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Powiększa się liczba ludności w gminie Bestwina. Dane Urzędu 
Stanu Cywilnego mówią o 11 800 osobach. Tendencja wzrostowa 
cieszy, lecz również jest egzaminem z odpowiedzialności dla władz  
samorządowych. Poprawiamy infrastrukturę drogową,  
inwestujemy w sport, kulturę, oświatę. W nowym roku nie  
zabraknie ambitnych projektów i realizacji potrzebnych zadań.  
Życzymy wszystkim spełnienia marzeń, a szczególnie serdecznie  
witamy nowych mieszkańców. Okładkę ilustrujemy zdjęciami 
z konkursu „Kantyczki 2018” .

Czas na nowe wyzwania
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Aktualności

Wójt Gminy Bestwina  
Artur Beniowski

Z prac Urzędu Gminy
Witam Wszystkich w nowym 2018 
roku. Mam nadzieję, że będzie to 
rok dobry dla nas wszystkich, cze-
go Państwu, mieszkańcom Gminy 
Bestwina i sobie życzę. 

W pierwszym miesiącu nowego 
roku zajmowaliśmy się między in-
nymi następującymi sprawami:

Wykonane zostało odwodnie-
nie ul. Poziomkowej w Kaniowie
Zlecony został projekt wykonaw-
czy budowy sali gimnastycznej 
w Janowicach

• Ogłoszony został przetarg na remonty asfaltowych dróg gmin-
nych

• Wykonano punkty świetlne na ul. Wiśniowej w Bestwince, ul. 

Polnej w Bestwinie, ul. Korczaka w Janowicach
• Ogłoszony został przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych 

na drogach gminnych: ul. Podlesie, ul. Borowej i ul. Podpolec
• Realizowany jest projekt budowy bieżni wokół boiska w Be-

stwinie
• W trakcie jest procedura zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego
• Przygotowujemy się do wprowadzenia możliwości płatności 

„kartą” w kasie Urzędu Gminy
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizacjom 
i stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Bestwina, 
które zorganizowały spotkania świąteczno – noworoczne. 
Był to czas wspólnego przebywania ze sobą, składania ży-
czeń i wzajemnej integracji.

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

XXXII Sesja Rady Gminy – 
„Budżet przy dźwiękach syreny”

Radni oglądali nowy wóz bojowy OSP Kaniów

Radni, którzy przybyli na budżetową sesję w dniu 14 grudnia 
zastali niecodzienny widok - pod budynek Urzędu Gminy zaje-
chała swoim nowym, ciężkim samochodem Ochotnicza Straż 
Pożarna z Kaniowa. Druhowie, ustami komendanta gminnego, 
radnego Grzegorza Owczarza podziękowali wójtowi, pani skarb-
nik i radnym za wsparcie finansowe w zakupie tego tak potrzeb-
nego pojazdu. W czasie przerwy w obradach samorządowcy 
oglądali nowy nabytek kaniowskich druhów, zajmując również 
miejsce za kierownicą czy w przedziale dla załogi. - Z naszej 
strony obiecujemy, że samochód zawsze będzie pełen dobrze 
wyszkolonych strażaków i posłuży całej gminie – podsumował 
komendant Owczarz.

Wójt Artur Beniowski odniósł się do najważniejszych wydarzeń 
i inwestycji realizowanych w okresie międzysesyjnym. Okres ten 
rzecz jasna zdeterminowany był intensywnymi pracami nad bu-
dżetem na 2018 rok. Dokonano również odbioru technicznego 
ul. Janowickiej a dzięki sprzyjającej pogodzie wykonywane były 
zadania remontowe na drogach gminnych i powiatowych. Za-
rząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe rozstrzygnęły 
przetarg na budowę ronda przy piekarni – najniższą ofertę zło-
żyła firma „Eurovia”. Jest finalizowana wymiana azbestowej sie-
ci wodociągowej w sołectwie Kaniów. Trwa remont budynku Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince. Wybrany został 
projektant sali gimnastycznej w ZSP Janowice, również dla Ja-
nowic została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa 
na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego (pozyskano 300 
000 zł. Z LGR „Bielska Kraina”. W Katowicach miało miejsce do-
roczne forum sołtysów, na którym nie zabrakło delegacji z gmi-
ny Bestwina. „Złote” i „Diamentowe” pary świętowały swoje ju-
bileusze, zaś jednostka OSP Kaniów pozyskała samochód po-
dziwiany w pierwszych minutach sesji. 

Zgodnie ze słowami przewodniczącego Rady Gminy Jerzego 
Stanclika nowy budżet jest wynikiem kompromisu, ścierania się 
różnych koncepcji i zapatrywań inwestycyjnych. (Szerzej mówił 
o nim wójt Artur Beniowski w osobnym wywiadzie).

Budżet, wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową musiał naj-
pierw uzyskać akceptację komisji stałych Rady Gminy a także 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Przypomnijmy, 
że podstawowe kwoty budżetowe to:

Plan dochodów: 49 136 821,00 zł.; w tym:
1. Dochody bieżące w wysokości 43 450 155,00 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 686 666,00 zł.

Plan wydatków: 47 410 454 zł.; w tym:
1. Wydatki bieżące w wysokości 39 252 518,00 zł.;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 157 936,00 zł.

Uchwala budżetowa na rok 2018 wraz z uchwałą dotyczą-
cą Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały jednogłośnie 
przyjęte przez Radę Gminy Bestwina.

Rada Gminy Bestwina przyjęła uchwały w sprawie:
1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
2. Budżetu Gminy Bestwina na rok 2018.
3. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina.

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

Czas życzeń i podsumowań
XXXIV Sesja Rady Gminy Bestwina

5. Niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypada-
jących Gminie Bestwina przypadających Gminie Bestwina 
lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz 
z odsetkami nie przekracza 100 zł.

6. Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę.

7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2018.

8. Ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu orga-
nu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przy-
sługiwała dieta.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

„Dziękuję Wam za to, że mimo tej „przykrótkiej kołdry” fi-
nansowej okazaliście zrozumienie dla działań moich i Urzędu 
Gminy” - tymi słowami zwrócił się wójt Artur Beniowski do rad-
nych i wszystkich osób zgromadzonych 29 grudnia na ostatniej 
w tym roku kalendarzowym sesji. Wzorem lat ubiegłych sesję 
poświęcono przede wszystkim podsumowaniu mijającego czasu 
– a działo się w r. 2017 bardzo wiele. Nie tylko pod względem 
inwestycyjnym lecz również kulturalnym, sportowym, eduka-
cyjnym i na innych płaszczyznach. Wójt zaznaczył, iż po wprow-
adzonych zmianach budżet gminy Bestwina może przekroczyć 
50 mln zł., co dla relatywnie małej jednostki samorządowej jest 
już sumą pokaźną. Cyfry rzecz jasna zmieniają się w miarę 
wprowadzanych kwot, dla przykładu, podczas sesji budżetowej 
nie było jeszcze podpisanej z Urzędem Marszałkowskim umowy 
w sprawie boiska wielofunkcyjnego w Janowicach.

Opisywane na urzędowej stronie i w „Magazynie Gminnym” 
inwestycje związane z budową i naprawą dróg, chodników, 
parkingów, kanalizacji itd. nie mogłyby zostać zrealizowane bez 
wsparcia radnych, pracowników UG, przedstawicieli różnych 
organizacji i mieszkańców gminy. Wiele zostało wykonane 
w dziedzinie bezpieczeństwa - prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP Herbert Szeliga przypomniał o pomocy gminy Bestwina w za-
kupie samochodów dla Kaniowa i Bestwinki a także o budowie 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Przewodniczący 

Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk przypomniał o pla-
nowanej budowie ronda koło piekarni a także dalszego ciągu 
remontu ul. Krakowskiej, natomiast przewodniczący Rady Gminy 
Bestwina Jerzy Stanclik wyraził radość z powodu doprowadzenia 
do końca sprawy budowy parkingu w centrum Bestwiny.

Oprócz radnych gminnych i powiatowych, sołtysów, kier-
owników referatów UG i jednostek organizacyjnych na sesję 
przybyli także wspomniani już strażacy (prezesi jednostek - Jan 
Wróbel, Grzegorz Gawęda, Zygmunt Łukoś, Grzegorz Owczarz) 
, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich – Jadwiga Ozimina, 
Halina Lasota, Krystyna Norymberczyk i Mieczysława Głombek, 
pojawili się m.in. również prezes PK  „Kombest” Wacław 
Waliczek, prezes Zespołu Regionalnego „Bestwina” Ireneusz 
Stanclik, prezes Orkiestry Dętej Stanisław Hamerlak, prezes 
Stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski” Roman Sas, pani 
dyrektor ZSP Kaniów Krystyna Bryksa. Specjalne podziękowania 
oraz tablicę pamiątkową od wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy otrzymała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa 
Lewczak – przypomnijmy, że biblioteka w niedawnym rankingu 
„Rzeczpospolitej” i „Instytutu Książki” zajęła I miejsce w wojew-
ództwie śląskim i trzynaste w całej Polsce. 

Zza stołu prezydialnego a także od sołtysów i przedstawicieli 
różnych organizacji popłynęły serdeczne życzenia dobrego roku 
2018 – spełnienia wszystkich zamierzeń jak również korzystnego 
wyniku w nadchodzących wyborach samorządowych. Roczne 
podsumowanie wójta zostało wysłuchane z uwagą i przyjęte 
z aplauzem. 

Rada Gminy przyjęła także dwa projekty uchwał w sprawie:
1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

2. Powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakre-
sie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
Podziękowanie dla dyrektor GBP, Teresy Lewczak

Powstał z ruin – odnowiony krzyż  
w Janowicach

Mają powody do radości mieszkańcy sołectwa Janowice – za-
bytkowy krzyż stojący na granicy Hałcnowa i Janowic doczekał 
się gruntownej renowacji. „Boża Męka” pochodząca z XIX wie-
ku została w listopadzie 2015 r. kompletnie zdewastowana na 

skutek wypadku samochodowego. Energiczne kroki w kierun-
ku odbudowy podjęli od razu parafianie pod kierunkiem księ-
dza Józefa Walusiaka i panów Jacka Sawkiewicza oraz Jana 
Stanclika, zaś dzięki pomocy Urzędu Gminy Bestwina w grud-
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Aktualności

Ul. Janowicka po remoncie

Odbiór techniczny odcinka  
ul. Janowickiej

W dniu 11 grudnia miał miejsce techniczny odbiór remonto-
wanego odcinka ulicy Janowickiej. Uczestniczył w nim wójt Ar-

tur Beniowski wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych 
Wiesławem Kubisiem.

W ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej 4471S Be-
stwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowi-
cach” przebudowany został (1,255 km) odcinek drogi powiato-
wej (ul. Janowicka) w Bestwinie i Janowicach, od skrzyżowa-
nia z ulicą Krakowską w Bestwinie, wraz z wykonaniem chod-
nika na całej długości, co pozwoli na zapewnienie separacji ru-
chu pieszego i samochodowego na całej długości drogi aż do 
centrum Janowic. 

W ramach zadania wykonano także odwodnienie z drogi (ka-
nalizacja deszczowa). Projekt realizowany w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” przewidywał prowadzenie prac projektowych do 
maja 2017 r., a realizację robót drogowych od czerwca do listo-
pada 2017 r. Zakończenie realizacji całego projektu planowa-
ne było do grudnia 2017 r.

Wartość projektu: 1 601 348,09 PLN
Wartość dofinansowania: 1 018 937,00 PLN

Przybyła prawie setka mieszkańców
Statystyka USC za rok 2017

Szczęśliwie minął kolejny rok, a co za tym idzie, na prośbę 
wójta Artura Beniowskiego i redakcji „Magazynu Gminnego” 
Urząd Stanu Cywilnego w Bestwinie przygotował zestawienie 

statystyczne. Dziękujemy pracownikom USC na czele z zastęp-
cą kierownika, panią Brygidą Jankowską.

Stan ludności na koniec roku:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej na obszarze wiejskim Gminy 
Bestwina przez zwiększenie komfortu korzystania z infrastruk-
tury drogowej, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użytecz-
ności publicznej i poprawę bezpieczeństwa użytkowników dro-
gi przez przebudowę odcinka drogi powiatowej wraz z budowę 

chodnika dla pieszych, współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnowiony krzyż w Janowicach

niu br. krzyż z figurami Matki 
Bożej i św. Jana Ewangelisty 
odzyskał dawny blask. 

