Lewczak

Kultura

Szkoły podstawowe – klasy IV – VI, solo, duet, zespół do 10 
osób:
I – Patryk Głąbek – Bestwinka
II – Julia Pawłowska – Bestwinka; „Po – Tworek” – Janowice

Szkoły podstawowe – klasy IV – VI, zespół powyżej 10 osób, chór:
I – „Cantata” – Bestwina
II – „Złote Nutki” – Bestwinka; „Divertimento” – Kaniów

Gimnazjum -  solo, duet, zespół do 10 osób:
I – Szymon Mikoda – Bestwinka
II – Dagmara Świerkot – Bestwina; Zespół wokalny – Bestwinka

Gimnazjum - zespół powyżej 10 osób, chór:
I – „Andante” – Bestwina
II – Chór – Bestwinka

Młodzież innych placówek:
I – „Bel Canto – POPP Art” – Czechowice – Dziedzice

Laureaci pierwszych miejsc wystąpili na specjalnym koncer-
cie zorganizowanym w dniu Święta Niepodległości w koście-
le Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Wtedy też wójt Artur Be-
niowski wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę Grand Prix. 
Nagroda ta jest przyznawana w dniu konkursu przez jury, a po-
wędrowała tym razem do chóru „Cantata” z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Bestwinie. Chór prowadzi pani Magdale-
na Wodniak – Foksińska. 

Za rok odbędzie się piętnasta, jubileuszowa edycja Przeglą-
du i już teraz zapraszamy na nią w imieniu POAK oraz CKSiR.

Sławomir Lewczak

„Allegro” zaśpiewało 
w Cieszynie

65 lat ze św. Hubertem – Jubileusz  
Koła Łowieckiego „Bażant”

Tradycyjne obchody św. Huberta, patrona myśliwych były 
w tym roku dla gminnego Koła Łowieckiego „Bażant” wyjątko-
we. Od 65 lat jego członkowie gospodarują zasobami naszych 
pól i lasów, regulują ilość zwierzyny, dokarmiają ją i przy okazji 
prowadzą edukację przyrodniczą w szkołach, przedszkolach i bi-
bliotekach. Jest to wspaniały jubileusz i niewątpliwie okazja do 
podziękowań, wspomnień. Należy pamiętać zwłaszcza o tych, 
którzy odeszli już do „Krainy Wiecznych Łowów”.

Łowieckie uroczystości miały miejsce w dniu 3 października 
i rozpoczęły się hubertowską Mszą świętą w kościele św. Józe-
fa Robotnika w Janowicach. Przybyli na nią myśliwi ze swoim 
pocztem sztandarowym i władzami Koła: prezesem Wiktorem 
Różyckim, łowczym Markiem Handzlikiem, skarbnikiem Krzysz-

tofem Ślósarczykiem i sekretarzem Markiem Olkiem. Obecny 
był wójt Artur Beniowski, radni i sołtysi. Liturgię sprawował pro-
boszcz z Janowic, ks. Józef Walusiak. Kapłan wygłosił homilię, 
w której wielokrotnie odwołał się do postaci św. Huberta, bisku-
pa Liège – wzoru pobożności i miłosierdzia. W modlitwie wier-
nych odczytał imiona i nazwiska zmarłych osób współtworzą-
cych KŁ „Bażant”. Myśliwi złożyli ponadto dary ofiarne w posta-
ci drobnej zwierzyny. Na koniec ks. Walusiak poświęcił drewnia-
ną kapliczkę i figurę św. Huberta.

Dalsza część świętowania upłynęła na tradycyjnym polowaniu 
i wieczornej biesiadzie w domku myśliwskim na „Studzienniku”. 
W miłej atmosferze podsumowano wieloletnią pracę Koła, zaś 
wójt Artur Beniowski wręczył pamiątkową, jubileuszową paterę.

Sławomir Lewczak

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Bażant” oraz ich goście

Spotkanie w domku myśliwskim
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Kultura

Dziękczynienie za pszczelarski rok
Pszczoła jest najpożyteczniejszym owadem na świecie i stwier-

dzenie to nie jest żadną przesadą. Tym małym stworzeniom za-
wdzięczamy zapylanie drzew i kwiatów oraz wiele wartościowych 
produktów: kit pszczeli, wosk... i oczywiście słodki miód. Szerzej 
tematykę przedstawiłem w artykule „Kraina miodem płynąca” (MG 
7 – 8/2013), natomiast w dniu 9 listopada spotkałem się z pszcze-
larzami ponownie, by w Janowicach uczestniczyć w okolicznościo-
wej Mszy świętej i zebraniu Koła.

Uroczystą liturgię w kościele św. Józefa Robotnika sprawował 
ksiądz proboszcz z Janowic Józef Walusiak, wraz z byłym pro-
boszczem z Kaniowa, ks. Janem Mamcarzem, obecnie posługu-
jącym w Soli koło Żywca. Homilię wygłosił ks. Jan – wspomniał 
o roli pszczoły jako owada użytecznego człowiekowi i zaapelo-
wał o rozważne gospodarowanie zasobami natury. Gminne Koło 
Pszczelarzy reprezentował poczet sztandarowy, zaś z zaprosze-

nia skorzystali liczni goście – wśród nich wójt Artur Beniowski, rad-
ny powiatowy Grzegorz Boboń, sołtys Janowic Jan Stanclik – za-
razem radny i pszczelarz oraz przedstawiciele władz pszczelar-
skich i okolicznych kół.

Na spotkaniu w lokalu „Akwarium” prezes GKP Kazimierz Woj-
tyła krótko podsumował mijający rok, omawiając szanse i zagro-
żenia dla pszczelarstwa. Wskazał zwłaszcza na stosowanie w rol-
nictwie coraz to nowych środków ochrony roślin, niebezpiecznych 
niestety również dla pszczół. Wójt Artur Beniowski dodał, iż na-
leżałoby patrzeć w kierunku biologizacji rolnictwa. Temat ten był 
szczegółowo omawiany na tegorocznej gminnej konferencji w Ka-
niowie. Gospodarz gminy wyraził też radość z powodu urządze-
nia dla pszczelarzy nowej siedziby – miejsca spotkań na zebrania. 
Członkowie Gminnego Koła Pszczelarzy wymienili podczas posiłku 
wiele cennych spostrzeżeń i życzyli sobie udanego kolejnego roku.

