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Ej stoi sosna przi sośnie, a przi sośnie drzewo rośnie. 
Drzewo było i bydzie, ej idom ludzie po kolondzie. 

Na scońściy na zdrowiy na ty Bozy Świonta!
Coby sie wom chowoły chłopcy i dziewconta, bycki i cielonta!

Coby sie wom darziło mnozyło w kumorze i łoborze, ej dej tak Panie Boze!
Byście mieli telo cielicek kielo w lesie jedlicek!

Telo łowiecek kielo w kopcu mrowiecek! 
Coby sie wom darziło, kopiło i dyślym do stodoły łobróciło!

Cobyście mieli pełne pódła i zeby wom gaździnka przi piecu nie schudła! 
Coby gazda miondzy snopami chodzoł kielo miesiąc miondzy gwiozdami!

Tak to Boze Dej!

Szanowni Mieszkańcy gminy Bestwina, dzieląc się z Wami wigilijnym opłatkiem, składamy  
świąteczne i noworoczne życzenia, niech wyrażą się w one w tych tradycyjnych słowach: 

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, 

Radni gminy Bestwina i powiatu bielskiego,  
Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,  

Sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa
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Święta po bestwińsku

Przygotowanie do Bożego Narodzenia tradycyjnie roz-
poczynało się wraz z początkiem Adwentu. Na ten czas 
bardzo czekano, był on bowiem okresem wytchnienia 
i odpoczynku tak dla ziemi, jak i dla ludzi oraz zwierząt. 
Kończyły się wszystkie prace polowe i wreszcie można 
było spędzić więcej czasu z rodziną. Zajęcia przenosiły 
się do izby: kobiety przędły, haftowały, tkały, zajmo-
wały się skubaniem pierza. Mężczyźni naprawiali lub 
wytwarzali narzędzia gospodarskie. Andrzej Wojtyła 
z Muzeum Regionalnego zauważa, że mogli oni także 
zająć się wyrobem drewnianych zabawek dla dzieci.

Autor monografii Bestwiny, ks. Zygmunt Bubak, pisze: 
Przed świtem w Adwencie spieszyli ludzie na roraty. 
Zdarzało się czasem (w opowiadaniach), że ktoś za 
wcześnie wybrał się na to nabożeństwo i przyszedł 
pod kościół wtedy, kiedy zegar na wieży wybijał północ. 
W Adwencie nie urządzano w ogóle żadnych zabaw. 
Od św. Łucji (13.12) robiono po domach stołeczki, co-
dziennie jedną część. Ten stołeczek trzeba było zabrać 
na pasterkę w wigilijny wieczór. Siedząc wtedy na nim można 
było zobaczyć w kościele czarownicę. W tym samym okresie 
zbierano w kościele patyki, tzw. uobliczki, które układano za pie-
cem i palono nimi w piecu w dzień Bożego Narodzenia, wierząc,   
że wtedy zjawi się w domu czarownica.

Najmłodsi z radością (ale i ze strachem) wyczekiwali na wizytę 
Świętego Mikołaja. Ubrany w tradycyjne szaty biskupie dostoj-
ny gość grzeczne dzieci obdarowywał słodyczami, owocami, 
drobnymi zabawkami, medalikami lub obrazkami świętych. Te 
niegrzeczne otrzymywały rózgi, obierki czy też inne przedmioty 
mające skłonić je do poprawy zachowania. Dziś Mikołaj stał się 
bardziej wyrozumiały, podczas muzealnych zajęć w kilku ubie-
głych latach każdy ich uczestnik – bez wyjątku – otrzymał od 
niego miłą niespodziankę. Mikołajkowe imprezy miały miejsce 
w szkołach, w bibliotece, nie można zapomnieć o organizowanym 
z tej okazji turnieju piłkarskim w Kaniowie.

Stosunkowo nowym u nas zwyczajem jest wieniec adwento-
wy. Co prawda na niemieckim obszarze językowym znany był 
od XIX wieku (pomysłodawcą w 1839 r. był pastor ewangelicki 
Johann Hinrich Wichern), ale w naszych kościołach i w domach 
upowszechnił się na dobre dopiero w ostatnich latach. Niemniej 
materiały użyte do jego wykonania są jak najbardziej tradycyj-
ne. Zielone gałązki jodły czy świerku symbolizują nadzieję na 
zbawienie, chronią od działania złych duchów. Oprócz tego do 
dekoracji stosuje się owoce dzikiej róży, głogu, jemiołę oraz 
szyszki. Najważniejsze jednak są cztery świece, po jednej na 
każdą adwentową niedzielę. Kolor świec różnił się w zależności od 
domu, w tych bogatszych spotykano czerwone, w biedniejszych – 
białe. Najbardziej istotne jest wszakże światło: oznacza nadzieję 
rychłego nadejścia nowonarodzonego Chrystusa. Liczbę czterech 
świec można odczytywać także w odniesieniu do znanych z kolędy 
„czterech tysięcy lat” wyczekiwania. Innego rodzaju świeca to ta ro-
ratnia, ozdobiona błękitnym materiałem. Odnosi się ona do Maryi 
i na naszym terenie była znana i ustawiana wcześniej od wieńca. 