Wykonawcą inwestycji była 
pracownia konserwacji zabyt-
ków pani Marii Osielczak. Koszt 
zamknął się w kwocie 27 564 zł. 
25 gr, dofinansowanie uzyska-
no z powiatu bielskiego. 

Na froncie krzyża zachował 
się fragment inskrypcji: Fun-
dator Walenty Wowerek i Ma-
ryana Żona jego. Proszą o pa-

cierz [Zdrow] aś M. za [zmar]
łych. Gzyms jest cokołu masyw-
ny i wysoki, z głębokimi wygię-
ciami. W polach wygięć z trzech 
stron widnieją putta (motywy de-
koracyjne w postaci aniołków), 
a z tyłu ośmiolistna rozetka. Od 
frontu na gzymsie czaszka Ada-
ma. 

Opracowanie: Sławomir 
Lewczak/Jacek Sawkiewicz
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Aktualności

BESTWINA 

ROK
STAN  

LUDNOŚCI URODZENIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY
2017 4 949 60 53 26
2016 4 887 57 29 35
2015 4 747 45 28 31
2014 4 722 53 37 41
2013 4 652 53 38 35
2012 4 618 55 51 40
2011 4 558 49 47 42
2010 4 539 48 51 40
2009 4 477 44 58 33
2008 4 432 49 45 35
2007 4 387 46 39 74
2006 4 402 40 34 36
2005 4 387 41 34 40
2004 4 377 39 39 35

BESTWINKA 

ROK
STAN  

LUDNOŚCI URODZENIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY
2017 1 679 25 15 18
2016 1 662 28 6 22
2015 1 634 17 5 14
2014 1 630 14 12 12
2013 1 607 11 9 7
2012 1 600 13 23 11
2011 1 587 16 13 15
2010 1 576 17 17 12
2009 1 577 20 14 20
2008 1 554 11 9 14
2007 1 561 19 14 12
2006 1 542 21 17 11
2005 1 493 14 8 14
2004 1 467 10 6 8

JANOWICE 

ROK
STAN  

LUDNOŚCI URODZENIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY
2017 1 821 20 16 17
2016 1 812 24 7 19
2015 1 759 16 11 9
2014 1 749 36 21 14
2013 1 708 16 23 7
2012 1 667 18 20 15
2011 1 652 27 15 25
2010 1 638 21 21 18
2009 1 633 20 22 11
2008 1 601 13 21 11

2007 1 583 12 14 10
2006 1 568 12 11 22
2005 1 548 15 13 11
2004 1 541 11 11 12

KANIÓW 

ROK
STAN  

LUDNOŚCI URODZENIA
MAŁŻEŃ-

STWA ZGONY
2017 3 351 41 37 27
2016 3 346 33 8 27
2015 3 280 43 14 30
2014 3 231 27 31 29
2013 3 221 44 24 27
2012 3 189 23 32 25
2011 3 146 38 32 24
2010 3 098 37 29 27
2009 3 065 37 38 21
2008 3 018 36 22 24
2007 2 978 28 24 18
2006 2 922 29 25 35
2005 2 894 31 25 37
2004 2 891 30 35 33

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY BESTWINA
ROK OGÓŁEM MĘŻCZYZN KOBIET
2017 11 800 5 753 6 047
2016 11 708 5 717 5 991
2015 11 420 5 586 5 834 
2014 11 332 5 537 5 795 
2013 11 188 5 471 5 717
2012 11 074 5 407 5 667
2011 10 943 5 352 5 591
2010 10 851 5 307 5 544
2009 10 752 5 261 5 491
2008 10 605 5 182 5 423
2007 10 509 5 148 5 361
2006 10 434   
2005 10 322   
2004 10 278   
 

Najpopularniejsze nadawane imiona: Dziewczynki: Maja, Mi-
lena, Pola, Małgorzata, Amelia, Alicja – po 3 imiona; Łucja, Ka-
tarzyna, Laura, Eliza, Oliwia, Weronika, Zuzanna – po 2 imio-
na. Chłopcy: Szymon, Mikołaj – 6; Karol, Jakub, Kacper – 4;  
Stanisław,Michał, Oskar, Antoni, Mateusz, Wiktor, Oliwier - 3

Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w mi-
nionym roku, są:  Stella, Pola, Ines, Nela, Kaja, Michalina, Ade-
la, Kordian, Bruno, Marcel, Maurycy.

Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Bestwina - Fejdych Anna urodzona w 1914 roku  - 
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Aktualności

Nowy zarząd Spółki Wodnej

Kłoda Józef  urodzony w 1920 roku
Z sołectwa Bestwinka – Ślosarczyk Julianna urodzona w 1920 
roku 
Z sołectwa Janowice – Pokładnik Helena urodzona w 1924 roku
Z sołectwa Kaniów – Ochman Helena  urodzona w 1920 roku                         

Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogo-
dy ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej 
opieki osób najbliższych.

W dniu 2 grudnia 2017 roku w restauracji „Ryszkówka” w Be-
stwinie zorganizowano uroczystość, na której udekorowano Ju-
bilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadany-
mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

ZŁOTE GODY – 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskie-
go świętowało 19 par małżeńskich które zawierały związek mał-
żeński w 1967 roku.

DIAMENTOWE GODY – 60-cio lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego obchodziło 7 par zawierających związek małżeński 
w 1957 roku. 

Dwie pary najstarsze stażem małżeńskim to Państwo Zo-
fia i Marian Rosner z Bestwiny i Państwo Helena i Karol Ka-
mieńszczyk z Kaniowa. Związek małżeński zawarli w 1951 
r., a w 2017 roku obchodzili 66 rocznicę ślubu. Z kolei 1952 
roku związek małżeński zawarli: Franciszek i Emilia Gac 
z Bestwina; Jan i Krystyna Szmeja z Bestwina oraz Antoni 
i Helena Martyniak z Bestwiny. 

Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy jubilatom 
najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania w zdrowiu 
i szczęściu kolejnych rocznic!

W dorosłe życie wkroczyły uzyskując pełnoletność: w 2008 
– 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 156 osób, w 2011 
– 134 osoby, w 2012 – 157 osób, w 2013 – 126 osób, w 2014 
– 130 osób, w 2015 – 124 osoby, w 2016 – 117 osób, w 2017 
– 149 osób.

       
Opracowanie: USC, S. Lewczak

Przypomnienie o obowiązku wymiany 
dowodów osobistych

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku 
życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowo-
du osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok ży-
cia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu 
osobistego.

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić 
w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. 

Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy zło-

żyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu waż-
ności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.  
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, składa się osobiście 
w Urzędzie Gminy w Bestwinie  ul. Krakowska 111 - Referat 
Spraw Obywatelskich pok. nr 9

Dowody osobiste są wydawane bezpłatnie. 
Szczegółowe informacje dotyczące dowodu osobistego 

znajdują się na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/
strona-glowna, w zakładce Dokumenty i dane osobowe. 

Nowy zarząd Spółki Wodnej Melioracyjnej 
– na czele Łukasz Greń

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki Wodnej 
Melioracyjnej w gminie Bestwina. Lata 2013 – 2017 były nie-
zwykle pracowitym czasem który pokazał, jak bardzo potrzeb-
ny mieszkańcom jest podmiot taki jak Spółka Wodna. W tym 
okresie wykonano 76 539 mb konserwacji rowów oraz 1 396 
sztuk wybić – napraw drenarskich o łącznej wartości 689 078 zł. 
Otrzymano 101 000 zł. dotacji z Urzędu Wojewódzkiego a ze-
brano 779 300 zł., ze składek melioracyjnych. Spółka zawarła 
64 umowy na kwotę 226 650 zł.

11 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej GOK w Bestwinie 
miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze dele-
gatów Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie. Prezes Spółki 
Łukasz Greń przywitał obecnych na tymże zebraniu kierownika 
Referatu Służb Technicznych i Obsługi Techniczno - Gospodar-
czej Mariusza Szlosarczyka , przedstawicielkę Starostwa Powia-
towego Wandę Dziubek, radnych, sołtysów, delegatów a także 
gości. Oddał następnie głos Anatolowi Farudze wybranemu do 
pełnienia funkcji przewodniczącego zebrania. 

W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebra-
nia, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes 

Łukasz Greń. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania dla 
Wójta Artura Beniowskiego, pracowników Urzędu Gminy, Staro-
stwa Powiatowego oraz ŚZMiUW za wszelką okazaną pomoc. 

Kolejne raporty to odczytane przez p. Władysława Kozieła 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie 
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Aktualności

Znak pokoju i pojednania
Betlejemskie Światło Pokoju w Bestwinie

Z wizytą u sekretarza gminy Arkadiusza Maja

z wykonania robót statutowych (odczytał kierownik robót Marian 
Firganek), sprawozdanie finansowe (odczytała księgowa Jolan-
ta Kuder). Przedstawiono dane liczbowe: wykonano 13 888 mb 
konserwacji rowów o wartości 98 199, 17 zł, wykonano 288 szt. 
napraw drenarskich za 46 459, 68 zł. (+obsługa jazów – 10 600 
zł.)  Razem roboty statutowe pochłonęły 155 258, 85 zł. Wszyst-
kie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane 
w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.

W sprawozdaniu finansowym księgowa poinformowała, że do-
chody uzyskane w 2017 r. wynosiły (po wykonaniu) 247 816, 69 
zł., w tym: składki – 171 175, 03 zł., dotacja z Urzędu Marszał-
kowskiego – 25 000 zł., roboty zlecone – 51 641, 66 zł. Wydat-
ki wyniosły ogółem 232 565, 07 zł.

Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono 
Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statu-
towych została przedstawiona przez Kierownika robót GSWM 
Mariana Firganka. Przedłożony plan obejmuje naprawę i kon-
serwację rowów w poszczególnych sołectwach.

Bestwina
(mb)
4 446

(zł)
40 495

Średnio 
zł. za mb 9,11

Bestwinka 1 454 11 920 8,19
Janowice 1 478 7 588 5,13
Kaniów 3 540 30 379 8,58
Razem 10 918 90 382 8,27

Oraz 300 szt. wybić na kwotę 60 000 zł.

W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na ze-
braniu delegaci. Pani Wanda Dziubek poinformowała o utwo-
rzeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, 
głównego podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wodą 
w całym kraju  Przyjęto 13 uchwał oraz wnioski złożone przez 
delegatów. Zarząd w drodze głosowania otrzymał absolutorium. 
Składka melioracyjna pozostała na tym samym poziomie. Peł-
ny zapis złożonych wniosków i zapytań znajduje się w protoko-
le z zebrania dostępnym w siedzibie GSWM.

 
NOWO WYBRANY SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI TO:

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

Komisja Rewizyjna – Jan Stanclik – przewodniczący; Wie-
sław Drąg, Krzysztof Zelek, Władysław Kozieł – członkowie.

Dyplomy za długoletnią pracę dla Spółki otrzymali: Stefan 
Zbyl, Kazimierz Firganek, Edward Kubik, Eugeniusz Fur-
czyk, Władysław Kasperek

Opracowanie: Sławomir Lewczak

Harcerze z gminnego szczepu „Bratnie Żywioły” przed każdym 
Bożym Narodzeniem otrzymują zadanie specjalne: Do Urzędu 
Gminy oraz różnych instytucji zano-
szą światełko, które pochodzi z sa-
mego Betlejem. Jak wiadomo, samo 
światło odgrywa w świątecznej symbo-
lice ważną rolę – Trzej Mędrcy podą-
żali przecież za gwiazdą, zaś „chwa-
ła Pańska” oświeciła pasterzy czuwa-
jących przy swoich stadach nieopo-
dal stajenki.

 Jak wyjaśniają organizatorzy: Be-
tlejemskie Światło Pokoju zorganizo-
wano po raz pierwszy w 1986 roku 
w Linz, w Austrii, jako część bożona-
rodzeniowych działań charytatywnych. 
Akcja nosiła nazwę „Światło w ciem-
ności” i była propagowana przez Au-
striackie Radio i Telewizję (ORF). Rok 
później patronat nad akcją objęli skau-
ci austriaccy. Każdego roku dziew-
czynka lub chłopiec, wybrani przez 
ORF odbierają Światło z Groty Na-
rodzenia Pańskiego w Betlejem. Na-
stępnie Światło transportowane jest 

do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma 
miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest 

przekazywany mieszkańcom miasta i przed-
stawicielom organizacji skautowych z wielu 
krajów europejskich.