Sławomir Lewczak

Pszczelarze spotkali się w lokalu „Akwarium”

Pamiątkowa fotografia ze sztandarem

Aż dwie klasy gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie włączyły 
się w przygotowanie mikołajkowego przedstawienia dla osób nie-
pełnosprawnych zrzeszonych w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy „Centrum”. Spektakl odbył się 4 grudnia w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bestwinie, a opowiadał o tym, co jest naj-
ważniejsze w świętach Bożego Narodzenia. Młodzi ludzie zajęci 
zabawą, modą, grami komputerowymi z początku nie chcieli słu-
chać Anioła przynoszącego Dobrą Nowinę, jednak w scenach koń-
cowych otworzyli się na przyjęcie nowonarodzonego Dzieciątka. 

Całość dopełniły wspólnie śpiewane kolędy przy akompaniamen-
cie p. Magdaleny Wodniak – Foksińskiej i grających na instrumen-
tach uczniów. Pojawił się także rozdający upominki Święty Miko-
łaj. Reżyserująca przedstawienie p. Oliwia Sobieska wyraziła ra-
dość, że z roku na rok coraz więcej gimnazjalistów chce poświę-
cić swoim niepełnosprawnym przyjaciołom trochę czasu i swoich 
aktorsko – wokalnych talentów.

Sławomir Lewczak

Gimnazjaliści wystąpili dla niepełnosprawnych

Uczestnicy mikołajkowego spotkania

Scena z przedstawienia
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Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie nieustannie poszerza 
swoją ofertę kulturalną dla wszystkich zainteresowanych.

W miesiącu listopadzie zakończyła się seria 12 spotkań, po raz 
pierwszy organizowanych w naszej Gminie metodą streaming on-li-
ne, pod hasłem „Spotkania z pasjami”. Ich bohaterami byli ludzie 
pokolenia 50+ z charyzmą, wolą działania, otwarci na nowe możli-
wości i horyzonty. Nieprawdą jest bowiem teza, że w tym wieku już 
nic się nie należy i nic nie można robić, bo nie wypada...

Udowodnili to nasi goście, którymi byli:
-Agnieszka i Marcin Kręgliccy- znani  restauratorzy;
-Krystyna Janda i Teresa Lipowska- cenione i lubiane aktorki;
-„Latające Babcie” piszące bajki i czytające je dzieciom z Domów 

Dziecka;
-DJ Wika- najstarsza didżejka w Polsce (licząca ponad 70 lat);
-Mariola Zimnicka- ucząca tańca na Uniwersytecie w Warszawie;
- Roman Zamyślewski- żeglarz;
- Magdalena Fikus- naukowiec;
-Robert Jurek- znawca Internetu;
-Elżbieta Skotnicka- Illasiewicz- wiedząca wszystko o Unii Euro-

pejskiej;
-Hanna Bakuła- kontrowersyjna 

malarka i pisarka;
-Jacek Pałkiewicz- znany podróż-

nik.

Także wielce pomocny okazu-
je się Internet w nauce języka ob-
cego. Dzięki Firmie Funmedia mo-
gliśmy przez 1 rok bezpłatnie udo-
stępniać dzieciom program do in-
teraktywnej nauki języka angiel-
skiego Funenglish, a dorośli mogą 
jeszcze obecnie korzystać z bez-
płatnej nauki Angielski.123- zachę-
camy! Także pracownicy biblioteki 
podnoszą swoje kwalifikacje wyko-
rzystując platformę E-learningową.

Działają Dyskusyjne Kluby Książki przy bibliotekach w Bestwinie, 
Bestwince i Kaniowie. Od nowego roku rozpoczynamy nowy cykl, 
zapraszamy wszystkich chętnych i lubiących czytać do zapisywa-
nia się. W ramach DKK mogliśmy gościć u siebie znanych auto-
rów: Krzysztofa Petka, Arkadiusza Niemirskiego i Michała Ogórka.

Zapraszamy do oglądania wystaw- w ubiegłym miesiącu mo-
gliśmy podziwiać prace malarki Reginy Radomskiej, natomiast 
w grudniu i styczniu jest okazja do przypomnienia sobie lub zapo-
znania się z historią tragicznych czerwcowych dni 1971 roku, kie-
dy to wybuchł pożar w Rafinerii w Czechowicach-Dz.  Zestaw 40 
plansz, bogaty materiał źródłowy to prawdziwy atut tej prezentacji. 

Na koniec, jak co roku już po raz XII zapraszamy do wzięcia 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej - regulamin 
zamieszczamy poniżej. Konkurs ten cieszy się coraz większym za-
interesowaniem także poza granicami naszego kraju, dla nas jest 
to wspaniała okazja do promocji naszej pięknej Gminy Bestwina.

Regulamin XII edycji Konkursu Poezji  
Religijnej „O Palmę”

Patronat medialny:
Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów” 
„Mój Powiat”
„Gość Niedzielny”
„Magazyn Gminny”

Patronat honorowy:
Starosta Bielski Andrzej Płonka
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski
 

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I - dzieci do lat 13 
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich 
III – dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)
2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzo-

ną tym samym godłem co wiersze i zawierającą nastę-
pujące informacje: nazwisko i imię, adres, numer telefo-
nu lub e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o po-
danie szkoły), można dodać krótką informację autorze.  
 