Dzień wigilii Bożego Narodzenia łączył aspekt religijny 
z praktykami o charakterze agrarnym, jak i zadusznym. Wiele 

z nich sięgało korzeniami jeszcze czasów przedchrześcijańskich. 
Wierzono, że „jaka wigilia, taki cały rok”, toteż mężczyźni sta-
rali się uregulować wszystkie długi i oddać rzeczy pożyczone, 
wejść w nowy czas z czystym kontem. Kobiety po porannych 
roratach starały się na ogół nie opuszczać gospodarstwa, nie 
było zresztą na to czasu – należało przygotować dom do uro-
czystej wieczerzy.

Wysprzątane domowe obejście zdobiły zawieszone pod 
stropem podłaźniczki – zdobione gałązki drzew iglastych. To 
poprzedniczki choinek bożonarodzeniowych, które szeroko 
rozpowszechniły się po II wojnie światowej. Drzewka mogły być 
jednak znane wcześniej, wielu mieszkańców naszych wsi słu-
żyło w austriackim wojsku i mogło zwyczaj dekorowania choinki 
podpatrzyć podczas walk na frontach w różnych częściach Eu-
ropy. Co wieszano na podłaźniczkach i choinkach? Przeważały 
materiały naturalne i ozdoby papierowe. Gdy ojciec z dziećmi 
przynieśli już żywe drzewko, wykorzystywano kostki cukru w bi-
bule, orzechy owijane w sreberko, suszone jabłka i gruszki, 
łańcuchy i wycinanki z papieru. Później upowszechniły się 
ozdoby pieczone w piecu, na przykład pierniczki. 

Do elementów wystroju mieszkania (w bogatszych domach 
była to piykno izba) należał snop zmłóconego żyta, słoma 
rozścielana po podłodze oraz lniany obrus. Pod obrusem 
umieszczano siano i pieniądze, na nim – krzyż i świece. Ro-
dzina zasiadała do stołu, gdy na niebie pojawiła się pierwsza 
gwiazda. Gospodarz zapalał świecę, odmawiano modlitwy i ła-
mano się opłatkiem, spożywanym często z miodem. Dr Grzegorz 
Boboń zanotował wspomnienia starszych mieszkańców, którzy 
pamiętali, jak życzono sobie „aby nadchodzący rok był taki, jak 
ten poprzedni”.

Starano się, by potraw wigilijnych było dwanaście, w praktyce 
ich liczba i rodzaj zależały od rodziny. Zazwyczaj przygotowywane 
były zupy: żur na wywarze z rybich głów, barszcz z uszkami, 
grzybowa z ziemniakami. Wśród dań głównych królował ka-
niowski i bestwiński karp, pojawiał się groch z pieczkami (susz 
z owoców), kluski z makiem na miodzie, pierogi, kapusta 

Wieniec adwentowy

O bożonarodzeniowych tradycjach naszego regionu przypominał co roku zespół „Bestwina”, tematyczne za-
jęcia odbywały się również w muzeum im. ks. Z. Bubaka. Pandemia sprawiła, że kontakt z kulturą ziemi bestwiń-
skiej został dla jej miłośników w znacznym stopniu ograniczony. W nowym cyklu artykułów przybliżamy więc 
świąteczne zwyczaje obecne dawniej i dziś w domach mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. 
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z grzybami, sos grzybowy. Całości dopełniały jabłka, orzechy 
i domowy chleb. Pozwalano najeść się do syta, co należało 
raczej do rzadkości. Czas oczekiwania na pasterkę skracano 
sobie śpiewem kolęd, a także wspominaniem osób zmarłych. 
Trochę jedzenia z wigilijnego stołu wraz z kolorowym opłatkiem 
otrzymywały zwierzęta gospodarskie. Nasłuchiwano, czy zechcą 
one odezwać się ludzkim głosem. Po pasterce kropiło się obejście 
wodą święconą – miało to ustrzec dom przed pożarem.

Dzień Bożego Narodzenia spędzano w domu, w gronie rodzin-
nym. Odwiedzano się dopiero od drugiego dnia świąt, czyli od 
święta św. Szczepana. Na pamiątkę ukamieniowania pierwszego 

Bestwińscy kolędnicy

Świąteczny stół – zespół „Bestwina”

braknąć gwiazdy, szopki zwanej betlejką, aniołów, diabłów, 
Heroda z sługą Serfinem, Żyda, Śmierci, Turonia (kozy), 
pastuszków, mędrców i innych znanych jasełkowych postaci. 
Gospodarzom życzono zdrowia, urodzajów i potomstwa, za co 
kolędnicy otrzymywali produkty żywnościowe: ser, jaja, chleb.