 W Polsce ZHP organizuje akcję od 
roku 1991. W r. 2017 odbywa się ona pod 
hasłem „W Tobie jest światło”. Zainspirowa-
ni słowami papieża Franciszka „Idź i głoś” 
druhny i druhowie idą poprzez zimowy kra-
jobraz z latarnią i od niej zapalają się kolejne 
płomyki. Komendantka szczepu Klaudia Ku-
bik mówi: Harcerze i zuchy odwiedzili Urząd 
Gminy Bestwina w którym światełko odebrał 
w imieniu wójta Artura Beniowskiego pan se-
kretarz Arkadiusz Maj. Byli także w Muzeum 
Regionalnym, w Gminnym Ośrodku Kultury, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej, w Ośrod-
ku Zdrowia i u dyrektor ZSP Bestwina Aga-
ty Rak. Nie zabrakło nas w kościele parafial-
nym a podczas uroczystej wigilii światło tra-
fiło do rodziców zuchów i harcerzy.

 
Sławomir Lewczak

Foto: ZHP/K. Jonkisz
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Kultura

WOŚP w Bestwinie z rekordem!

W imieniu jurorów nagrody rozdał Piotr Mirecki

20 162, 12 zł. to kwota jaką 
udało się zebrać wolontariuszom 
z naszej gminy podczas 26 fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 28 osób zbierało do pu-
szek środki przeznaczone dla ra-
towania zdrowia i życia noworod-
ków. Jest to wynik rekordowy, dla 
porównania w r. 2017 uzyskano 
14 188, 57 zł. Sztab dowodzony 

przez Jerzego Zużałka prowadził swoją działalność we wszyst-
kich sołectwach naszej gminy, jak również w Dankowicach.

 Oto rozkład kwot w poszczególnych miejscowościach: Be-

stwina: 3 354,12 zł., Bestwinka: 2 795, 30 zł., Janowice: 4 583, 
50 zł., Kaniów: 4 964, 30 zł; Dankowice: 3 464, 81 zł. Szef szta-
bu podał do wiadomości publicznej także nazwiska wyróżniają-
cych się wolontariuszy. Najwięcej datków trafiło do puszki pani 
Elżbiety Żmij w Janowicach (1 180 zł.), Ewelina Olejak, także 
w Janowicach, zebrała 1 788, 10 zł., natomiast Anna Tomasz-
czyk w Bestwince – 1 740, 37 zł. Najmłodszą kwestującą była 
Zuzanna Zużałek (9 lat) i również jej puszka wzbogaciła się o po-
kaźną sumę  - 1 607, 31 zł.

 Podziękowania sztab WOŚP kieruje do darczyńców a także 
dyrekcji GOK i kustosza Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bu-
baka w Bestwinie.

Nasze tradycyjne, kolędowe przeglądy odbywały się w latach 
ubiegłych w kościele św. Sebastiana. Dziś jesteśmy tutaj razem, 
w Domu Strażaka, by w jeszcze większym gronie cieszyć się 
niedawno przeżywaną tajemnicą Narodzenia Pańskiego – mó-
wił do publiczności w dniu 17 stycznia proboszcz z Bestwinki, 
ks. Józef Baran. W polskiej obrzędowości kolędowanie trwa do 
drugiego lutego, zatem cały styczeń jest doskonałym czasem, by 
przypomnieć sobie chyba najpiękniejsze na całym świecie pol-
skie pieśni bożonarodzeniowe. Szczególnie wdzięcznie brzmią 
one w wykonaniu dzieci i młodzieży!

Ile występujących, tyle pomysłów na wykonanie, na pokaza-
nie publiczności swojej aranżacji i choreografii. Wystawiono be-
stwińskie „Herody”, ale była również nowoczesna kolęda o dzie-
ciach z Syrii. Utwory Kayah przeplatały się z pieśniami znanymi 
od pokoleń. Narady jurorów trwało dość długo, z uwagi na wy-
soki poziom festiwalu. Kolędowanie oceniali: Magdalena Miko-
da, muzyk i pedagog; Piotr Mirecki, gitarzysta, wokalista, czło-
nek zespołu „Dzień Dobry” oraz Ireneusz Stanclik, prezes Re-
gionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. Roli konferan-
sjera podjęła się Katarzyna Furczyk.

Impreza trwała ponad trzy godziny ale kto wytrzymał do końca, 
rozsmakował się w muzyce i w strojach. Uczestniczył w praw-
dziwym ludowym misterium, jakie było udziałem dawnych poko-
leń, jednak dzięki wytrwałej pracy nauczycieli wystawionym na 
miarę XXI wieku. Gratulacje wszystkim złożył sekretarz gminy 
Arkadiusz Maj, zmaganiom przysłuchiwali się także przewodni-
czący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, sołtys Maria Maro-
szek, radni i przedstawiciele oświaty, przewodniczące Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu gminy. Artyści otrzymali coś do picia 
i słodki poczęstunek, aby wzmocnić siły nadwerężone stresem 
towarzyszącym wyjściu na scenę. 

Oto wyniki konkursu:
Kategoria: Grupy kolędnicze

I – Grupa ZR „Mała Bestwina” przy GOK w Bestwinie – 
GRAND PRIX

II – Grupa kolędnicza z ZSP Bestwina

Kategoria: Przedszkola, soliści
I – Michalina Tatoń, Przedszkole Bestwinka
II – Milena Pawełko, Przedszkole Bestwinka
Kategoria: Przedszkola, chóry, grupy młodsze
I – „Smerfy”, „Przedszkole Bestwinka

Kategoria: Przedszkola, chóry, grupy starsze
I - „Motylki”, Przedszkole Bestwinka

Kategoria: Duety, klasy I – III
I – Wiktoria Tekieli, Zofia Greń, ZSP Bestwinka

Kategoria: Soliści, klasy IV – VI
I – Julia Rączka, SP Bielsko – Biała
II- Alicja Stanclik, ZSP Janowice

„Niechaj święta trwają cały rok” – 
Gminny koncert kolęd i pastorałek „Kantyczki 2018”
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Kultura

Śpiewająca pomoc dla Syrii
Noworoczny, charytatywny koncert kolęd i pastorałek

Śpiewa chór „Ave Maria’’

III – Filip Frączek, ZSP Janowice
IV – Anna Sawkiewicz, ZSP Janowice

Kategoria: Kl. IV – VI, duety
I – Joanna Wołoszczak, Magdalena Szlosarczyk, ZSP Ja-

nowice

Kategoria: Zespoły do 10 osób, klasy IV – VI
I – Trio: Julia Placuch, Aniela Gwóźdź, Antonina Foksińska, 

ZSP Bestwina
II – Zespół z ZSP Janowice

Kategoria: Chóry
I – Chór z ZSP Bestwina
II – Chór „Divertimento” z Kaniowa; chór z ZSP Bestwinka

Kategoria: Gimnazjum, soliści
I – Wiktoria Polak, Gimnazjum z Bestwinie

II – Martyna Szczotka, Gimnazjum w Bestwinie

Kategoria: Gimnazjum, duety
I – Barbara Postka, Emanuel Postka, Gimnazjum w Bestwin-

ce –GRAND PRIX

Kategoria: Kl VII i Gimnazjum, zespoły do 10 osób
I – Zespół wokalny z ZSP w Bestwince

Kategoria: Chór, dzieci i młodzież z innych placówek
I – Chór „PeZet” – POPP „Art”, Czechowice – Dziedzice – 

GRAND PRIX

Główny organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 
dziękuje wykonawcom, nauczycielom, sponsorom a także oso-
bom, które przyczyniły się do przeprowadzenia konkursu. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności GOK kieruje w stronę Jury.

Sławomir Lewczak

Są na świecie takie miejsca, gdzie zamiast kolęd ludzie sły-
szą wybuchające bomby. Zamiast prezentów otrzymują cierpie-
nie, zamiast radości – rozpacz. Przedłużający się konflikt w Sy-
rii zwraca uwagę opinii publicznej na ten zakątek świata, przy-
nagla również organizacje charytatywne do pospieszenia z po-
mocą humanitarną. Co możemy zrobić my, mieszkańcy gminy 
Bestwina? Do Syrii nie pojedziemy, lecz jeśli odpowiemy na we-
zwanie Caritas Polska, nasze datki wywołają uśmiech na twa-
rzy niejednej poszkodowanej rodziny.

 Apelem o wsparcie Syryjczyków przejął się Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. 
Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury POAK zorganizował 
27 stycznia w przykościelnych salkach koncert noworoczny. Na 
zakończenie sezonu kolędowego wystąpiły w nim znane chóry 
i zespoły, także te nagrodzone w niedawnym przeglądzie  „Kan-
tyczki 2018”.

 Na estradzie – sama klasyka. „Herody” w interpretacji RZPiT 
„Bestwina” znów zaprezentowały widzom postacie złego króla 
Judei, jego sługi Serfina, Żyda, Diabła, Śmierci i zabawnej Kozy. 
Chór „Ave Maria” pod dyrekcją Mariana Lubickiego profesjonal-
nie wykonał w swoim już prawie czterechsetnym występie wzru-
szające pieśni i kolędy. Bardzo wysoki poziom wykonania trzy-
ma zespół Magdaleny Wodniak – Foksińskiej „Allegro”. Ogól-
nie o każdym z artystów można pisać niekończące się słowa 
pochwał. Lista wszystkich biorących udział w koncercie przed-
stawia się następująco:

- Chór „Ave Maria” działający przy parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie

- Wiktoria Polak – gimnazjum w Bestwinie
- Chór „Allegro” - GOK Bestwina
- Barbara i Emanuel Postka – ZSP w Bestwince
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
- Zespół dziecięcy „Mała Bestwina” działający przy RZPiT 

„Bestwina”

 Goście wypełnili aulę bardzo licznie: Przybył przewodniczą-
cy Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik wraz z radnymi naszej 
gminy i radnymi powiatu bielskiego, nie mogło zabraknąć księ-
dza proboszcza Cezarego Dulki, przedstawicieli kultury, oświa-
ty i różnych innych środowisk. Styczniowa sobota należała za-
tem do udanych – po pierwsze ze względu na wspaniały kon-
cert, po drugie z uwagi na triumf polskich skoczków narciarskich 
w drużynowym konkursie Pucharu Świata  w Zakopanem! Or-
ganizatorzy wydarzenia dziękują za ofiary materialne w wyso-
kości tysiąca złotych.

Sławomir Lewczak
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Konkurs „Trzej Królowie” rozstrzygnięty

W janowickim pochodzie uczestniczyli również jeźdźcy konni

Kim byli słynni „Mędrcy ze Wschodu”? - Jedni mówią o uczo-
nych, inni o magach, jeszcze inni o astrologach, zaś tradycja 
i słowa kolędy wskazują wręcz na monarchów. Jedyną wzmian-
kę o tych fascynujących postaciach znajdujemy w Ewangelii we-
dług św. Mateusza (Mt 2,1-12). Zobaczywszy gwiazdę, mędrcy 
wyruszyli do Betlejem by oddać hołd nowo narodzonemu Je-
zusowi a także złożyć dary – złoto, kadzidło i mirrę. W Kościele 
katolickim święto Trzech Króli znane jest jako uroczystość Ob-

jawienia Pańskiego, wskazuje ona na głoszenie Dobrej Nowi-
ny wszystkim narodom świata. 

W Polsce, wzorem innych krajów europejskich, rozpowszech-
nia się zwyczaj organizowania „Orszaków Trzech Króli” - uroczy-
stych pochodów z udziałem przebierańców. W gminie Bestwi-
na największy orszak wyruszył spod szkoły w Janowicach i pod 
wodzą księdza Józefa Walusiaka dotarł do kościoła pw. św. Jó-
zefa Robotnika. Nie zabrakło jeźdźców na koniach, gwiazdy, in-
strumentów muzycznych a nade wszystko licznie zgromadzo-
nych małych królów i królowych. Ksiądz Walusiak w homilii pod-
sumował: Objawienie Pańskie to także Misyjny Dzień Dziecka. 
Zwracamy uwagę na wszystkie dzieci na całym świecie, szcze-
gólnie te najuboższe. Nie zniszczmy dziecięcej szczerości i do-
broci, być może wśród naszych najmłodszych są przyszli pre-
zydenci, profesorowie, biskupi, kapłani, kochające matki i od-
powiedzialni ojcowie.