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09

 
3. Przewidziane są nagrody rze-
czowe i wyróżnienia, laureaci 
otrzymają także 3 egzemplarze 
tomiku wierszy z nagrodzonymi 
i wyróżnionymi utworami.
4. Termin nadsyłania wierszy 
mija 28 lutego 2014 roku.
5. Na konkurs nie należy przesy-
łać utworów wcześniej publiko-
wanych i nagradzanych.
6. Oceny wierszy dokona Jury 
powołane przez organizatorów 

w składzie: Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Niedzielne-
go”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popu-
laryzator wartości chrześcijańskich; Alina Macher- redaktor na-
czelna „Mojego Powiatu”, pracownik Biura ds. Promocji Powia-
tu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej; Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesię-
ciu książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu 
ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za 
swoją twórczość literacką; ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrek-
tor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor 
„Gościa Niedzielnego”;

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własno-
ścią organizatora.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzo-
nych wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród 

i wyróżnień nastąpi 22 kwietnia 2014 roku w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bestwinie - dokładny termin zostanie po-
dany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu.

11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów 
konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział w kon-
kursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie 
swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

GBP Bestwina

Kultura

Jedno z ciekawych spotkań w naszej bibliotece

Z biblioteki nie tylko o książkach
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W październiku i listopadzie w Muzeum Regionalnym im. ks. 
Z. Bubaka odbyły się trzy spotkania o tematyce kulturalnej, hi-
storycznej i folklorystycznej. Gośćmi Andrzeja Wojtyły była ma-
larka Irena Zolich, folklorysta Jan Gąsiorek oraz rodzina Ślo-
sarczyków (byłych właścicieli cegielni parowej w Bestwinie) 
wraz z przyjaciółmi.

Jan Gąsiorek - ceniony choreograf i folklorysta - podczas spo-
tkania promującego książkę „Zwyczaje i obrzędy ludowe na Ży-
wiecczyźnie” wielokrotnie nawiązywał do historii dziejów, które 
sprawiły, iż żyjemy na ziemi, której złożoność kultury jest owo-
cem łączenia wielu ludów i różnych kultur. Procesy te w niezwy-

kły sposób obrodziły bogactwem zwyczajów i obrzędów. Nie-
stety szybkie zmiany obyczajowe, zwłaszcza w ostatnich kilku-
dziesięciu latach spowodowały gwałtowne zmiany. Bogactwo 
zwyczajów i obrzędów trzeba było zanotować i opisać dla na-
stępnych pokoleń - ocalić od zapomnienia na kartach papieru.

Pani Irena Zolich od ponad 30 lat jest członkinią Stowarzy-
szenia Plastyków „Ondraszek” w Bielsku-Białej, gdzie udziela 
się uczestnicząc w pracach zarządu. Przynależność do „On-
draszka” pomaga jej doskonalić talent, szlifowany już w młodo-
ści, w szczecińskiej szkole plastycznej. Bogate doświadczenie 
zaowocowało dziesiątkami prac w technice farby olejnej, pa-
steli, akryli i akwareli.

Dzieje cegielni Andrzej Wojtyła przedstawił dzięki użyciu na-
kręconego przez siebie filmu, gdzie wypowiadali się przedsta-
wiciele rodziny Ślosarczyków i obecny właściciel. Bohaterowie 
dokumentu zostali zaproszeni na spotkanie i goście mogli posłu-
chać ich również „na żywo”. Obszernie o zakładzie opowiedział 
także były pracownik – Leon Foksiński, urodzony w 1919 roku. 
Została ponadto opracowana książeczka pod tytułem „Cegielnia 
parowa w Bestwinie” i w niej można zapoznać się ze szczegó-
łami. Wkład w opracowanie tematu wniosła też przewodnicząca 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak, 
która pomogła w dotarciu do członków rodziny Ślosarczyków.

Spotkania miały miejsce w dniach 29 X, 8 XI i 26 XI, a wię-
cej o nich przeczytamy na stronie Urzędu Gminy Bestwina oraz 
stronie Muzeum Regionalnego.

Sławomir Lewczak

Kultura

Miłośnicy przygody – na start!  
I Gminna Gra Terenowa

Co jest potrzebne, by odnieść sukces w grze terenowej? Najbardziej 
prawidłową odpowiedzią będzie – zgrany zespół. W zwycięskiej eki-
pie powinny znajdować się osoby, które posiadają wiedzę teoretycz-
ną, ale i praktycy. „Mózgowcy” i sportowcy, urodzeni dowódcy i spraw-
ni wykonawcy poleceń. Tylko wtedy drużyna ma szansę na ukończe-
nie zabawy na wysokim miejscu. A że tego typu gry są coraz popu-
larniejsze (na przykład Pszczyńska Gra 
Książęca), pomysł w dniu 26 paździer-
nika przeszczepiono na grunt naszej 
gminy. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej i Szczep Zuchów i Harce-
rzy „Bratnie Żywioły” zaprosiły na start 
63 śmiałków pragnących zdobyć przy-
słowiowe złote runo, czyli Puchar Wój-
ta Gminy Bestwina. 

Około godziny 9.30 pod Zespołem 
Szkolno – Przedszkolnym w Bestwinie 
na sygnał do rozpoczęcia gry niecierpli-
wie oczekiwało 51 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz 12 doro-
słych opiekunów. Wreszcie przewod-
nicząca TMZB Dorota Surowiak wpro-
wadziła wszystkich w temat, rozdała po-
trzebne materiały, karty zadań, numery drużyn i zachęciła do rywa-
lizacji odbywającej się na bestwińskich szlakach. Oficjalnego otwar-
cia imprezy dokonał wójt Artur Beniowski, zauważając przy okazji, że 
lepszej pogody na grę terenową nie można było sobie wymarzyć. Go-

spodarzowi gminy towarzyszył także dyrektor Gminnego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj.