Dzięki uprzejmości pana Sławomira Ślósarczyka z Zespołu 
Regionalnego „Bestwina” zamieszczamy kolędę życzącą, bez 
której w przeszłości żadna grupa kolędnicza w naszych sołec-
twach nie mogła się obejść. Była ona nieodłącznym i fundamen-
talnym elementem repertuaru:

Posłuchojcie Gazdo, posłuchojcie Gazdo  
i wy gospodyni i wy gospodyni.
Co wom łopowiomy, co wom łopowiomy  
to sie nie łodmioni to sie nie łodmioni.
A na wasyj roli, a na wasyj roli złoty płuzek 
stoi, złoty płuzek stoi.
A w tym złotym płuzku, a w tym złotym  
płuzku śtyry kuonie siwe, śtyry kuonie siwe.
Pawełek poganio, Pawełek poganio Piotr  
za pługiym chodzo, Piotr za pługiym chodzo.
Nojświyntso Panienka, Nojświyntso Panienka  
śniodanko im niesie, śniodanko im niesie.
Siońćcie pośniodojcie, siońćcie pośniodojcie 
potym dołorocie, potym dołorocie. 
Jak skłod dołorali, jak skłod dołorali siedli 
pośniodali, siedli pośniodali.
Potom sie pytali, potom sie pytali co bydomy 
sioli, co bydomy sioli.
Zytko i psonicke, zytko i psonicke łowies 
tatarecke, łowies tatarecke.
Bydzie snop przi snopie, bydzie snop przi 
snopie, a kopa przi kopie, a kopa przi kopie. 

męczennika obsypywano się tego dnia owsem. Od 26 grudnia 
do „Trzech Króli” (6 stycznia) chodzono po domach z kolędą. 
W tradycyjnym bestwińskim orszaku kolędniczym nie mogło za-
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Szczególnego charakteru 
nabrało kolędowanie w cza-
sach okupacji, na przełomie 
1940 i 1941 r. Członkowie 
organizacji „Racławice” 
wyrosłej ze Związku Mło-
dzieży Wiejskiej „Siew” 
przygotowali patriotyczną 
szopkę, w której napis „Glo-
ria in excelsis Deo” dawał 
się zdjąć i ukazywał się inny: 
„Jeszcze Polska nie zginę-
ła”. Czyniono to jednak tylko 
w bardziej zaangażowanych 
w walkę z niemieckim oku-
pantem domach, wtedy też 
wraz z kolędami śpiewano 
pieśni patriotyczne i dzielo-
no się informacjami. Z tak 
oryginalnie skonstruowaną 
„betlejką” chodzili: Stanisław Gryzełko, Ludwik 
Kutryba, Ottokar Pokora, Antoni Jonkisz, Józef 
Tomaszczyk, Władysław Wilczek, Zygmunt Maga, 
Karol Tomaszczyk. Przeprowadzana zbiórka prze-
znaczona była na pomoc więźniom obozu Auschwitz- 
-Birkenau. Dzisiaj szopka z tamtych lat stanowi część 
ekspozycji Muzeum Regionalnego w Bestwinie.

Nowa, ale bardzo dobrze przyjęta tradycja to orszaki 
Trzech Króli w dniu 6 stycznia. Barwne korowody 
dzieci i dorosłych w koronach na głowach przemierzają 
w drodze do kościoła ulice sołectw, śpiewając kolędy 
i pastorałki. Największy w ostatnich latach orszak był 
organizowany przez parafię w Janowicach, często 
towarzyszyli mu jeźdźcy na koniach.

Sławomir Lewczak

Chodzenie z „betlejką” – czas okupacji

Szopka „Racławice”

Udekoruj dom, wygraj nagrody!  
– konkurs świąteczny

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski serdecznie zapra-
sza Mieszkańców Gminy Bestwina do wzięcia udziału w kon-
kursie p.n.: „Zima w Bestwinie – 2020/2021” na najładniejszą 
dekorację świąteczną domu i ogrodu organizowanym przez 
Referat Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina.

Co roku wielu Mieszkańców naszej społeczności przyozdabia 
w świąteczne dekoracje nie tylko mieszkania, ale także ogródki 
i domy. Dlatego zachęcamy Państwa, do uwiecznienia zewnętrz-
nych dekoracji świątecznych poprzez wykonanie fotografii i wzię-
cia udziału w konkursie. Liczy się nie tylko widoczność dekoracji 
z zewnątrz ale również pomysłowość, oryginalne wykonanie na-
wiązujące do tradycji świąteczno-noworocznej, ogólne wrażenia 
estetyczne w harmonii z otoczeniem oraz sposób ich przedsta-
wienia na fotografii. 