W tyle nie pozostała także parafia Wniebowzięcia NMP w Be-
stwinie – tam orszak podążył do kościoła z salek katechetycz-
nych i również w nim pomysłowość uczestników nie miała gra-
nic, wyrazy uznania należą się zwłaszcza osobom, które uszy-
ły stroje rodem z Bliskiego Wschodu.

Sławomir Lewczak
Foto: S. Lewczak (Janowice) oraz Parafia w Bestwinie

Zakończył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Bestwinie konkurs plastyczny pod hasłem „Trzej Królowie”. 
Młodzi twórcy, którzy wzięli udział w tych zmaganiach, starali 
się przedstawić na swój własny sposób postacie ewangelicz-
nych Mędrców. Uwagę jurorów zwróciły użyte techniki plastycz-

ne, często z wykorzystaniem niebanalnych materiałów. W skład 
Jury weszli kustosz Muzeum Regionalnego Andrzej Wojtyła, jak 
również fotograf Mikołaj Gurgul. 

Oto wyniki konkursu:

Kategoria I, kl. I – III
I - Anna Przemyk (ZSP Kaniów)
II – Daria Balon (ZSP Bestwina)
III – Mateusz Papla (ZSP Kaniów)
Wyróżnienie – Norbert Mąkinia (ZSP Kaniów)
Wyróżnienie – Pola Gęszka (ZSP Kaniów)

Kategoria II, kl. IV – VI
I – Hanna Garstka (ZSP Bestwina)
II – Aniela Gwóźdź (ZSP Bestwina)
III – Natasza Gac (ZSP Bestwina)

Kategoria III, kl. VII oraz gimnazjum
I – Klara Gęszka – (ZSP Kaniów)

Jedna z nagrodzonych prac

„Zacznij zmieniać świat od siebie”
Jasełka w Kaniowie

Historia była prosta. Dziewczyna zagubiona w wielkim w świe-
cie, z pretensjami i żalem do wszystkich wokół. Pod wpływem 
niezwykłego spotkania z aniołem i przenosin do Betlejem z cza-

sów Chrystusa radykalnie zmienia swoje życie i zaczyna pa-
trzeć na świat z perspektywy szerszej, niż czubek własnego 
nosa. W tle oczywiście to, co znamy wszyscy: pasterze, królo-

Królewskie orszaki przeszły przez gminę
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Pokłon pasterzy i Trzech Króli

wie, Herod, śmierć, diabeł, Maryja, Józef i mały Jezus. Jednak 
wraz z wprowadzonym „współczesnym” wątkiem jasełka wysta-
wione w Kaniowie w dniu 6 stycznia zmusiły licznie zgromadzoną 
publiczność do myślenia… i być może przewartościowania cze-
goś we własnym sercu. Widowisko w wykonaniu uczniów ZSP 
Kaniów przygotowane przez Dorotę Beniowską i od strony mu-

zycznej przez Urszulę Szkucik – Jagiełkę z pewnością przywo-
dziło na myśl dawne, tradycyjne przedstawienia w których chęt-
nie brali udział rodzice obecnych młodych aktorów.

 Teatr – poezja – muzyka – to trzy elementy na których opar-
to całe przedsięwzięcie. Przedstawienie to jedno, ale zaprezen-
towano także znakomity kunszt wokalny i instrumentalny: tutaj 
obrazu całości dopełnił zespół instrumentów dętych Magdaleny 
Mikody i zespół młodzieżowy PeZet działający w Powiatowym 
Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach – Dziedzi-
cach pod kierunkiem Urszuli Szkucik – Jagiełki. Kaniowski „Wie-
czór Trzech Króli” doskonale zintegrował mieszkańców również 
przez wspólny śpiew kolęd.

 Wolne datki przeznaczono na cele charytatywne – leczenie 
mieszkańca Bestwiny, pana Grzegorza Krywulta. Organizatorzy 
informują, że zebrano 1480 zł – przy okazji złożono podzięko-
wania Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie sali oraz 
dyrektor ZSP Kaniów pani Krystynie Bryksie za życzliwy patro-
nat nad piękną, świąteczną inicjatywą.

 Sławomir Lewczak

Dzieci tworzyły wieńce z naturalnych surowców

Świąteczny zapach w całej izbie
Warsztaty w Muzeum Regionalnym

 Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka proponuje 
dzieciom stworzenie oryginalnych ozdób   na bożonarodzenio-
wy stół lub jakiekolwiek eksponowane miejsce w domu rodzin-
nym. Wieńce świąteczne wykonane w dniu 13 grudnia nawią-
zują przecież do lokalnych, bestwińskich tradycji!

 Dawniej, gdy nie było stoisk z bombkami i z łańcuchami, lud-
ność wiejska sięgała po to, co dawała przyroda. Wiklinowe ga-
łązki, bluszcz, iglaki – z tego wszystkiego można było stworzyć 
wieniec, który nie tylko ładnie wygląda ale i przepięknie pach-
nie. Uczestnicy warsztatów zorganizowanych pod kierunkiem 
Andrzeja Wojtyły wspaniale się bawili, ćwicząc zdolności ma-
nualne i poznając obrzędowość przodków.

       
  Sławomir Lewczak

Film ożywiający wspomnienia
Pokaz dokumentu „Doktor z Bestwiny”

A gdyby tak przenieść się w przeszłość i ujrzeć Bestwinę 
sprzed prawie pół wieku? W dobrze znanej okolicy, aczkol-
wiek może mniej zabudowanej zobaczyliśmy charakterystycz-
ną sylwetkę w białym kitlu niestrudzenie spieszącą od domu do 
domu by nieść pomoc chorym… To oczywiście śp. doktor Fran-
ciszek Maga taki, jakim znały go pokolenia mieszkańców. I tak 
też utrwaliła  go telewizja Katowice w roku 1973. Szesnastomi-
nutowy film „Doktor z Bestwiny” w reżyserii Wojciecha Starno-
wicza i Tomasza Tarasina pozyskany w ramach licencji od tele-

wizji przez Gminny Ośrodek Kultury doczekał się specjalnego 
pokazu w Muzeum Regionalnym!

 Oglądając tenże dokument widzimy zmarłego niedawno Fran-
ciszka Magę w jego „naturalnym środowisku” - wtedy nowo wy-
budowanym Ośrodku Zdrowia (jeszcze bez części aptecznej), 
w samochodzie pogotowia, przy łóżku pacjenta. Wypowiadają 
się pracownicy Służby Zdrowia oraz mieszkańcy, także ci już 
nieżyjący jak Józef Faruga czy Zygmunt Rezik. Już wtedy dzia-
łalność społeczna doktora nauk medycznych Franciszka Magi 



12

• 
M

a
g

a
zy

n
 g

m
in

n
y 

 s
ty

cz
eń

-lu
ty

 1
-2

/2
01

8

Kultura

Przyjaciele doktora Franciszka Magi

spotykała się z wielkim uzna-
niem w gminie i poza jej grani-
cami.

 Seans jaki odbył się w so-
botę, 16 grudnia, zgromadził 
rodzinę, przyjaciół, pacjentów 
i wszystkich tych, którym „Be-
stwiński Judym” był bliski. Film 
oglądali m.in. także wójt Ar-
tur Beniowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Jerzy Stanc-
lik, ksiądz proboszcz Cezary 
Dulka, radni, sołtysi czy prze-
wodnicząca TMZB Dorota Su-
rowiak. Za wszelką okazaną 

życzliwość i pamięć podziękowa-
li córka Zmarłego, p. Maria Wró-
bel i syn Paweł Maga. Kilka cie-
płych słów wypowiedział również 
wójt gminy. W rozmowach oży-
wały chwile spędzone wspólnie 
z honorowym obywatelem Be-
stwiny. Spotkanie prowadził An-
drzej Wojtyła, zaś ozdobą poka-
zu stała się ozdobna, kunsztow-
nie rzeźbiona ramka na zdjęcie 
doktora Magi wykonana przez lo-
kalnego artystę.

Tekst: S. Lewczak
Foto: GOK/D.Surowiak

Złotymi zgłoskami zapisani…
Promocja „Kalendarza Beskidzkiego”

 „Kalendarz Beskidzki”. Powstał z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Bielska – Białej mającego swoją siedzibę na Zam-
ku Sułkowskich. Dziś tradycje kontynuuje Towarzystwo Przyja-
ciół Bielska-Białej i Podbeskidzia  z prezesem zarządu Graży-
ną Staniszewską, byłą poseł na Sejm RP i do Parlamentu Eu-
ropejskiego. O sprawy merytoryczne dba redaktor naczelny 
Jan Picheta, który uczynił „Kalendarz” wydawnictwem przekro-
jowym, zawierającym teksty o historii, sztuce, literaturze, nauce 
i technice, religii, sporcie – o wszystkim, co mieszkańcom Biel-
ska – Białej i okolic jest drogie.

 W tym dziennikarskim „koglu – moglu” jest miejsce dla gmi-
ny Bestwina. Na promocji „Ka-
lendarza Beskidzkiego” w be-
stwińskim GOK-u, w dniu 20 
stycznia, red. Picheta przypo-
mniał, że pisano już o pocho-
dzących z Bestwinki mistrzach 
sportu Zbigniewie Pietrzykow-
skim i Zygmuncie Smalcerzu, 
o attaché wojskowym w Japo-
nii Antonim Ślósarczyku, „nie-
doszłym Einsteinie” Stanisła-
wie Pysiu, podróżniczce Bar-
barze Radwańskiej, straża-
kach – ochotnikach, honoro-
wych obywatelach Bestwiny 
i innych osobach związanych 
w różny sposób z gminą. Edycja z roku 2018 zawiera dwa tek-
sty poświęcone naszym sprawom, oba autorstwa regionalist-
ki Walerii Owczarz. Pierwszy to artykuł „Do kogo należał ryn-
graf” odkrywający tajemnicę znaleziska z kościoła parafialnego 
dokonanego w 1990 r. ; natomiast drugi, zatytułowany „„Czar-
ny” - człowiek skądś” - przybliża sylwetkę sportowca i żołnierza 

AK Mieczysława Kocyłowskiego. 
 Zachęcona przez Jana Pichetę i Grażynę Staniszewską Wa-

leria Owczarz podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, przy oka-
zji serwując publiczności wiele atrakcyjnych „ciekawostek”. Wy-
powiadała się nie tylko pani Owczarz: historie z „Kalendarza” 
przedstawili Ewelina Stanclik (pedagog muzyczny i wykonaw-
ca), Krzysztof Janik (ratownik górniczy KWK „Silesia”), Kata-
rzyna Żaczek (pedagog plastyczny), Krzysztof Błaszczyk (syn 
żołnierza wyklętego), Agata Smalcerz (dyrektor galerii BWA). 
A jeszcze więcej znajdziemy w samym wydawnictwie, liczącym 
ok. 250 stron. Można było „Kalendarz Beskidzki” nabyć w pro-

mocyjnej cenie.
Wspaniale prezentowała się 

oprawa promocyjnego spotkania. 
W rolę gospodarza wiejskiej cha-
ty w którą zamieniła się estrada 
GOK wcielił się Sławomir Ślósar-
czyk – choreograf Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwi-
na”. Oprócz prowadzenia konfe-
ransjerki, podjął się funkcji… ku-
charza, przyrządzając dla gości 
pyszną jajecznicę. Z kolei opra-
wę muzyczną zapewnili kolędnicy 
z zespołu „Mała Bestwina”.

Wśród uczestników wieczor-
nego spotkania znaleźli się m.in. byli wójtowie gminy Bestwi-
na – Antoni Grygierzec i Anatol Faruga, ks. proboszcz Cezary 
Dulka, sołtys Bestwiny radna Maria Maroszek, przewodnicząca 
TMZB Dorota Surowiak wraz z członkami Towarzystwa, prze-
wodniczące i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny, b. poseł na Sejm Danuta Kubik, prezes Towarzystwa Przy-

Spotkanie poprowadził redaktor Jan Picheta
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Ogrzewanie dla Muzeum Regionalnego – 
podsumowanie projektu

Muzeum Regionalne zyskało nowe grzejniki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwi-
nie - Izba Regionalna” - działa przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bestwinie, a powołane zostało w 1993 roku z inicjatywy To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. 