I ruszyli! Poszczególne ekipy złożone z dzieci, młodzieży i doro-
słych poruszały się od punktu do punktu. Na „przystankach” czeka-
li na nich harcerze i wolontariusze, dając do wykonania zadania wy-
magające wiedzy historyczno – geograficznej, sprawności fizycznej, 

sprytu, kojarzenia faktu, umiejętności 
z zakresu „szkoły przetrwania” oraz ta-
lentów literackich. Oto charakterystycz-
ne miejsca, przy których zatrzymywali 
się zawodnicy.
-  Park starodrzewia (tematyka zadań: 
działalność konspiracyjna na naszych 
terenach)
-  Pałac Habsburgów (dzieje Bestwiny 
i Habsburgowie)
-  Budynek GS (kraina karpia)
-  Pawilon Handlowy – parking dolny (co-
dzienne życie mieszkańców i położenie 
gminy Bestwina)
-  ul. Kościelna – naprzeciwko p. Wró-
bel (kasa Stefczyka)
-  Dom Strażaka – dwa stanowiska 

(dzieje harcerstwa i organizacji „Sokół”, postać Władysława Gryzełki
-  Pasieka Słowiańska obok Muzeum Regionalnego (gwara bestwiń-

ska i stroje regionalne)
-  Kościół i cmentarz (dzieje parafii w Bestwinie)

Zadanie przy stanowisku archeologicznym

Uczestnicy spotkania na temat cegielni parowej

Interesujące spotkania w Muzeum  
Regionalnym
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Zadania, z którymi mierzyli się uczestnicy były bardzo pomysłowe 
i nie ograniczały się jedynie do odpowiadania na pytania. Ciekawie 
wyglądało rozmrażanie pieniędzy „zatopionych” w lodzie, bieg w ma-
skach przeciwgazowych albo wyzwanie polegające na rozłożeniu na-
miotu. Po drodze ukryto informacje na temat wykopalisk archeologicz-
nych, Domu Ludowego, krzyża na ul. Kościelnej, figury św. Jana Ne-
pomucena, starej szkoły i kościoła. Kolejna trudność polegała na od-
nalezieniu punktu „lotnego” czyli łączniczki „Gemmy” przemieszcza-
jącej się po Bestwinie.

Po kilku godzinach wędrówki 
zmęczone ekipy dotarły na miejsce 
przeznaczenia, czyli Muzeum Re-
gionalnego im. ks. Zygmunta Bu-
baka. W sali kominkowej wszyscy 
zjedli ciepły posiłek, ciasto, pączki 
i posłuchali ciekawych opowieści 
w gwarze bestwińskiej, zaprezen-
towanych przez znawcę tematyki, 
Sławomira Ślósarczyka. Kiedy głód 
został zaspokojony, siły zaczęły po-
wracać a Jury podliczyło punkty, 
pani Dorota Surowiak z wójtem Ar-
turem Beniowskim uroczyście pod-
sumowali cały rajd i wręczyli nagro-
dy. Wyniki klasyfikacji przedstawia-
ją się następująco:

Indywidualnie:
I - Drużyna nr 9, „FC Kaniów” z Kaniowa – Michał Hesek, Dawid Ko-

peć, Paulina Nawalany, Julia Grygierzec, p. Andrzej Hesek (opiekun)

II - Drużyna nr 12 z Bestwinki – Daniel Drozdek, Adrian Krystjan, Kry-
stian Jazowy, p. Magdalena Drozdek (opiekun)

III - Drużyna nr 1, „Wikingowie” z Janowic – Michał Maj, Mateusz Wój-
towicz, Oliwia Szczypka, Maria Krzyżowska, Jan Maga, p. Urszu-
la Kal (opiekun).
Drużynowo:

I miejsce i Puchar Wójta Artura Beniowskiego zdobył Zespół Szkol-
no – Przedszkolny z Bestwinki 

II miejsce – ZSP Janowice
III miejsce: ZSP Kaniów
IV miejsce – ZSP Bestwina

W całej tej zabawie nie są jednak 
najważniejsze puchary i nagrody, 
ale dobrze spędzony czas i integra-
cja mieszkańców wszystkich czte-
rech sołectw. Bestwina, Bestwinka, 
Janowice i Kaniów stanowią jedną 
społeczność, stąd ważne by pozna-
wać swoją historię, przyrodę, cie-
kawych i zasłużonych mieszkań-
ców, zabytki mieszczące się w każ-
dej z naszych wsi. Ułatwi to gra te-
renowa, która począwszy od tego 
roku, odbywać się będzie cyklicz-
nie co dwa lata. W 2015 r. spotka-
my się w Bestwince, gdyż właśnie 

tam powędrował puchar.
Na koniec podziękowania. Organizatorzy pragną wyrazić wdzięcz-

ność panu wójtowi Arturowi Beniowskiemu za objęcie patronatu nad 
grą i ufundowanie pucharu. Ponadto dziękują dyrektorom szkół, 
uczniom, którzy wzięli udział i ich opiekunom, a byli to rodzice i na-
uczyciele: Grzegorz Gęszka, Izabela Zużałek, Andrzej Hesek, Magda-
lena Drozdek, Grzegorz Kwaśnik, Izabela Kwaśnik, Krzysztof Dzier-
gas, Dariusz Czernek, Iwona Wyród – Dolniak, Maria Drewniak, Ali-
cja Skrudlik, Barbara Wisła, Urszula Kal, Ilona Wójtowicz. Imprezę 
wspierało również Koło Młodych Odkrywców Historii z SP Bestwina, 
a także Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka pod kierownictwem 
pana Andrzeja Wojtyły.

Zorganizowanie gry nie byłoby możliwe bez sponsorów. Byli to pań-
stwo: Czesław Wróbel, Tomasz Ślosarczyk, Leszek Kosmaty, pp. Szo-
stakowie, pp. Zdebowie, Władysław Niemczyk, Maria Wróbel, Anna 
Puczka. Za udostępnienie terenu na placu GS organizatorzy dzięku-
ją panu Damianowi Glądysowi.

Sławomir Lewczak

Edukacja

Rozkładanie namiotu

Zwycięzcy z Pucharem Wójta Gminy Bestwina

Od września w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Bestwinie 
uczniowie klas I-III pracują wraz 
z nauczycielami nad projektem 
eTwinning „ A school in colour”. 

Program ten polega na współpracy szkół w Europie za pośred-
nictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia na-
uczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który 
promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wy-
korzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdzia-
łają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Prace 
uczniów są prezentowane na platformie TwinSpace, stronach 
WWW oraz różnych multimedialnych prezentacjach.