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
– najładniejsze dekoracje świąteczne ogrodów i posesji, 
– najładniejsza fotografia dekoracji świątecznej ogrodów i posesji.
Na zgłoszenie czekamy do 8 stycznia pod adresem sport@ 

bestwina.pl. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Organi-
zator konkursu przewidział trzy równorzędne nagrody rzeczowe 
w kategorii najładniejsza dekoracje świąteczne nieruchomości 
oraz jedną dla najładniejszej fotografii dekoracji świątecznej nieru-
chomości. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z wymaganymi 
dokumentami zamieszczony jest na stronie Urzędu Gminy Bestwi-
na www.bestwina.pl.
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Tradycyjne i nowoczesne, proste i wyszukane, mię-
sne i wegetariańskie – potraw związanych z Bożym 
Narodzeniem znajdziemy w różnych czasopismach 
bez liku, jednak te nasze są wyjątkowe. Cztery Koła 
Gospodyń Wiejskich – w Bestwinie, Bestwince, Jano-
wicach i w Kaniowie – zaproponowały mieszkańcom 
swoje oryginalne i sprawdzone receptury. Należy 
zaznaczyć, że potrawy pań z KGW były wielokrotnie 
nagradzane na różnorakich przeglądach kulinarnych 
i prezentowane na imprezach plenerowych. Czy trafią 
także „pod gminne strzechy”? Gorąco zachęcamy do 
wypróbowania podanych przepisów i w imieniu Kół 
Gospodyń Wiejskich życzymy smacznego!

pokrojoną cebulę. Ogórki i cebulę dodać według smaku. Przy-
prawić olejem, solą i pieprzem również według smaku.

Za tę potrawę w powiatowym konkursie  
„Kulinarne Dziedzictwo”,  

koło z Bestwiny otrzymało I miejsce. 

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Bestwince

Sałatka z czerwoną fasolą,  
kukurydzą i selerem

Składniki:
Puszka czerwonej fasoli,
Puszka kukurydzy,
Słoik selera w zalewie,
3–4 jajka na twardo,
Sól, pieprz do smaku,
Ulubiona zielenina.
1. Fasolę, kukurydzę i seler odsączamy z zalewy i prze-

kładamy do miski. 2. Jajka kroimy w kosteczkę i mieszamy 
z warzywami. 3. Dodajemy majonez i doprawiamy do smaku. 
4. Posypujemy zieleniną według uznania. 

Kruche ciasteczka  
z czekoladą i orzeszkiem

Ciasto:
250 g. mąki tortowej,
140 g. masła 82%,
60 g. cukru pudru,
3 żółtka,
Gorzka czekolada,
Orzechy w karmelu.
1. Z podanych powyżej składników wyrobić ciasto. 2. Cia-

sto rozwałkować na stolnicy, wykrawamy kieliszkiem okrągłe 
ciasteczka, smarujemy górę białkiem i robimy z resztek wy-
krawanego ciasta wałeczek, układamy na ciasteczko. 3. Tak 
przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika rozgrzanego 
do 180 stopni i pieczemy ok. 10 min. 4. Do przestudzonych 
ciasteczek wlewamy roztopioną na parze czekoladę gorzką i do 
środka wkładamy orzeszek w karmelu.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Janowicach

Karp duszony w śmietanie  
z prawdziwkami

Na patelni rozgrzewamy masło klarowane, na którym pod-
smażamy cebulę pokrojoną w kostkę i prawdziwki pokrojone 
w ósemki. Sprawionego karpia kroimy w dzwonki, lekko solimy 
i równo rozkładamy skórą na dół na podsmażonych prawdziw-
kach. Całość zalewamy śmietaną 30% i lekko potrząsając 

Gotuj z KGW! 
Propozycje na świąteczne stoły

Przykładowa aranżacja stołu

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Bestwinie

Linki w śmietanie
Składniki:
2 linki,
2 średnie cebule,
2 ząbki czosnku,
½ l. śmietany kremówki,
pieprz i sól do smaku.
Linki wyczyścić, włożyć do miski, zamarynować pokrojoną 

cebulą z czosnkiem i solą.
Zostawić w zimnym miejscu na dwa dni. Po tym okresie linki 

wytrzeć ręcznikiem papierowym z cebuli i czosnku, (nie myć!). 
W rondlu żaroodpornym rozpuścić masło, włożyć linki i dusić 
z obu stron. Kiedy już będą prawie uduszone, zalać je śmietaną 
kremówką i dusić je jeszcze chwilę na małym ogniu. Do smaku 
przyprawić pieprzem i solą. Najlepiej podawać z kwaśną sałatka 
ziemniaczaną.