Aktualnie na zbiory muzealne składają się ekspozycje zwią-
zane z historią Bestwiny i okolic, ważnymi postaciami tych tere-
nów, oraz życiem tutejszych mieszkańców. Wizytówką placówki 
jest zrekonstruowane wnętrze XIX-wiecznej bestwińskiej cha-
ty, wozownia z paradnymi powozami, sala dawnych narzędzi 
rolniczych czy ekspozycja dokumentów historycznych i sztuki 
sakralnej. W murach obiektu działa galeria „Na Prowincji” oraz 
Książnica Regionalna, udostępniająca pozycje z lokalnego ryn-
ku wydawniczego. W ogrodzie funkcjonuje natomiast skansen 
Pasieki Słowiańskiej.

W bestwińskim Muzeum Regionalnym zostało wykonane w ostatnim czasie zadanie inwestycyjne polegające na mon-
tażu centralnego ogrzewania. Oto krótka charakterystyka obiektu i przeprowadzonych działań:

Miłośnicy Bestwiny wspominali  
ubiegły rok

Życzę wam, aby nigdy nie zabrakło zapału do odkrywania hi-
storii, by wasza praca przynosiła dobre owoce i była widoczna 
na forum gminy Bestwina – tymi słowami zwrócił się do człon-
ków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej sekretarz gmi-
ny Arkadiusz Maj. Okazją było specjalne spotkanie noworocz-
ne zorganizowane 24 stycznia w Muzeum Regionalnym im. ks. 
Zygmunta Bubaka.

 Przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak podziękowała za 
przybycie każdemu z obecnych gości, w tym przewodniczące-
mu Rady Gminy Jerzemu Stanclikowi i innym, długoletnim przy-
jaciołom Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Wspomniała 
tych, którzy opuścili szeregi Towarzystwa, na czele z doktorem 
nauk medycznych Franciszkiem Magą. Podziękowała za zaan-
gażowanie w r. 2017 a jak wiemy był on pracowity, ze względu 
na organizację w Bestwinie Powiatowego Zjazdu Towarzystw 
Regionalnych. Wspólne popołudnie było inspiracją do tworze-
nia planu pracy na następne dwanaście miesięcy.

Sławomir Lewczak

Sekretarz Arkadiusz Maj podarował symboliczny upominek

jaciół Czechowic – Dziedzic Jacek Cwetler, członkowie chó-
ru „Ave Maria” i mieszkańcy zainteresowani tematyką zawartą 
w „Kalendarzu Beskidzkim”. Pozycja warta jest polecenia, po-

winna znaleźć się w domu każdego miłośnika lokalnych klima-
tów, gdyż to po prostu – jak głosi podtytuł - „historie z tej ziemi”.

Sławomir Lewczak
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Maria Sysak - Łyp z wiceministrem Stanisławem Szwedem

„Razem” się rozrasta
Spotkanie noworoczne z planami i medalami

Łzy wzruszenia polały się w bestwińskim domu dla osób 
niepełnosprawnych stowarzyszenia „Razem”. Minęły 24 lata 

odkąd „niepoprawni marzyciele” czyli państwo Maria i Stanisław 
Łypowie czy też Tadeusz Sowiński postanowili poprawić los 
tych, którzy nie będą w stanie sami zadbać o własną przyszłość. 
W roku 2018 mamy już na ulicy Sikorskiego piękny Dom 
Stałego Pobytu im. abpa Józefa Bilczewskiego, liczne rodzaje 
aktywności, wspaniałe imprezy, nowy samochód transportowy… 
Ale  to jeszcze mało, gdyż Stowarzyszenie zakupiło właśnie 
działkę pod budowę warsztatów terapii zajęciowej!

20 stycznia zorganizowano – wzorem lat ubiegłych – noworoc-
zne spotkanie dla przyjaciół, dobroczyńców i podopiecznych 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Razem”. Maria Sysak – Łyp, prezes tego stowarzyszenia 
postarała się o krótkie podsumowanie całorocznej pracy – niezw-
ykle zresztą intensywnej. Dość powiedzieć, iż na przeróżne pro-
jekty otrzymano 575 731,31 zł., zaś wysokość wkładu własnego  
wyniosła 72 381, 27 zł. Liczby nie kłamią i nie kłamią też słowa, 
bowiem na całe sprawozdanie potrzebne było aż siedem stron. 

Muzeum prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzic-
twa kulturowego gminy Bestwina poprzez prace archiwizacyj-
ne i konserwatorskie zgromadzonych eksponatów. Jest sie-
dzibą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, oraz miej-
scem zebrań seniorów, stowarzyszeń i grup działających na te-
renie gminy. Spotykają się tutaj miłośnicy sztuki, literatury i hi-
storii. Ponadto placówka stara się zaspokoić potrzeby szkolne-
go programu "Edukacja regionalna”, wpływając na odkrywanie 
przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. 
Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwy-
czaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lo-
kalna i jej kultura. Działania te są możliwe dzięki prowadzonym 
lekcjom: „Od ziarenka do bochenka”, „Jak to dawniej w chłop-
skiej chacie bywało”, „Legendy bestwińskie”, Lekcje historycz-
ne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy 
naftowej”, „Spotkania z archeologią” oraz zajęcia plenerowe 
w pasiece słowiańskiej. 

W trosce o wrażliwość kulturalną, w galerii „Na prowincji” odby-
wają się wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii oraz historyczne. 
W ciągu roku swoją twórczość promują lokalni artyści. Ponad-
to odbywają się wernisaże, dzięki którym odbiorcy sztuki mają 
możliwość poznać autora i inspiracje zaprezentowanych prac. 
Stałym punktem życia kulturowego są „Spotkania z poezją” oraz 
spotkania literackie. Placówka udostępnia również swoje zbiory 
historyczne, prowadzi warsztaty etnograficzne dla dzieci i mło-
dzieży, warsztaty plastyczne oraz zajęcia tematyczne zarówno 
w okresie wakacji, jak i przez cały rok szkolny.

Głównymi odbiorcami świadczonych usług Muzeum są oso-
by indywidualne zainteresowane ekspozycją stałą oraz funk-
cjonowaniem galerii jako miejsca spotkań; grupy zorganizowa-
ne – wycieczki szkolne, turystyczne; uczestnicy zmotywowani 
wydarzeniami kulturalnymi takimi jak wernisaże, spotkania, ze-

brania czy warsztaty oraz osoby poszukujące materiałów histo-
rycznych – uczniowie, studenci czy historycy. 

Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym od poniedziałku 
do piątku, ale ze względu na niedobory infrastrukturalne obiektu, 
w którym jest zlokalizowane (brak centralnego systemu ogrzewa-
nia) udostępnianie zbiorów i organizowanie wydarzeń w okresie 
zimowym jest znacząco utrudnione. W obiekcie funkcjonowało 
ogrzewanie elektryczne o małej wydajności, oparte o przenośne 
grzejniki, które nie pozwalały na utrzymanie odpowiedniej tem-
peratury w pomieszczeniach dla prowadzenia lekcji. 

W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano wyko-
nanie kompletnego systemu centralnego ogrzewania bu-
dynku, w skład którego wchodzą:

- kotłownia z piecem gazowym 1-funkcyjnym o mocy 29kW 
wraz z kompletną armaturą

- instalacja centralnego ogrzewania
- grzejniki z zaworami termostatycznymi
- instalacja gazowa wewnętrzna

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie komfortowych 
warunków funkcjonowania muzeum także w okresie późnoje-
siennym i zimowym, w szczególności prowadzenie lekcji histo-
rycznych, organizację wystaw i innych wydarzeń promujących 
lokalne tradycje i wspierającymi zachowanie dziedzictwa histo-
rycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej.

Dane finansowe:
- całkowita wartość projektu po zamówieniach publicznych: 

52 129,23 zł
- wartość dofinansowanie (63,63% wydatków kwalifikowal-

nych): 33 169,00 zł
- wkład własny: 18 960,23 zł
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Stowarzyszenie KGW Janowice  
ma godną siedzibę

Prezes Krystyna Norymberczyk powitała wszystkich w nowym lokalu

Wigilijne spotkanie nowo zawiązanego Stowarzyszenia „Koło 
Gospodyń Wiejskich w Janowicach” zostało połączone 18 grud-
nia z otwarciem lokalu – siedziby Koła. 30 listopada Stowarzy-
szenie zostało zarejestrowane w KRS w Katowicach, uzysku-
jąc osobowość prawną.

W godzinach popołudniowych członkinie licznie zgromadziły 
się w nowym lokalu (dawnym „Kogutku”), by wspólnie z zapro-

szonymi gośćmi spędzić przedświąteczny czas. Prezes Krysty-
na Norymberczyk powitała wszystkich bardzo serdecznie, zaś 
proboszcz parafii św. Józefa Robotnika, ks. Józef Walusiak do-
konał poświęcenia wyremontowanych pomieszczeń. 

Po wspólnie odśpiewanych kolędach nastąpiło przełamanie 
się opłatkiem i życzenia. Prezes podziękowała Zarządowi OSP 
Janowice za wydzierżawienie lokalu na cele Stowarzyszenia. 
Słowa wdzięczności skierowała ponadto do Zarządu KGW i do 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, 
by spotkanie wigilijne mogło odbyć się już „na swoim”. Były za-
tem podziękowania skierowane do Urzędu Gminy i wójta Ar-
tura Beniowskiego (reprezentowanego przez pana Mariusza 
Szlosarczyka), do sołtysa Janowic Stanisława Nycza,  prezesa 
OSP Janowice Zygmunta Łukosia i księdza Józefa Walusiaka.

Słowami „Uroczyście ogłaszam lokal Stowarzyszenia KGW 
w Janowicach za otwarty” prezes Krystyna Norymberczyk za-
inaugurowała stałą obecność gospodyń na nowym miejscu. 

Poniedziałkowy wieczór obfitował w miłe chwile, spędzane 
przy tradycyjnych, polskich potrawach – barszczu z uszkami, 
karpiu i kompocie z suszonych owoców.

Opracowanie: prezes Krystyna Norymberczyk

Podopieczni współpracowali z kolegami i koleżankami z Czech 
i Francji, otrzymywali wyróżnienia w przeglądzie artystycznym, 
zwiedzali Polskę, wyjechali na półkolonie, realizowali ambitne 
zadania dofinansowywane przez podmioty zewnętrzne – Min-
isterstwo Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, gminę Bielsko 
– Biała, Wojewodę Śląskiego, gminę Bestwina, Powiat Bielski 
i wiele innych. Nowy dyrektor Ośrodka Jarosław Warzecha oraz 
pani Ewa Oczadły doskonale wiedzą, jak o środki aplikować, 
jak pisać wnioski i dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą 
wziąć udział w dogo – i hipoterapii, spotkać się z psychologiem, 
stworzyć ceramiczne cudeńka lub wybrać się na przykład do 
kopalni soli w Wieliczce. Trudno jest w jednym artykule wyliczyć 
wszystko – niech będzie on jednak skromnym hołdem jaki należy 
się Stowarzyszeniu. 

Chociaż pani prezes Maria powiedziała w stronę gości: dzięki 
wam wszystkim funkcjonujemy już prawie ćwierć wieku – to 
przecież jej osobiste zasługi nie mogą być podważone. Wice-
minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed 
wręczył jej przyznaną przez minister Elżbietę Rafalską odznakę 
honorową „Primus in agendo” (pierwszy w działaniu). Pan Ta-
deusz Sowiński dodatkowo poinformował, iż Maria Sysak – Łyp 
w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” pod nazwą „Osobowość 
Roku” została nominowana w kategorii „Działalność społeczna 
i charytatywna”. Bez nagrody nie pozostał Stanisław Łyp: 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia 
Cieślar przekazała mu złotą odznakę honorową „Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego”. 

Była jeszcze jedna osoba zasługująca na ogromne brawa. 
Po dwudziestu latach dowożenia podopiecznych na warsz-
taty, na zasłużoną emeryturę udał się kierowca „Razem”, pan 
Mieczysław Błasiak. Wszystkim będzie bardzo brakowało jego 
ofiarnej służby i życzliwości. Materialnym wyrazem podziękowań 
stał się bukiet kwiatów i symboliczne, złote serce.