Ewelina Pysz
Uczniowie biorący udział w projekcie

Program e-Twinning w ZSP Bestwina!
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Mieszkaniec Janowic, Tomasz Jędrzejko, znany grafik a przy 
okazji maratończyk i triathlonista zaprezentował w dniach 8 
XI – 4 XII swoje najnowsze prace w Łodzi, w „6 Dzielnicy” przy 

ulicy Piotrkowskiej 102. Wystawa 
ta prezentuje graficzne obiekty 
epitafijne, które powstały z my-
ślą o bliskich osobach, które 
odeszły. Dedykowana jest pa-
mięci jego przyjaciela  - Jacka 
Pustelnika.

Tam gdzie świat rzeczywi-
sty wydaje się nam za ciasny, 
próbujemy znaleźć przestrzeń, 
w której poczujemy się nieco 
mniej zniewoleni. To obszar na-
szej przestrzeni wewnętrznej, 
intuicyjnego poznania, ograni-
czonego jedynie ułomnością 
naszego postrzegania i odczu-

wania świata, niejednokrotnie naszego zaniedbania i lenistwa. 
Tomek w swych poszukiwaniach twórczych posiadł rzadką zdol-
ność wchodzenia w świat rozważań duchowych, robi to subtel-
nie z szacunkiem dla tajemnic, które napotyka na swojej dro-
dze. Przy użyciu prostych środków, w swym doskonale opano-
wanym warsztacie (sitodruk) Tomek dochodzi do bardzo inten-
sywnego działania przy jednoczesnym osobliwym pięknie pre-
zentowanych prac. Na tej wystawie obraz „rodzi” obraz. Jeden 
obiekt zapowiada drugi, budując napięcie poprzez wykorzysta-
nie linii, śladu ołówka czy pasteli bezpośrednio na ścianie, łą-
cząc tym samym duchowy wymiar życia z jego chropowatością 
i przyziemnością. Stojąc przy „obiektach optycznych” poddani 
jesteśmy iluzji przestrzennej powstałej poprzez działanie świa-
tła emanującego z prac. Jest to światło łagodne, wychodzące, 
oszczędne, światło przy którym nikt nie będzie czuł się sam. 
Ta wystawa jest dla mnie „metafizyczną pauzą” w rozklekota-
nym życiu, jest bezgłośnym poszukiwaniem sensów, a przede 
wszystkim jest przestrzenią samopoznania i refleksji. — Tomasz 
Tobolewski (kurator wystawy).

(Z materiałów T. Jędrzejki i T. Tobolewskiego)

Edukacja

Plakat wystawy

Łódzka wystawa naszego mieszkańca

„BEZPIECZNA 
SZKOŁA – BEZ-

PIECZNY UCZEŃ”
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na-

sze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie otrzy-
mało tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Dzięki 
staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów otrzymali-
śmy ten tytuł, który jest symbolem naszych działań 
w propagowaniu bezpieczeństwa wśród młodych lu-
dzi. Warto dodać, że organizatorem konkursu jest 
Fundacja Państwo Obywatelskie, a patronat hono-
rowy nad projektem objęły m.in.: Sejm i Senat RP 
oraz Śląski Kurator Oświaty, pan Stanisław Faber. 
W konkursie wzięło udział ponad 1100 szkół z ca-
łego kraju. Koordynatorami projektu byli: pani Oli-
wia Sobieska, pani Katarzyna Kupper oraz pan Ja-
nusz Kucia. Konkursowi towarzyszyło ponad stu-
godzinne seminarium specjalistyczne   Bezpieczna   
Szkoła 2012 / 2013,  które   było  prowadzone  me-
todą e-learningową przez Studium Prawa Europej-
skiego w Warszawie.   Ponadto w ramach projektu 
uczniowie brali udział w wielu spotkaniach, akcjach 
charytatywnych i lekcjach poświęconych państwu, 
patriotyzmowi, ochronie dóbr osobistych, relacjom 
w szkole oraz w domu, uzależnieniom, bezpieczne-
mu kibicowaniu oraz współpracy na rzecz osób po-
trzebujących.  Gimnazjaliści przygotowywali plaka-
ty, gazetki, brali udział w przedstawieniach dla nie-
pełnosprawnych, akcjach charytatywnych, prowa-
dzili debaty. Ogromnym zaskoczeniem okazało się 
spotkanie z byłym rzecznikiem prasowym klubu pił-
karskiego Cracovia do spraw public relations – pa-
nem Markiem Mazurczakiem, czy przedstawicielem 
GOPR-u, panem Arturem Ścisłowskim.

W imieniu swoim, pani Katarzyny Kupper i pana 
Janusza Kuci składam wszystkim nauczycielom 
i uczniom ogromne podziękowanie za wsparcie 
w naszych działaniach.

Oliwia Sobieska
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Sport

Co słychać u janowickiego 
mistrza?

Dla Tomasza Jędrzejko miniony rok pod względem sportowym upłynął 
bardzo aktywnie. Startował w kilkunastu biegach ulicznych uzyskując wy-
niki na poziomie rekordów życiowych (zdjęcie obrazuje 2 miejsce w  Pół-
maratonie Opolskim). Ponadto uczestniczył w sześciu zawodach triathlo-
nowych, ustanawiając podczas Mistrzostw Słowacji rekord życiowy na dy-
stansie 1/2 Ironmana z czasem 4:58:09. Uczestniczył także w triathlo-
nach górskich z etapem biegowym w Tatrach czy metą na Śnieżce. Przy-
szły rok zapowiada się równie intensywnie. Będzie to czas przygotowań 
do startu na dystansie Ironmana w 2015 roku w Klagenfurcie.