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ugotowane obrać, pokroić 
w kostkę, dodać pokrojony w kostkę kiszony ogórek i drobno 
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patelnią doprowadzamy do wrzenia (ok. 5 min). Przyprawiamy 
solą, pieprzem cytrynowym i magą. Na koniec można zagęścić 
mąką z mlekiem.

Karp duszony w śmietanie

Zupa rybna na maślance

Zupa rybna na maślance
Oczyszczone ze skrzeli głowy i kręgosłupy pozostałe po file-

towaniu płatów karpia zalać zimną maślanką (2–3 litry), dodać 
warzywa: marchew, pietruszkę, seler, por, opaloną cebulę oraz 
ziele angielskie, liść laurowy i lekko posolić. Całość gotować na 
wolnym ogniu ok. 30 minut. Pod koniec gotowania dodać 2 ząb-
ki czosnku i szczyptę pieprzu cytrynowego. Następnie wywar 
przecedzić przez sito i podkłócić śmietaną z mąką. Podawać 
z wcześniej ugotowaną kaszą pęczak lub fasolą.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Kaniowie

Zupa grzybowa
Składniki:
1 kg grzybów mrożonych,
2 l. bulionu warzywnego,
4 łyżki masła,
2 łyżki mąki,
Sól i pieprz do smaku.
Rozmrożone grzyby podsmażyć na maśle, posolić i posypać 

pieprzem do smaku. Połączyć z gotującym się bulionem wa-
rzywnym i zabielić śmietaną z mąką

Karp kaniowski
Składniki:
Karp,
Sól,
Czosnek,
Cebula (talarki),
Panierka: mąka, jaja, bułka tarta,
Olej rzepakowy.
Rybę sprawić, umyć i osuszyć. Kawałki posolić, natrzeć czosn-

kiem i przełożyć cebulą. Pozostawić w lodówce na 24 godziny. 
Kawałki ryby panierować i smażyć na oleju na patelni lub we 
frytkownicy.

Makowiec z jabłkami
Składniki:
25 dag. masła,
45 dag. cukru pudru,
8 jaj (piana),
50 dag. startych jabłek,
40 dag. mąki (sparzyć i zmielić dwa razy),
3 łyżeczki proszku do pieczenia.
Masło utrzeć z żółtkami i cukrem. Zmielony mak połączyć 

z utartymi jabłkami i wymieszać ciastem. Następnie wsypać 
kaszę mannę z proszkiem do pieczenia. Białka ubić na sztywno 
i delikatnie wymieszać z ciastem. Nałożyć ciasto na natłuszczo-
ną blachę o wymiarach 25x35 do piekarnika nagrzanego do 
170 stopni i piec około jednej godziny.

Świąteczne ciasteczka  
– przykładowe realizacje

Pierniczki świąteczne  
na choinkę

250 g. miodu, 75 g. masła i 120 g. cukru roztopić na ogniu 
i ostudzić, dodać ½ kg mąki pszennej, 1 całe jajko, 1 łyżeczkę 
proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę przyprawy do piernika, szczyp-
tę imbiru i cynamonu. Ciasto zagnieść i na 1 godzinę wstawić do 
lodówki. Następnie ciasto rozwałkować i foremkami wykrawać 
pierniczki. Na górze każdego wykałaczką zrobić dziurkę. Upiec. 
Zimne dekorować lukrem według swojego uznania.
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Złoci i diamentowi Jubilaci  
z gminy Bestwina

Pomimo trwania 
pandemii, gmina 
Bestwina nie za-
pomina o pięknej 
tradycji, jaką jest 
uhonorowanie par 
małżeńskich ob-
chodzących 50 i 60 
rocznicę ślubu. Co 
roku, na przełomie 
listopada i grudnia 
odbywała się uro-
czysta gala połą-
czona z życzeniami 

składanymi przez wójta Artura Beniowskiego, przewodniczą-
cego Rady Gminy Jerzego Stanclika, panią kierownik USC 
Brygidę Jankowską i księży proboszczów naszych parafii. 
Także tym razem społeczność samorządowa pragnie życzyć 
dostojnym Jubilatom wielu długich lat życia w dobrym zdrowiu 
i w otoczeniu kochających rodzin oraz wiernych przyjaciół. Niech 
święta Bożego Narodzenia przyniosą im nadzieję na 2021 rok 
wolny od trosk związanych z epidemią.

50-lecie zawarcia małżeństwa (Złote Gody) obchodzą:
Z Bestwiny: 1. Danuta i Stanisław Czopek 2. Maria i Jan 

Lewandowski 3. Maria i Jan Owczarz 4. Helena i Józef Ryś 
5. Mirosława i Stanisław Stasicki 6. Teresa i Jerzy Stasicki 
7. Maria Sysak-Łyp i Stanisław Łyp.