Z gratulacjami pospieszyło grono VIP-ów: Senator RP Andrzej 
Kamiński, poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel, wiceprezydent 
Bielska – Białej Przemysław Kamiński, wicestarosta bielski 
Grzegorz Szetyński, przewodniczący Rady Gminy Bestwina 
Jerzy Stanclik, proboszcz parafii w Bestwinie ks. Cezary Dulka. 
W imieniu wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego symbol-
iczny upominek podarował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Grzegorz Boboń.

Jak zawsze w „Razem”, ważną część spotkania stanowiły 
występy artystyczne. Zaprezentowali się podopieczni z grupy 
„Młodzi Razem” w przedstawieniu pod kierunkiem tancerki Na-
talii Nycz i ekipa prowadzona przez nauczycielkę wychowania 
fizycznego z ZSP Bestwina Agnieszkę Dutkę. Śpiewano kolędy 
i recytowano skłaniające do refleksji wiersze. Firma „Atena” 
zapewniła smaczny poczęstunek, z kolei przygotowanie paczek 
dla młodzieży było możliwe dzięki wsparciu Wojewody Śląskiego 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zabawę 
taneczną poprowadziła znana kapela „Ondraszki” ze Szczyrku. 
Tak minęło popołudnie otwierające nowy – i miejmy nadzieję 
owocny – rok w jedynym tak unikalnym i tak potrzebnym Domu.

Sławomir Lewczak
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Kultura

„Karp z Kaniowa przypłynął do Czechowic”
O Adolfie Gaschu w Miejskim Domu Kultury

 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a więc w okresie naj-
większej „gorączki karpiowej” mieszkańcy Czechowic – Dzie-
dzic mieli okazję zapoznać się z życiem i działalnością Adolfa 
Gascha, twórcy karpia galicyjskiego zwanego polskim lub kró-
lewskim. Postać słynnego rybaka z Kaniowa, medalisty presti-
żowych wystaw, przybliżył publiczności zgromadzonej w „Piwni-

cy Muz” Miejskiego Domu Kultury redaktor bestwińskiego „Ma-
gazynu Gminnego” Sławomir Lewczak. Wykład odbył się w dniu 
18 grudnia.

 Goście nie tylko zapoznali się z metodami zastosowanymi 
przez Gascha w procesie hodowli ale również z napisanymi 
przez niego tekstami, z nowatorskimi eksperymentami na te-

Karp z Kaniowa  
w brytyjskiej literaturze

Okładka książki autorstwa angielskiego dziennikarza

Kevin Clifford to angielski dziennikarz i autor specjalizujący się w tematyce rybackiej 
i wędkarskiej. Jego najważniejsze dzieło to monumentalna monografia pt. „A History or 
Carp Fishing Revisited”. Dzięki współpracy redakcji „Magazynu Gminnego” z panem 
Kevinem udało się w książce zawrzeć pewne istotne informacje o karpiu galicyjskim a 
co za tym idzie, o Kaniowie i o Adolfie Gaschu. Kilkusetstronicowa publikacja to zna-
czący wkład w europejskie piśmiennictwo, świadczą o tym entuzjastyczne recenzje.

Książka niedawno dotarła do Bestwiny, miłym zaskoczeniem jest osobista dedykacja 
dla redaktora „MG” i wymienienie na stronie z podziękowaniami. Również Kevin Clif-
ford otrzymał najnowszą, wydaną w 2017 r. przez Gminny Ośrodek Kultury pozycję: 
„Adolf Gasch, hodowca z Kaniowa w świetle tekstów źródłowych”, na potrzeby swoich 
badań będzie chciał przetłumaczyć ją na język angielski. Na prezentowanym zdjęciu 
brytyjski publicysta trzyma podręcznik gospodarki stawowej napisany przez samego 
Gascha. Można zatem powiedzieć, że Adolf Gasch nawet z zaświatów, po ponad stu 
latach po śmierci rozsławia Kaniów i naszego karpia na świecie.

Kultura to ich żywioł – nagrody  
w Starostwie Powiatowym

Michała Kobieli i Doroty Surowiak nie trzeba przedstawiać chy-
ba nikomu, gdyż tak aktywnych ludzi wszędzie jest dosłownie 
pełno. Nic dziwnego, że zauważył ich lokalny samorząd, wyzna-
czając do nagrody dla twórców i animatorów kultury. 31 stycznia 
starosta Andrzej Płonka uroczyście pogratulował mieszkańcom 
gminy Bestwina osiągnięć w dziedzinie „ochrony materialnego 
dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz lokalnej społecz-
ności oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony dziedzic-
twa kulturowego powiatu bielskiego”.

Pan Michał Kobiela jest historykiem – pasjonatem, autorem 
albumu „Tym, którzy odeszli”, poświęconego pamięci ofiar po-
żaru w czechowickiej rafinerii a także drugiej części tej książki. 
Gromadzi eksponaty i zdjęcia z dawnych dziejów Kaniowa, po-
zostając przy tym osobą niezwykle skromną. Z kolei pani Doro-
ta Surowiak to przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Bestwińskiej, nauczycielka i regionalistka, członkini zespo-
łu „Bestwina”. Koordynowany przez nią Powiatowy Zjazd Towa-
rzystw Regionalnych odbił się głośnym echem w różnego ro-
dzaju mediach. 

Gratulacje otrzymał także pan Czesław Kubik, stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pochodzący z Be-
stwiny rzeźbiarz wystawił w Bielsku – Białej swoje płaskorzeź-
by ilustrujące tradycyjne prace wykonywane na wsi – w domu, 
w polu i w zagrodzie. Pan Czesław w uznaniu swoich osiągnięć 

wyróżniony został odznaką honorową „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”.

Na powiatowej gali gminę Bestwina reprezentował wójt Artur 
Beniowski, a wraz z nim radny powiatu bielskiego Grzegorz Ga-
węda, dyrektor GBP Teresa Lewczak, choreograf RZPiT „Be-
stwina” Sławomir Ślósarczyk, kustosz Muzeum Regionalnego 
Andrzej Wojtyła.

Sławomir Lewczak

Laureaci nagród oraz reprezentacja gminy Bestwina
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ABC profilaktyki – część  5
Mieszkańcy Czechowic - Dziedzic wysłuchali wykładu o królewskim karpiu

renie Włoch, z eksportem karpia do Ameryki i troską o zdro-
wie hodowanych ryb. Prześledzili życie rodzinne kaniowskiego 

dzierżawcy, a w dyskusję dotyczącą rodziny Gascha włączali 
się także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ligoty, gdzie 
Gaschowie mieszkali przecież aż do końca II wojny światowej. 
Dodatkowo prelegent opowiedział o genezie karpia oraz jego 
dziejach związanych ściśle z gminą Bestwina od średniowie-
cza. Dużo miejsca poświęcono prekursorowi metody przesad-
kowania, Tomaszowi Dubiszowi.

 W temat wprowadził przybyłych uczestników prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Czechowic – Dziedzic Jacek Cwetler. Wykłado-
wi towarzyszyła prezentacja multimedialna połączona z omó-
wieniem książek i czasopism poświęconych rybactwu i węd-
karstwu. Słuchacze zostali ponadto zaproszeni do Kaniowa na 
kolejne Święto Karpia Polskiego, zaś po wysłuchaniu prelekcji 
mogli zaopatrzyć się w wydaną przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Bestwinie książkę Sławomira Lewczaka pt. „Adolf Gasch – ho-
dowca z Kaniowa w świetle tekstów źródłowych”. 

Edukacja

W imieniu Biura Profilaktyki oraz Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych życzę Wam drodzy czytelnicy, 
by Nowy 2018 Rok spełniał wszelkie marzenia, był pełen opty-
mizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

Bożena Jaromin
W dzisiejszym odcinku proszę przeczytać wypowiedź Ada-

ma, który, jak mówi o sobie, jest uzależniony od alkoholu, ak-
tualnie po przejściu terapii uczestniczy w spotkaniach  Anoni-
mowych Alkoholików. 

Jak rozpoznać uzależnienie  
od alkoholu?

Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego 
świata jest alkoholizm. Choroba ta w znacznie większym stop-
niu niż narkomania budzi dziś niepokój. Widać to szczególnie 
w państwach Europy wschodniej, w tym także i w Polsce. Głów-
nymi przyczynami picia alkoholu są różnego rodzaju proble-
my, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, dlatego 
woli uciec się do alkoholu, swoistego „znieczulacza”, który po-
maga mu chwilowo o nim zapomnieć. Nie rozwiązuje to jednak 
problemu i prowadzi do błędnego koła -  sytuacja pogarsza się 
z powodu braku naprawienia jej, a z tego powodu alkoholik się-
ga ponownie po butelkę. Do najczęstszych powodów alkoho-
lizmu należą zaburzenie życia rodzinnego, kłopoty finansowe, 
problemy z prawem, w pracy, w kontaktach z innymi ludźmi, złe 
przeżycia o których ludzie chcą zapomnieć, a także stres. Świa-
towa Organizacja Zdrowia odeszła od używania terminu „alko-
holizm” wprowadzając termin „zespół uzależnienia od alkoho-
lu” lub „uzależnienie od alkoholu”. Jest to choroba śmiertelna, 
która wymaga wczesnego zdiagnozowania i leczenia. Jak więc 
rozpoznać tę chorobę? 

Przyjęło się, że aby stwierdzić u danej osoby tę chorobę, mu-
sza być u niej zaobserwowane przynajmniej trzy z głównych 
objawów:
1. Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu. Jest to zjawi-

sko połączone z narastającym napięciem, niepokojem czy 
rozdrażnieniem.

2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu. Po wy-

piciu pierwszej porcji alkoholu pojawia się niemożność sku-
tecznego decydowania o ilości wypitego alkoholu i o momen-
cie przerwania picia. 

3. Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia „ alko-
holowemu zespołowi abstynencyjnemu” oraz subiektywne 
poczucie skuteczności takiego postępowania. U osoby uza-
leżnionej z chwilą, gdy mija działanie alkoholu, pojawiają się 
dokuczliwe objawy. Organizm, którego wszystkie przemiany 
biochemiczne zostały podporządkowane alkoholowi doma-
ga się nowej porcji. Dostarczony organizmowi alkohol powo-
duje ustąpienie bólów, przywrócenie energii, umożliwia kon-
centrację i myślenie. Trwa to jednak krótko, ponieważ alko-
hol eliminowany z organizmu powoduje pojawienie się obja-
wów ponownie. 

4. Objawy abstynencyjne (drżenie mięśniowe, nudności, biegun-
ki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, 
wzmożona potliwość, nastrój drażliwy czy lęki).

5. Zmieniona tolerancja alkoholu (najczęściej zwiększona – ta 
sama dawka nie przynosi oczekiwanego efektu).

6. Zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zacho-
wań i zainteresowań. Rodzina schodzi na drugi plan, a tak-
że zainteresowania, hobby i inne życiowe cele. Dużo energii 
i miejsca zabierają myśli o alkoholu. 

7. Picie alkoholu pomimo wiedzy o jego szczególnej szkodliwo-
ści dla zdrowia. Nie chodzi tu o ogólną orientację co do szko-
dliwości alkoholu, a raczej o konkretną informację uzyskaną 
np. u lekarza. 
W przypadku rozpoznania uzależnienia od alkoholu koniecz-

nym jest rozpoczęcie leczenia. Odbywa się ono za pomocą psy-
choterapii, która pomaga      w zmianie postawy, sposobu my-
ślenia, zachowań, przyzwyczajeń i relacji z innymi ludźmi. Sama 
terapia jednak nie wystarcza. Dlatego niezmiernie ważna jest 
kontynuacja tego procesu. Taka możliwość dają grupy wsparcia 
( spotkania grupy Anonimowych Alkoholików), kontakt z porad-
nią uzależnień czy też terapia pogłębiona. Warto pamiętać, że 
uzależnienie od alkoholu jest chorobą śmiertelną, która tak jak 
np. choroba nowotworowa może mieć swoje nawroty.

Adam – uzależniony od alkoholu  
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Fundusz Naturalnej Energii:  
Jest grant dla ZSP w Kaniowie

Napisali wniosek i wygrali! Zespół Szkolno – Przedszkolny 
im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie wziął udział w konkursie 
grantowym Funduszu Naturalnej Energii i został jego laureatem. 
Jest to już VIII edycja tego konkursu, organizowanego przez fir-
mę „Gaz System” we współpracy z fundacją „Nasza Ziemia”. 