(redakcja - z materiałów T. Jędrzejki)Tomasz Jędrzejko na drugim stopniu podium

DO ZDROWIA PRZEZ ZABAWĘ
I Memoriał Anny Krystyan

Nie tak łatwo zachęcić uczniów do po-
lubienia lekcji wychowania fizycznego 
i ogólnie sportu. Bo jeśli niektórzy ćwi-
czą chętnie, inni wolą usiąść na ławce lub 
pójść jak najszybciej do domu. Może to 
być spowodowane złą kondycją, brakiem 
predyspozycji, obawą przed ośmiesze-
niem, urazem psychicznym, złym przykła-
dem dorosłych, własnym lenistwem i wie-
loma innymi czynnikami. Niekiedy same 
lekcje WF-u nie skłaniają do aktywne-
go uczestnictwa. Na szczęście nauczy-
ciele przedmiotu w naszej gminie dobrze 
wiedzą, że postawa w stylu „macie piłkę 
i grajcie” do niczego nie prowadzi i sami 
wprowadzają sporo innowacyjnych me-
tod sprawiających, że dzieciaki skaczą 
i biegają z uśmiechem na ustach. Jednym 
z ciekawszych pomysłów aktywizacyjnych 
są gry i zabawy ruchowe. Im poświęcono 
I Memoriał im. Anny Krystyan, który odbył 
się w dniu 27 listopada w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Bestwinie.

Śp. Anna Krystyan to pionierka w za-
kresie organizowania tego typu turnie-

jów. Jako osoba niezwy-
kle energiczna, w latach 
swojej pracy integrowała 
gminne placówki na spo-
tkaniach pełnych humo-
ru i zdrowej rywalizacji. 
Dziś jej dzieło kontynu-
uje pani Agnieszka Dut-
ka, przy pomocy innych 
nauczycieli wychowania 
fizycznego. P. Dutka jest 
prezesem klubu UKS „Wojownik” – głów-
nego organizatora Memoriału.

W imprezie wzięło udział 120 uczniów 
z klas III, IV i V z Bestwiny, Bestwinki, Ja-
nowic i Kaniowa. Każdy rocznik rywalizo-
wał ze sobą w różnorakich, bardzo cieka-
wych konkurencjach rozgrywanych za po-
mocą m.in. skakanek, piłek do koszyków-
ki, szarf, woreczków do rzucania, matera-
cy i innych przyrządów. Wygrywała dru-
żyna, której członkowie jako pierwsi pra-
widłowo wykonali swoje zadania.

Oto ostateczne wyniki:
W kategorii klas III:
I miejsce- Kaniów 
II  - Bestwinka 
III  - Bestwina 
IV - Janowice 
 
W kategorii klas IV: 
I - Bestwina 
II - Bestwinka 
III  - Kaniów 
IV - Janowice 
 
W kategorii klas V: 
I  - Bestwina 
II  - Bestwinka 

III  - Janowice 
IV - Kaniów

Gościem Memoriału był wójt Artur Be-
niowski, który – jako kibic i miłośnik spor-
tu -  podkreślił jego znaczenie dla rozwo-
ju osobowego. Wójt otworzył imprezę, 
a na koniec rozdał nagrody. Nie zabra-
kło oczywiście dyrektor ZSP w Bestwi-
nie Agaty Rak.

Każda uczestnicząca szkoła otrzymała 
atrakcyjne nagrody w postaci dyplomów, 
pucharów, słodyczy i produktów firmy „Da-
none”. Było to możliwe dzięki sponso-
rom – Radzie Rodziców, spółdzielni „Po-
kój”, wspomnianej firmie „Danone” z Bie-
runia reprezentowanej przez p. Tomasza 
Piechę, a także Urzędowi Gminy w Be-
stwinie zapewniającemu przewóz auto-
karem. Uczniów przygotowali do zawo-
dów nauczyciele: Maryla Taranowska, 
Monika Krężęlok, Dagmara Chmielniak, 
Wojciech Łysoń, Arkadiusz Czaja, nato-
miast w sprawnym przeprowadzeniu Me-
moriału pomagały uczennice Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Wszystkie konkurencje prowadziła pani Agnieszka Dutka

Z Wójtem Gminy Bestwina - pamiątkowa fotografia po zawodach
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Sport

Bestwina żegna reprezentanta Polski

Śp. Ryszard Kraus - wybitny piłkarz  
rodem z Bestwiny

Smutna wiadomość zaskoczyła w dniu 3 li-
stopada cały piłkarski świat. W wieku  zaled-
wie 49 lat zmarł w Bestwinie Ryszard Kraus, 
piłkarz broniący w trakcie swojej kariery barw 
między innymi Górnika Zabrze i reprezenta-
cji Polski. W polskiej ekstraklasie zagrał 113 
razy i strzelił 39 bramek. Wszystko zaczęło 
się jednak w LKS „Bestwina”, skąd w 1980 r. 
przeszedł do GKS Jastrzębie.

Kraus występował na boisku jako napast-
nik. W Jastrzębiu – wówczas pierwszoligo-
wym - grał przez 7 lat, następnie przez pół-
tora roku w Odrze Wodzisław i znów w Ja-
strzębiu, skąd przeszedł do Górnika Zabrze. 
Był wartościowym i bramkostrzelnym gra-
czem. W „Górniku” spędził lata 1989 – 94, 

a najbardziej udanym dla niego sezonem był 
1990 – 91. Wówczas Ryszard Kraus strzelił 
16 bramek i między innymi dzięki temu se-
lekcjoner Andrzej Strejlau powołał go do re-
prezentacji Polski. W kadrze bestwinianin 
wystąpił czterokrotnie, debiutując w meczu 
z Irlandią Północną, 5 lutego 1991 r. W kolej-
nych latach Ryszard Kraus występował jesz-
cze w GKS Tychy, zaś na koniec powrócił do 
macierzystego LKS – Bestwina. 

Piłkarza pożegnaliśmy w dniu 5 listopada. 
Pamięć o nim powinna przetrwać nie tylko 
w klubie, lecz także wśród wszystkich miesz-
kańców naszej gminy. 

Sławomir Lewczak

Sportowe wspomnienie  
o Andrzeju Cichowskim

Trudno było w dniu 24 listopada zaparkować wokół Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, trudno także było zna-
leźć wolne miejsce na widowni w hali sportowej.  