Z Bestwinki: 1. Danuta i Stanisław Chrapek 2. Magdalena 
i Kazimierz Danielczyk 3. Halina i Jan Grygierczyk 4. Zofia 

i Władysław Grygierzec 5. Maria i Edward Sosna 6. Zofia 
i Roman Tomaszczyk.

Z Janowic: 1. Maria i Józef Góra 2. Halina i Józef Kania 
3. Maria i Leszek Kubik 4. Jadwiga i Piotr Penczek 5. Stani-
sława i Stanisław Sierek.

Z Kaniowa: 1. Helena i Roman Andrzejczak 2. Barbara 
i Eugeniusz Białobrzeski 3. Zofia i Mieczysław Dobija 
4. Franciszka i Kazimierz Drapiewski 5. Jadwiga i Jan 
Fajfer 6. Elżbieta i Franciszek Ferfecki 7. Halina i Edward 
Góra 8. Jadwiga i Czesław Maroszek 9. Jadwiga i Antoni 
Radwański 10. Maria i Karol Tekieli

Złoci jubilaci otrzymują medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

60-lecie zawarcia małżeństwa (Diamentowe Gody) ob-
chodzą:

Z Bestwiny: 1. Zofia i Zygmunt Placuch 2. Janina i Fran-
ciszek Wróbel 3. Waleria i Ludwik Owczarz 4. Maria i Józef 
Firganek 5. Weronika i Władysław Rakoczy 6. Władysława 
i Lucjan Jakończa.

Z Bestwinki: 1. Anna i Antoni Wróbel 2. Marianna i Marian 
Firganek.

Z Kaniowa: 1. Anna i Henryk Kołodziejczyk 2. Halina i Ta-
deusz Cinal 3. Anna i Józef Obrzut.

Najstarsze pary małżeńskie w gminie Bestwina – (ślub 
1952 – 68 – lat pożycia małżeńskiego) – wszyscy z Bestwi-
ny: 1. Emilia i Franciszek Gac 2. Helena i Antoni Martyniak 
3. Krystyna i Jan Szmeja.

Opracowanie:  
Sławomir Lewczak, USC Bestwina

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Nagrody za osiągniecia w dziedzinie  
kultury i sportu

Referat Sportu i Promocji Urzędu 
Gminy Bestwina informuje, że rozpa-
trzone zostały wszystkie złożone wnio-
ski o nagrody Wójta Gminy Bestwina:
– za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w dziedzinie 
działalności sportowej,
– za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury.
Sport:
Ryszard Kawka – strzelectwo,
Dominika Sojka, Sandra Pilarz, 
Monika Pacyga, Klaudia Sachmer-
da, Paweł Michalec, Łukasz Pilarz, 
Bartłomiej Dawidek; Borys Zub-
czewski, Tomasz Kabut, Bartłomiej 
Ryba, Arkadiusz Pilarz, Hanna Soj-
ka, Justyna Gąsiorek, Ilona Kupczak, Maja Pyjas, Klaudia 
Mikołajczyk, Emilia Piesiur, Przemysław Gruszka, Wojciech 
Szafarczyk, Szymon Machalica, Katarzyna Pilarz, Jerzy 
Zużałek – kajak-polo,

Kamila Wiśniewska – karate,
Tomasz Jędrzejko – biegi,
Wiktoria Pieczka – piłka nożna,
Grupa Medyczna OSP Bestwina  
– ratownictwo medyczne,
Adrian Formas – biegi,
Bartosz Hoffmann, Bartosz Maga  
– tenis stołowy,
Dagmara Sikora – tenis stołowy,
Grupa Ratownictwa Wodnego OSP 
Kaniów – ratownictwo wodne.
Kultura:
Zespół instrumentalny TRIO z sie-
dzibą w Bestwinie – muzyka instru-
mentalna,
Grupa plastyków JASKÓŁKA z sie-
dzibą w Bestwinie – sztuka pla-
styczna,
Dorota Surowiak – kultura ludowa 

w tym literatura, malarstwo, fotografia,
Rafał Beniowski – hodowla, pokazy, prezentacje zwierząt 
egzotycznych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Grudniowa sesja Rady Gminy z uwagi na uchwały 
budżetowe należy do najważniejszych w samorządo-
wym kalendarzu. 10. grudnia pochylono się jednak 
nie tylko nad finansami; doceniona została 30 – letnia 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Okolicznościowe podziękowania z rąk wójta Artura 
Beniowskiego otrzymała kierownik GOPS Beata 
Szypka, a za jej pośrednictwem pracownice placówki: 
Agnieszka Puchała, Renata Sieracka-Motłoch i Irena 
Borodziuk.