Jak można przeczytać na stronie 
„Naszej Ziemi”: Konkurs był skiero-
wany do pięciu województw: dolno-
śląskiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, śląskiego i wielkopolskie-
go. Listę laureatów ogłoszono 20 grud-
nia 2017 r. W sumie było do rozdyspo-
nowania 250 tys. zł. Tegoroczna edy-
cja skierowana była przede wszystkim 
do gmin, szkół, organizacji pozarządo-
wych i instytucji publicznych. Celem 
jest dofinansowanie najlepszych po-
mysłów na ochronę środowiska natu-
ralnego własnego regionu. (...)W tym 
roku wpłynęło 49 wniosków o dofinan-
sowanie. Projekty prezentowały wysoki i równy poziom.

Pomysł rodem z Kaniowa to „Laboratorium Naukowej Przy-
gody - powietrze”. Odpowiedzialna za przygotowanie wniosku 

Magdalena Jasińska relacjonuje: - Przy naszej szkole zosta-
nie zbudowany klasyczny ogródek meteorologiczny z urządze-
niami takimi jak łata śniegowa, wiatromierz, deszczomierz itp. 
Niektóre sprzęty są przenośne, tak więc uczniowie będą mogli 
zabierać je na wycieczki terenowe. Jako nauczyciel geografii, 
pani Magdalena dostrzega w mającym powstać w II semestrze 

roku szkolnego ogródku szansę na in-
terdyscyplinarne podejście do nauk 
przyrodniczych. Pogoda ma przecież 
wpływ zarówno na materię nieożywio-
ną jak i na organizmy żywe.

Grant opiewa na 10 000 zł. Intere-
sującym aspektem będzie poznanie 
tajemnic powietrza, jego właściwości 
a także problemów dotyczących m.in. 
zanieczyszczeń atmosferycznych. 
Przygotowywane są również konkur-
sy i wystawa fotograficzna. – Będzie-
my chcieli, by z ogródka skorzystali 
uczniowie ze wszystkich szkół gminy 

Bestwina – podsumowuje szkoła w Kaniowie.

Sławomir Lewczak

„Nie ma jak u babci i dziadka” – spotkanie 
w przedszkolu w Bestwince

W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie chwile, na które 
wzbudzają ogromne emocje. Chwile, które chcemy zatrzymać 
w naszych sercach.. To wyjątkowe święto - święto Babci i Dziad-
ka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, czynią dzieciństwo 
udanym i szczęśliwym i sprawiają, że świat jest piękniejszy. 
W ich domach jest zawsze słodko, a świat pachnie szarlotką...

Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są 
cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją a przede wszystkim bezgra-
nicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego 
w podzięce za ich wielkie serce, 27 stycznia 2018 roku w Przed-
szkolu w Bestwince odbyło się uroczyste spotkanie, które stało 
się już tradycją w naszym przedszkolu. 

Nasi goście mogli podziwiać umiejętności swych wnuków pre-
zentujących wiersze, piosenki i  tańce.  Mali artyści z dużym prze-
jęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób 
mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Na ko-
niec wszyscy zaśpiewali  gromkie „ Sto lat”, które bardzo wzru-
szyło gości. Muzyczną niespodzianką był występ kapeli „Jano-
wianka”, który umilił resztę wieczoru, grając i śpiewając i za-
praszając do tańca.

Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto 
Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i miłości. 
Do zobaczenia za rok!

Barbara Niemczyk
Seniorzy podziwiali występy swoich wnucząt

Edukacja
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Ogłoszenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie
Ogłasza

XVI Ogólnopolski Konkurs  
Poezji Religijnej „O Palmę”

Regulamin:
Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej. 

Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach wieko-
wych:

I – uczniowie szkoły podstawowej    
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich    
III - dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie wydrukowanego 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 opatrzoną tym 
samym godłem, co wiersze i zawierającą następujące informacje: 
nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, kategoria wie-
kowa, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można 
dodać krótką informację o autorze.

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09
3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci 

otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi 
i wyróżnionymi utworami

4. Termin nadsyłania wierszy mija 16 lutego 2018 roku.
5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publi-

kowanych i nagradzanych.
6. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizato-

rów w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Bielsko-Żywieckie-

go”; filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrze-
ścijańskich,

Alina Macher - redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, Dział 
Promocji Powiatu Bielskiego,

Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu ksią-
żek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat ponad stu ogólno-
polskich  konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją 
twórczość literacką;

ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor Beskidzkiego Ra-
dia Katolickiego „Anioł Beskidów”; rzecznik prasowy Kurii Biel-
sko-Żywieckiej, redaktor „Gościa Niedzielnego”;

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się wła-
snością organizatora

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzo-
nych wierszy w pokonkursowym tomiku nagrodzonych wierszy, 
bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

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

gród i wyróżnień nastąpi 3 kwietnia 2018 r. 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 ce-
lów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział 
w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udo-
stępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych 
z konkursem.

Patronat medialny:
Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów”
„Mój Powiat”
„Gość Niedzielny”
„Magazyn Gminny”
Patronat honorowy:
Starosta Bielski Andrzej Płonka
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

Akcje  
krwiodawstwa  

2018
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi podaje do wia-

domości terminy tegorocznych akcji krwiodawstwa w gminie  
Bestwina:
- Kaniów - 25 marca od 9 do 13
- Bestwina – 15 kwietnia od 9 do 13
- Bestwinka - 26 maja – sobota od 11 do 16
- Kaniów – 1 lipca od 9 do 13
- Bestwinka – 26 sierpnia od 9 do 13
- Kaniów – 14 października od 9 do 13.

Uzupełniając artykuł zamieszczony w poprzednim 
numerze „Magazynu Gminnego”, inicjatorzy powsta-
nia janowickiego pomnika ku czci poległych za Ojczy-
znę pragną złożyć wyrazy wdzięczności kolejnym oso-
bom, które przysłużyły się do realizacji tego szlachet-
nego przedsięwzięcia. Są to Panowie Adam Rezik, 
Florian Żołneczko i Grzegorz Boboń. Dziękujemy!

Jeszcze  
o pomniku  
w Janowicach
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Kronika policyjna 
Październik 2017

• 20 października w Kaniowie, na ul. Dankowickiej, miał miej-
sce wypadek z udziałem dwóch samochodów – zderzyły się 
Toyota Corolla i Citroen. Kierująca Citroenem została prze-
wieziona do szpitala.

• 21 października o godz. 16.21, policjanci z Komisariatu KP4 
w Bielsku – Białej zatrzymali w Bestwince, na ul. Jarzębi-
nowej mieszkańca, który kierował ciągnikiem w stanie nie-
trzeźwości (0,75 mg/l.). Postępowanie prowadzi KP Cze-
chowice – Dziedzice.

• 29 października o godz. 19.00 w Janowicach, przy ul. Ja-
nowickiej, nieznany sprawca postrzelił kota będącego wła-
snością mieszkanki.

• 30 października o godz. 9.45 na ul. Batalionów Chłopskich 
miała miejsce kolizja samochodów Hyundai i Opel. Obaj kie-
rowcy zostali ukarani mandatami.

Listopad 2017
• 3 listopada policjanci z SPPP w Bielsku – Białej zatrzymali 

w Kaniowie na ul. Poziomkowej mężczyznę, zgodnie z po-

stanowieniem Sądu Rejonowego w Pszczynie; celem do-
prowadzenie do aresztu śledczego.

• 16 listopada w Kaniowie, na ul. Dankowickiej policjanci KP 
w Czechowicach – Dziedzicach zgodnie z nakazem Sądu 
Rejonowegoo w Pszczynie zatrzymali kobietę; celem dopro-
wadzenia jej do Poradni Zdrowia Psychicznego.

• 24 listopada o godz. 8.20 w Bestwince, na ul. św. Floriana, 
nieznany sprawca dokonał uszkodzenia skrzynki elektrycz-
nej na działce budowlanej. Postępowanie prowadzi Komi-
sariat w Czechowicach – Dziedzicach.

Grudzień 2017
• 11 grudnia o godz. 16.20 policjanci Wydziału Kryminalne-

go KMP zatrzymali w Kaniowie na ul. Torowej mężczyznę 
poszukiwanego listem gończym, celem osadzenia w zakła-
dzie karnym.

• 28 grudnia o godz. 7.40 w Kaniowie, na ul. Ludowej poli-
cjanci z KP w Czechowicach – Dziedzicach  na polecenie 
Sądu Rejonowego w Pszczynie zatrzymali mężczyznę, ce-
lem doprowadzenia na rozprawę sądową.

Franciszek Owczarz

OD 1 MARCA 2018 ROKU
NA TERENIE GMINY BESTWINA  
BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ:

1. NOWY 1) Regulamin utrzymania porządku i czystości na 
terenie Gminy Bestwina – Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady 
Gminy Bestwina z dnia 30 października 2017 r.

2. NOWY 2) Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, 
który zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości 
do końca lutego 2018 roku.
Powyższe dane będą dostępne na stronie internetowej Urzę-

du: www.bestwina.pl
zakładka => system gospodarki odpadami komunalnymi

Istotne ZMIANY obowiązujące  od 1 marca 2018 roku:
1. W zakresie SEGREGOWANIA - sskutkiem obowiązku sto-

sowania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 
roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji, następuje modyfikacja zasad segrego-
wania i nowe nazwy grup odpadów: 
było: MOKRE (pojemnik), papier (worek), szkło (worek), SU-
CHE (worek), 

będzie: „BIO” (pojemnik brązowy lub inny z naklejką) lub 
worek, papier (worek), szkło (worek), tworzywa sztuczne-
+metale+wielomateriałowe (worek), Pozostałości po segre-
gowaniu np.: higiena osobista  (pojemnik*)

2. W zakresie CZĘSTOTLIWOŚCI odbioru odpadów zmie-
szanych:

- dwa razy w miesiącu (dotyczy – maj, czerwiec, lipiec, sierpień
-  jeden raz w miesiącu kalendarzowym w pozostałe miesiące.

3. w zakresie BRAKU ODBIORU z nieruchomości zamiesz-
kałych: odpady remontowo-budowlane oraz chemikalia będą 
przyjmowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Kaniowie ul. Młyńska (obok siedzi-
by KOMBEST). 

Wykonawca dostarczy do końca lutego pakiet startowy: har-
monogram, naklejki na pojemniki i worki.

Ogłoszenia
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Przedszkolaki z piłkarskiej paki
Robert Lewandowski nie urodził się od razu gwiazdą. Zdobycie 

tak wielkich umiejętności kosztowało go mnóstwo czasu i wyrze-
czeń. Grał w piłkę od dziecka. Nic wobec tego nie stoi na prze-
szkodzie, by dzieciaki z gminy Bestwina nie poszły w jego śla-
dy, choć pewnie niektóre wolą Ronaldo czy Messiego! Zdoby-
cie pierwszych boiskowych szlifów umożliwiają nie tylko nasze 
kluby sportowe – niedawno w Ka-
niowie i Bestwinie rozpoczął dzia-
łalność wyjątkowy projekt eduka-
cyjny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, 
łączący sport i zabawę.

„Przedszkolaki – energia nie 
z tej ziemi” to zajęcia rozwijają-
ce sprawność fizyczną i uczące 
współpracy w grupie. Trener Ma-
ciej Sternal tak podsumował ideę 
całego przedsięwzięcia: „Pro-
ponujemy ćwiczenia ogólnoro-
zwojowe z elementami piłki noż-
nej. Mamy nadzieję, że pierw-
szy kontakt dziecka ze zorgani-

zowaną formą aktywności fizycznej zapisze się w jego pamię-
ci jako radosne przeżycie, które stanie się początkiem aktyw-
nego stylu życia”.

Trening na który zaproszono w grudniu do Bestwińskiej szko-
ły redaktora „Magazynu Gminnego” składał się ze swobodnego 
biegania, zabaw z piłką i bez niej oraz… wizyty świętego Miko-

łaja. Był to oczywiście Mikołaj 
– sportowiec. Mimo posiada-
nia pokaźnego brzucha, gość 
biegał za reniferami (w tej roli 
mali piłkarze) a także rozegrał 
z uczestnikami zajęć prawdzi-
wy mecz. Rozdał ponadto pre-
zenty, zasłużyli na nie rów-
nież trenerzy! Trzeba dodać, 
że podczas całego treningu 
wszyscy wykonywali zadania 
z wielkim entuzjazmem. A je-
śli tak – można być spokojnym 
o losy przyszłej polskiej kadry.