Z inicjatywy KS Bestwinka odbywał się w niej Memoriał An-
drzeja Cichowskiego z udziałem żaków UMKS „Trójka” Czecho-
wice-Dziedzice, LKS Bestwina i KS Bestwinka oraz młodzików 
LKS Bestwina, KS Bestwinka i LKS Przełom Kaniów.

Wszystkie mecze trwały 2x15 minut, sędziował je Łukasz Woj-
sław, a rolę spikera pełnił Marek Szwajkowski. Z trybun wszyst-
kie mecze obserwowała żona śp. Andrzeja Cichowskiego, Pani 
Anna, obecny był wójt Artur Beniowski, przybyli prezesi klu-
bów: Tadeusz Wróbel i Wacław Waliczek, natomiast LKS Prze-
łom Kaniów reprezentował kierownik sekcji piłki nożnej Cze-
sław Tomala. Najbardziej żywiołowo swoje drużyny dopingo-
wali goście z Czechowic-Dziedzic, niewiele ustępowali im kibi-
ce KS Bestwinka.

W kategorii „Żaki” nie prowadzono klasyfikacji, każda druży-
na odebrała z rąk pani Anny Cichowskiej oraz prezesa Tade-
usza Wróbla pamiątkowy puchar, a najlepszym strzelcem w tej 
grupie został zawodnik UMKS „Trójka” Grzegorz Jonkisz. W na-
grodę otrzymał piłkę. 

KS Bestwinka - UMKS „Trójka” Czechowice-Dziedzice 0:3
LKS Bestwina - UMKS „Trójka” Czechowice-Dziedzice 1:4
KS Bestwinka - LKS Bestwina 1:0

Wśród młodzików zwyciężyła drużyna LKS Przełom Kaniów, 
a jej zawodnik, Mateusz Sznober odebrał nagrodę za zdobycie 
tytułu Króla strzelców. Drugie miejsce przypadło KS Bestwinka, 
a LKS Bestwina zajął miejsce trzecie.

KS Bestwinka - LKS Bestwina 4:1
LKS Przełom Kaniów - LKS Bestwina 7:2
LKS Przełom Kaniów - KS Bestwinka 6:0

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców zawodników z KS Bestwinka. Prezes KS Be-
stwinka, Tadeusz Wróbel na zakończenie Memoriału podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za udział, za sportową rywalizację, 
zaangażowanie na boisku, a rodzicom zawodników za pomoc 
w organizacji turnieju oraz żywiołowy doping i zaprosił wszyst-
kich do udziału w kolejnej edycji za rok.

Jerzy Zużałek

Puchar odbiera kapitan młodzików LKS „Przełom” Kaniów Radość żaków z Bestwinki - bramka w ostatniej sekundzie
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Ogłoszenia

Kronika policyjna 
Październik 2013

•  10 października o godz. 21.00 w Bestwince, na ul. Olchowej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Bia-
łej zatrzymali mieszkankę Bestwiny, która kierowała samochodem w stanie nietrzeźwości – 0,74 mg/l.

•  11 października o godz. 7.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkań-
ca Bielska-Białej, który w stanie nietrzeźwości (1,13 mg/l.) kierował samochodem ciężarowym typu Bus.

•  13 października ok. godz. 3.00 w Bestwinie, przy ul. Janowickiej nieznany sprawca po wybiciu szyby w drzwiach wła-
mał się do sklepu, skąd skradł papierosy na szkodę GS Bestwina.

•  15 października ok. godz. 10.00 w Kaniowie, przy ul. Krzywolaków miała miejsce kradzież złomu metalowego. Spraw-
cy zostali zatrzymani i ukarani mandatami, skradziony złom zwrócono właścicielowi.

•  16 października o godz. 18.00 w Janowicach na ul. Janowickiej kierujący samochodem marki Audi wjechał w nieozna-
kowaną wyrwę w jezdni, uszkadzając pojazd.

•  18 października o godz. 19.00 przy ul. Krakowskiej policjanci z komisariatu w Czechowicach-Dziedzicach zatrzyma-
li mieszkańca Bestwiny celem osadzenia w areszcie w Bielsku-Białej na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Pszczynie.

•  19 października o godz. 18.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej nieznany sprawca zajechał drogę kierującemu samo-
chodem Audi, zmusił go do zjechania na pobocze, a następnie w wyniku utraty panowania nad samochodem pokrzyw-
dzony wjechał do stawu.

•  28 października o godz. 8.00 w Kaniowie na ul. Batalionów Chłopskich policjanci z WRD Bielsko-Biała zatrzymali 
mieszkańca Kaniowa, który kierował samochodem w stanie po użyciu alkoholu (0,14 mg/l.).

•  30 października o godz. 10.00 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej zderzyły się dwa samochody Mazda i Volvo. Spraw-
ca został ukarany mandatem.

•  31 października o godz. 10.00 w Bestwince, na ul. Dworkowej zderzyły się dwa samochody – IVECO z VW. Spraw-
ca został ukarany mandatem.

•  31 października o godz. 20.00 w Bestwinie, na ul. Szkolnej policjanci z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca 
Bestwiny, który w stanie po spożyciu alkoholu (0.10 mg/l.) kierował samochodem. 

Listopad 2013
•  4 listopada o godz. 8.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z KP Czechowice-Dziedzice zatrzymali mieszkań-

ca Bestwiny, który w stanie nietrzeźwości (1,63 mg/l.) kierował rowerem.
•  7 listopada o godz. 10.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kierujący samochodem ciężarowym MAN podczas wyprze-

dzania nie zachował należytej ostrożności i zahaczył jadącego motorowerem. W wyniku wypadku obrażeń ciała do-
znał kierujący motorowerem oraz pasażer.