Wójt wymienił także laureatów nagród za promocję gminy 
Bestwina w dziedzinie sportu i kultury. Szczegóły i lista nagro-
dzonych znajdują się w osobnym artykule.

Z porządku obrad została zdjęta uchwała w sprawie rozwią-
zania porozumienia komunalnego z miastem Bielsko-Biała, 
dotycząca kursowania autobusów MZK. Toczą się rozmowy, 
które mogą zakończyć się zmianą przewoźnika, z uwagi na 
konieczność dopłacenia w przyszłym roku ok. 300 tys. zł. Jeśli 
faktycznie do zmiany dojdzie, nowy przewoźnik będzie kursował 
o tych samych godzinach i na tej samej trasie, a mieszkańcy 
nie zostaną zostawieni bez transportu. Rozważane są różne 
scenariusze działania – mówił wójt Artur Beniowski.

Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym: 
1. 16 listopada odbywała się nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Bestwina. 2. Czas pracy nad budżetem był zdeterminowany pracą 
w komisjach i spotkaniami z kierownikami jednostek organizacyj-
nych. 3. Do końca lutego obowiązuje umowa na odbiór odpadów 
komunalnych, przygotowywany jest nowy przetarg. 4. W najbliż-
szym czasie trafią do mieszkańców ulotki wyjaśniające zasady 
segregacji śmieci. 5. Wójt brał udział – zdalnie lub stacjonarnie 
– w sesjach roboczych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej 
Grupy Rybackiej, w Konwencie 
Wójtów i Burmistrzów, spotkaniach 
Beskidzkiego Związku Powiatowo-
-Gminnego. 6. Zostały oddane po 
realizacji pierwszy etap budowy 
chodnika w Janowicach i pierwszy 
etap budowy Klubu Dziecięcego 
w Kaniowie. 7. Wspólnie z Po-
wiatem Bielskim położono nową 
nakładkę asfaltową na ul. Jawi-
szowickiej i na części ul. Rybackiej 
w Kaniowie. 8. 9 grudnia Urząd 
Gminy uzyskał informację, że 
w ramach związanego z epidemią 
COVID-19 Funduszu Inwestycji 
Samorządowych za przyzna-
ne 1 300 000 zł. będzie można 
wykonać budowę chodnika dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej 
ul. Janowickiej (II etap). To zadanie 
zostanie w całości sfinansowane 
przez budżet państwa. 

XXV Sesja Rady Gminy Bestwina
Uchwały budżetowe i 30-lecie GOPS

Radni uchwalili plan budżetu na rok 2021 wraz z Wie-
loletnią Prognozą Finansową. Pozytywną opinię wydały 
komisje stałe Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach. Oto podstawowe liczby: 

Plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w 2020 r.:  
67 755 038,00 zł.,

W tym:
1. dochody bieżące w wysokości 62 105 038,00 zł.,
2. dochody majątkowe w wysokości 5 650 000,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Bestwina: 69 789 734,00 zł.,
W tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 58 789 734,00 zł.,
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 000 000,00 zł.
Kwotę planowanego deficytu ustalono na 2 034 696,00 zł. 

Należy mieć na uwadze, że do budżetu na bieżąco wprowadzane 
będą korekty, a wiele zależeć będzie od środków zewnętrznych, 
w tym funduszy unijnych. 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bestwina;

2. Zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2020;

3. Zmiany Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości;

4. Zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia na 
2021 rok stawek podatku od środków transportowych;

5. Wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bestwina;
6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2021–2025;

Sesja odbywała się w świąteczno – noworocznej scenerii
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Podziękowanie dla Pani Beaty Szypki – trzydziestolecie GOPS

Inwestycje w gminie Bestwina  
– listopad i grudzień 2020

Asfaltowanie ulic  
w Kaniowie

24 listopada Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku 
– Białej rozpoczął wymianę nawierzchni asfaltowej 
na ul. Jawiszowickiej i na części ulicy Rybackiej 
w sołectwie Kaniów. Zadanie w 50% jest współfi-
nansowane przez Gminę Bestwina.