Sławomir Lewczak
Piłkarskie zajęcia dla najmłodszych

Sport

Nieczęsto spotyka się w jednym miejscu tyle „żywych legend”. 
Powracają ukryte w mgle przeszłości boiskowe wspomnienia, 
uśmiechają się dawni – może już zmarli – koledzy, przypominają 
się świeżo wyprane sznurówki do butów piłkarskich. Spotkania 
weteranów mają w sobie nutę nostalgii ale i soczystej, twardej, 
męskiej przyjaźni trwającej jeszcze długo po zakończeniu za-
wodniczej kariery.

Tak też działo się u byłych zawodników i działaczy LKS 
„Bestwina”, którzy w ramach obchodów 70- lecia klubu zasiedli 
w świetlicy „Domu Sportowca” w dniu 26 stycznia. Wśród nich – 

prawdziwa ikona lokalnego piłkarstwa, Franciszek Gac, grający 
już w pierwszej powstałej drużynie a następnie pełniący przez 
wiele lat funkcję prezesa. Pan Gac z wielką swadą i energią 
opowiedział o dziejach bestwińskiego „Sokoła”, o powojennym 
powołaniu nowego klubu i tworzeniu kolejnych boisk. Wspomniał 
nawet o niegdysiejszych planach budowy basenu! W uznaniu 
dorobku klubowego nestora, Krajowe Zrzeszenie Ludowych 
Zespołuch Sportowych przyznało mu Odznakę Zasłużonego 
Działacza LZS. Wręczenia dokonał prezes zarządu Śląskiego 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Andrzej Sadlok. 

Spotkanie  po latach… z drużyną 70-lecia

Nagrodzone zawodniczki UKS „Set’’ Kaniów

 Sportowy rok 2017 przyniósł przysłowiowy „worek medali” 
dla zawodników i zawodniczek z gminy Bestwina. Na tradycyj-
nej gali w Bielsku – Białej starosta Andrzej Płonka i przewodni-
czący Rady Powiatu Jan Borowski pośród wielu znakomitych 
sportowców z całego regionu zauważyli i docenili również „na-

szych”. Uroczystość miała miejsce w dniu 24 stycznia.
 Gratulacje i specjalne medale odebrali przede wszystkim ka-

jakpoliści i kajakpolistki. Dziewczęta to wicemistrzynie Europy 
w kategorii U21, mistrzynie Polski i zdobywczynie innych lau-
rów, z kolei reprezentacja męska to nieoficjalni mistrzowie świa-
ta. Nagrodzone Panie to Klaudia Sachmerda, Katarzyna Ciu-
pak, Dominika Sojka i Sandra Pilarz, zaś Panowie: Kordian 
Kupczak, Dawid Cebula i Jakub Witkowski. W kategorii tre-
nerskiej nie zapomniano o Bartłomieju Dawidku i Dariuszu 
Pilarzu.

 Na osobne słowa podziękowania zasługuje wieloletnia prezes 
UKS „Set” Kaniów Halina Błaszkiewicz. Dyplom i pamiątkowy 
zegarek są symbolicznym podkreśleniem jej osiągnięć znacz-
nie wykraczających poza powiat bielski. Sam klub z Kaniowa 
postanowił honorową statuetkę podarować panu Czesławowi 
Pszczółce z Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

Foto: M.Galczak/beskidzka24

Starosta nagrodził mistrzów
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Sport

Brawa dla księdza – zjazdowca
O księdzu Józefie Walusiaku z Janowic pisaliśmy niejedno-

krotnie. To niestrudzony duszpasterz, a przy tym – wzorem Jana 
Pawła II – popularyzator sportu. Jeździ na rowerze, uczestniczy 

w pieszych pielgrzymkach i świetnie szusuje na nartach. Swoje 
najnowsze trofeum zdobył w dniu 20 stycznia, kiedy to na stoku 
Stożka w Wiśle Łabajowie odbywały się  XXI Mistrzostwa Pol-
ski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim.

Janowicki proboszcz uplasował się na trzecim stopniu podium 
w kategorii 46 – 55 lat. Niczym legendarny japoński skoczek No-
riaki Kasai udowadnia, że w sporcie nie istnieją bariery wieko-
we, co więcej, starsi są dla młodych przykładem zdrowego sty-
lu życia. Zgodnie ze słowami papieża z Polski „Kościół postrze-
ga sport jako potężny element moralnego i społecznego wycho-
wania” wiele instytucji katolickich oraz zakonów dociera do serc 
i umysłów wiernych przez ukazywanie wartości ruchu. Przykła-
dem są choćby salezjanie. Księdzu życzymy następnych meda-
li, zaś parafianom – wyruszenia na podbój okolicznych stoków.

Foto: Gość Niedzielny
Ksiądz Józef Walusiak z brązowym medalem

Coraz bardziej rozpoznawalni
Walne zebranie Stowarzyszenia Wędkarskiego  

„Kaniowski Karp Królewski”
O wędkarzach z Kaniowa jest z każdym miesiącem coraz gło-

śniej w mediach lokalnych, regionalnych a nawet krajowych. Sto-
warzyszenie im. Adolfa Gascha, któremu przewodzi Roman Sas, 
należy do liderów jeśli chodzi o liczbę członków, organizowane 
imprezy i stan zagospodarowania swoich terenów. Już niedłu-
go powstanie przecież „rybaczówka” dofinansowana kwotą 150 
000 zł. przez Lokalną Grupę Rybacką Bielska Kraina. W stycz-
niu, w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana ostatecz-
na umowa na realizację projektu. Jak wysokie wymagania UM 

stawia wnioskodawcom, można było się przekonać na zebra-
niu walnym w dniu 28 stycznia, gdzie wójt Artur Beniowski mó-
wił o sprawdzaniu dosłownie każdego przecinka we wpływają-
cych dokumentach.

Wielkie wrażenie robi stan osobowy Stowarzyszenia – 288 
członków czynnych, 21 wędkarzy młodzieżowych i 13 człon-
ków bez prawa połowu. „Impreza flagowa” to oczywiście Świę-
to Karpia Polskiego, lecz nie brakuje zawodów dla młodzie-
ży i dorosłych, także w wariancie nocnym bądź drużynowym. 

Udział w spotkaniu wziął obecny prezes LKS Bestwina Tomasz 
Miroski i jego poprzednicy: wymieniony już Franciszek Gac, 
Czesław Żaczek i Wacław Waliczek. Wójta gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego reprezentował kierownik Referatu Sportu 
i Promocji Łukasz Wojsław, który podarował okolicznościowy 
puchar.

Wspaniałych ekip w historii klubu było wiele, jednak na miano 

„Drużyny 70-lecia” zasłużyła tylko jedna: piłkarze z sezonu 
1987/1988, gdzie trenerem był Jan Kurzok, kapitanem Marian 
Pyś, kierownikiem Stanisław Kraus, zaś ówczesnym prezesem 
Czesław Żaczek. Prowadzący imprezę dyrektor GOK Grzegorz 
Boboń wyczytywał kolejne nazwiska a one od razu wywoływały 
wśród gości ogromne brawa. Członkowie owej „złotej jedenastki” 
i działacze klubowi otrzymali Złote Honorowe Odznaki LZS. Oto 
imienna lista odznaczonych: Robert Wójtowicz, Grzegorz Ja-
gosz, Piotr Kal, Jarosław Ślosarczyk, Józef Malczewski, Ze-
non Lipiński, Wojciech Kudrys, Jan Kurzok, Zbigniew Kraus, 
Marek Marcinek, Marian Pyś, Jacek Pasierbek, Władysław 
Pyś, Sławomir Owczarz, Stanisław Kraus, Wacław Waliczek, 
Marek Firganek.

Macie w LKS Bestwina swoje dzieci i wnuki, a ja mam praw-
nuka! Jest żywo zafascynowany piłką nożną i to daje nadzieję, 
że nasze dzieło przetrwa – na zakończenie mówił Franciszek 
Gac. Szansą na „przejęcie pałeczki” są prężnie rozwijające się 
drużyny młodzieżowe, już w tej chwili dzięki pracy trenerów 
osiągające sukcesy. Mają z kogo brać przykład!

  Sławomir Lewczak

Uczestnicy wspomnieniowego wieczoru
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Z przyjemnością słuchało się 
kolejnych sprawozdań odczy-
tywanych przez panów Roma-
na Sasa, Edwarda Górę, Jana 
Adamca i Dominika Malinow-
skiego, widać w tym wielką tro-
skę o akweny i przyległe, zie-
lone obszary, wizytówkę gmi-
ny Bestwina, nieodłącznie ko-
jarzonej z karpiem królewskim. 
Wójt  Artur Beniowski za to go-
rąco dziękował, a Stowarzy-
szenie wyrażało wdzięczność 
jemu, radnym gminy Bestwina 
oraz przyjaciołom wędkarstwa. 
Całe spotkanie poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, dr Grzegorz Boboń.

Podczas zebrania (już trzeciego od przekształcenia sekcji 
wędkarskiej w Stowarzyszenie) nastąpiło wręczenie nagród dla 

zwycięzców rankingu „Wędkarz 
Roku” Wójt wraz z prezesem 
podarowali najaktywniejszym 
członkom okolicznościowe sta-
tuetki. Pierwsze miejsce zajął 
z wynikiem 65 punktów Edward 
Busz, drugie – Adrian Michulec 
(52 p.), trzecie – Jerzy Rusin. 
Kolejne nagrody trafiły do tych, 
którzy wykazali się pracą spo-
łeczną lub też wieloletnim sta-
żem. Są  to Ryszard Kwak, Sta-
nisław Kubiczek, Zdzisław Gaj-
da i Tomasz Godula.

Stowarzyszenie „Kaniowski 
Karp Królewski” w roku 2018 zorganizuje siedem edycji zawo-
dów wędkarskich. Do najciekawszych należeć będą drużyno-
we zmagania kół z obszaru działania LGR.
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Efektowna siatkówka na dobry początek – 
wyniki turniejów

Emocji pod siatką nie brakowało

Sport

Klub Sportowy Gminy Bestwina zaproponował sportowcom 
– amatorom w różnym wieku ciekawe turnieje siatkarskie. 27 
stycznia w hali przy ZSP w Kaniowie miał miejsce Noworocz-
ny Turniej Mini Piłki Siatkowej dla Dziewcząt i Chłopców, nato-
miast w niedzielę, 28 stycznia rozgrywano III Noworoczny Tur-
niej Piłki Siatkowej Mężczyzn. 

Oto zwycięzcy tych rozgrywek:
Noworoczny Turniej Mini Piłki Siatkowej dla Dziewcząt 

i Chłopców
Kategoria dwójki dziewcząt:
I miejsce: Marta Błaszcz + Wiktoria Fajfer 
Kategoria dwójki chłopców: 
I miejsce: Samuel Zięba + Kacper Boruszewski 
Kategoria trójki 6-7 klasa:
I miejsce: Kacper Sieracki + Justyna Sowa + Hanna Sojka 
Kategoria trójki 2-3 gimn + 1 LO:
I miejsce: Marcin Mynarski (KSG Bestwina)+ Zuzanna Flude-

r(KSG Bestwina) + Klaudiusz Englart 

III Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn
I miejsce: Helenka Zabrze 
II miejsce: Brzeszcze 
III miejsce: Silesia VolleyStars 
IV miejsce: KSG Bestwina (Jerzy Kisza, Szymon Pałyz, Łu-

kasz Sasnal, Krzysztof Duda, Mateusz Janus, Piotr Peterek, 
Mateusz Mojeścik, Jakub Kamieniorz)

 Pełne wyniki znajdują się na stronie www.bestwina.pl a tak-
że stronie KS Gminy Bestwina

Wręczenie nagród w klasyfikacji „Wędkarz Roku’’



Tak świętowaliśmy –  
koncerty, jasełka, orszaki...

Piękny czas Bożego Narodzenia i kolędowania już niestety za nami. Po-
zostały jednak zdjęcia, które utrwaliły te niezapomniane chwile. Zaprasza-
my do obejrzenia fotogalerii tutaj, a także na odnowionej stronie interne-
towej www.bestwina.pl