•  12 listopada o godz. 18.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej kierujący samochodem Fiat Punto potrącił pieszego.
•  15 listopada o godz. 14.00 w Bestwinie na ul. Witosa kierujący samochodem Fiat zderzył się z rowerzystą, sprawcę 

ukarano mandatem.
• W nocy z 15 na 16 listopada w Kaniowie, przy ul. Krzywolaków nieznani sprawcy dokonali kradzieży 500 m. przewo-

dów telekomunikacyjnych, straty ok. 6 tys. zł. na szkodę TP SA.
•  16 listopada o godz. 17.00 w Bestwinie na ul. Krakowskiej policjanci z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkańca 

Bestwiny, który w stanie nietrzeźwości (1,2 mg/l.) kierował rowerem.
•  18 listopada o godz. 17.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej nieznany sprawca pod nieobecność właścicieli włamał 

się do domu, skąd skradł złotą biżuterię i sprzęt AGD o wartości 600 zł.
•  18 listopada mieszkaniec Bestwiny z ul. Krakowskiej zgłosił na Policji, że nieznany sprawca pod nieobecność właści-

cieli włamał się do domu, skąd skradł złotą biżuterię o wartości 1000 zł. 
•  20 listopada o godz. 20.00 w Janowicach, na ul. Janowickiej policjanci z WRD w Bielsku-Białej zatrzymali mieszkań-

ca Janowic, który w stanie nietrzeźwości (1,1 mg/l.) kierował rowerem.
•  22 listopada o godz. 16.00 w Kaniowie, na ul. Witosa kierujący samochodem marki Toyota uszkodził rogatkę na prze-

jeździe kolejowym.
•  28 listopada o godz. 11.00 w Kaniowie, przy ul. Krzywolaków nieznany sprawca dokonał kradzieży 700 m. przewo-

dów telekomunikacyjnych. Straty w wys. 8 tys. zł. na szkodę TP SA.
•  30 listopada o godz. 22.00 w Janowicach, na ul. Borowej zderzyły się dwa samochody – Fiat Seicento i Daewoo Tico. 

Sprawcę pouczono.

Grudzień 2013
• W nocy z 2 na 3 grudnia w Bestwince, przy ul. Gandora nieznani sprawcy dokonali kradzieży 14 m. rynny miedzianej 

z budynku kościoła parafialnego. Starty w wys. ok. 1400 zł.
Franciszek Owczarz
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Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, 
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

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

Wszystkim mieszkańcom Gminy Bestwina  życzę,
aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość, pokój i wzajemną życzliwość.
 Niech nadchodzący rok kanonizacji Jana Pawła II dostarcza wam siły, 
   nadziei i wiary, 
   które będą drogowskazem na lepsze i spokojniejsze jutro.

                                                        
                                                                                  Poseł na Sejm RP
                                                                                     
                                                                                                Stanisław Szwed

Trzymając w ręku biały opłatek, najpierw podzielmy się ciszą.  
W tej ciszy i uspokojeniu usłyszmy wzajemnie, czego pragną serca. Szanujmy ŚWIĘTE,  

chrońmy NIENARUSZALNE i dostrzegajmy PRAWDZIWE.  
Niechaj łączy nas świąteczny stół dobrych rozmów i wdzięczności  
za dopełniający się powoli czas 2013 roku. Nowy Rok 2014 niech  

otwiera niezmiennie nadzieja i wiara. 
Błogosławieństwa Bożego we wszystkich działaniach życzy
Poseł na Sejm RP Jacek Falfus

„Ojców to naszych obyczaj prastary,
Rodzinnej niwy maluje dostatek.
Symbol braterstwa, miłości i wiary,
Święty opłatek.”
  [Kajetan Kraszewski]

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych

oraz szczęśliwego Nowego Roku

Małgorzata Handzlik
poseł do parlamentu europejskiego
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

-        Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym, 
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych  
w Kaniowie.

-  15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W pro-
gramie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

-  29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr  
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej  
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

-  Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR  
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnico-
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach 
od 10.00 do 12.00. 

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach 
w lipcu po raz ostatni 

organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Bestwina,
które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach 

organizowanych przez to przedszkole.
Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnych i warto z tego skorzystać, 

gdyż liczne atrakcje, wyjazdy do zagrody żubrów, 
spektakl teatralny i figlosalka pozwolą 

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

Dzieci skorzystają z bezpłatnych zajęć 
z j. angielskiego, rytmiki i garncarstwa 

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

Konrad Sobik 
605 217 000, 33 476 13 76, 
konrad.sobik@gmail.com.

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00

Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

z całego serca podziękować wszyst-
kim przyjaciołom, znajomym, 
kolegom i koleżankom, którzy 
przyczynili się poprzez swoją bez-
interesowną pomoc do budowy 
mojego lokalu.

Z poważaniem:
Sylwia Mika

Ogłoszenia
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-  Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach 
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować 
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu 
rowerków wodnych.

-        Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym, 
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych  
w Kaniowie.

-  15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W pro-
gramie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

-  29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr  
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej  
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza od-
będzie się na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

-  Od 1 czerwca 2013 r. został w budynku CKSiR  
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnico-
wego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach 
od 10.00 do 12.00. 

   Telefon kontaktowy: 
aspirant Tomasz Chromik 723 642 240, 

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 

informuje

Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach 
w lipcu po raz ostatni 

organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Bestwina,
które do tej pory nie uczestniczyły w zajęciach 

organizowanych przez to przedszkole.
Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnych i warto z tego skorzystać, 

gdyż liczne atrakcje, wyjazdy do zagrody żubrów, 
spektakl teatralny i figlosalka pozwolą 

dzieciom w ciekawy sposób 
spędzić wakacje w lipcu.

Dzieci skorzystają z bezpłatnych zajęć 
z j. angielskiego, rytmiki i garncarstwa 

rozwijając swoje umiejętności.

Wszelkich informacji udziela 
koordynator projektu - 

Konrad Sobik 
605 217 000, 33 476 13 76, 
konrad.sobik@gmail.com.

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”
Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku

przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Godziny otwarcia:

LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel. 501-096-071

W ofercie pełen zakres usług
  fryzjerskich    kosmetycznych    piercing    solarium

Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00

Czwartek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00

PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym 

z całego serca podziękować wszyst-
kim przyjaciołom, znajomym, 
kolegom i koleżankom, którzy 
przyczynili się poprzez swoją bez-
interesowną pomoc do budowy 
mojego lokalu.

Z poważaniem:
Sylwia Mika
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