Klub dziecięcy  
w Kaniowie – zakończe-

nie I etapu budowy
W dniu 25.11.2020 r. dokonano odbioru prac 

związanych z budową klubu dziecięcego „Puchatek” 
w Kaniowie. Obiekt wybudowany został na terenie 
przedszkola publicznego przy ul. Batalionów Chłop-
skich. Budynek klubu dziecięcego stanowi wizualną 
kontynuację bryły budynku przedszkola, ale funkcjo-
nalnie stanowi odrębną część z osobnym, niezależ-
nym wejściem. Od lutego 2021 r. w klubie dziecięcym 
zapewniona zostanie opieka dla 30 dzieci w wieku 
od 1 roku do 3 lat. Wykonawcą obiektu jest firma 
„MONTERIN Władysław Korlacki” z Katowic. Wartość 
zakończonej inwestycji to ponad 800 tys. zł. Gmina 
Bestwina uzyskała 80% dofinansowania z „Resorto-
wego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 MALUCH+” prowadzonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z umową Wykonawca realizuje także 
przebudowę i rozbudowę istniejącej części przed-
szkola. Prace budowlane na tej części zrealizowane 
zostaną w terminie do końca sierpnia 2021 r. (koszt 
to ponad 1 mln zł).

Referat Służb Technicznych UG Bestwina
Foto: Sławomir Lewczak

Klub dziecięcy w Kaniowie

Remont ul. Jawiszowickiej

7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2021;

8. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2021–2025;

9. Zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy 
Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;

10. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Be-
stwina;

11. Budżetu Gminy Bestwina na rok 2021.
Nie mogło zabraknąć życzeń świąteczno – noworocz-

nych: Jako że rok temu życzyłem, by rok bieżący był 
rokiem spokoju i wytchnienia, tak tym razem nie odważę 
się tego powiedzieć. Chciałbym, żeby r. 2021 stał się 
czasem intensywnym, który pozwoli dogonić zapóźnie-
nia spowodowane pandemią – stwierdził wójt. Życzenia 
popłynęły także ze strony radnych gminy Bestwina 
i powiatu bielskiego oraz sołtysów naszych sołectw.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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UWAGA!!!!  
MIESZKAŃCY  

GMINY BESTWINA
W związku z wejściem w życie ust awy z dnia 19 lipca 2019 roku 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że obowiązkiem 
właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 
pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie gminy Bestwina będzie 
obowiązywał nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku 
w gminie Bestwina.

Najważniejszymi zmianami w zakresie gospodarki odpadami są:
1. Brak możliwości zadeklarowania w deklaracji nieselektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych;
2. Wprowadzenie ulgi dla posiadających kompostownik przy-

domowy i kompostujących odpady. Ulga będzie dotyczyła 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym;

3. Wprowadzenie odbioru co dwa tygodnie bioodpadów (zwanych 
aktualnie odpadów ulegających biodegradacji) oraz niesegre-
gowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (zwanych 
aktualnie pozostałości po segregowaniu) dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych;

4. Wprowadzenie odbioru co tydzień bioodpadów oraz niesegre-
gowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (zwanych 
aktualnie pozostałości po segregowaniu), dla budynków 
zamieszkałych budynkami wielolokalowymi;

5. Wprowadzenie od 1 marca 2021 roku możliwości oddawania 
frakcji tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriało-
wych w pojemniku, oraz odbieranie w/w frakcji w okresie od 
maja do sierpnia dwa razy w miesiącu;

6. Wprowadzenie możliwości odbioru odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe;

7. Zmiany godzin i dni otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), które będą podane na har-
monogramie na 2021 rok oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Bestwinie;

8. Wprowadzenie limitu od stycznia 2021 roku oddawania na 
PSZOK zużytych opon samochodowych do 8 sztuk na rok na 
właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, właścicie-
la lokalu w przypadku budynku mieszkalnego wielolokalowego.

Uchwałą nr XXII/162/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 
28 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021 roku, wybrane nierucho-
mości niezamieszkałe będą objęte gminnym systemem odbioru 
odpadów komunalnych. 

Właściciele pozostałych nieruchomości niezamieszkałych 
(tj. innych niż wymienione w uchwale) mają obowiązek zawarcia 
umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem 
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych, mającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

W załączeniu ulotka skierowana do mieszkańców gminy, 
mówiąca o nowych zasadach obowiązujących od stycznia 
2021 roku. 
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Rok 2020 –  
Podsumowanie fotograficzne

„Bestwińskie Kolędowanie”

Dożynki Gminne w Janowicach

Dzień Kobiet w KGW Janowice

Ferie zimowe w Muzeum Regionalnym IV Memoriał Karola Ryszki

Międzynarodowy turniej kajak-polo

Obchody Święta Niepodległości

Orszak Trzech Króli w Janowicach

Pasieka Słowiańska przy Muzeum Regionalnym

Szkółka „Greń” z Bestwinki  
– trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim

Trąba powietrzna w Kaniowie  
– wizyta ministra Pawła Muchy

Turniej młodzików w kajak-polo

Turniej trampkarzy o Puchar Wójta

Wakacyjne zajęcia  
w GOK

Wystawa twórczości 
Marii Kubik

Zebrania strażackie – koncert orkiestry dętej

Zebranie sprawozdawcze OSP Bestwina


