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XXX Sesja Rady Gminy  
Bestwina

29 marca radni gminy Bestwina głosowali łącznie nad 
16 uchwałami, przy czym przyjęto 15 z nich. Tak jak w ubiegłych 
latach, zrezygnowano z wyodrębniania tzw. funduszu sołeckie-
go. Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym: 1. Trwa realizacja inwestycji: budowa 
skateparku w Kaniowie, termomodernizacja przedszkola w Ja-
nowicach i remont przedszkola w Kaniowie. 2. Został ogłoszony 
przetarg na budowę chodnika przy ul. Janowickiej – od zakoń-
czenia istniejącego chodnika do granicy z miastem Bielsko-Biała. 
3. Został ogłoszony przetarg na remonty cząstkowe; gmina jest 
na etapie wyboru firm obsługujących ją w zakresie bieżącego 
utrzymania w obecnym roku. 4. Po długotrwałych procedurach 
został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów z posesji. 
5. Od 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny. 
Spis ten jest obowiązkowy, najpierw na zasadzie samospisania, 
później w teren ruszą rachmistrzowie. Informacje podawane 
są na bieżąco w gminnych kanałach komunikacyjnych. Wójt 
zaapelował do mieszkańców o dokonywanie samospisu, co 
pozwoli na szybsze zakończenie całej procedury. 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwi-

na z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;

2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na rok 2021;

3. Zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia po-
życzki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 
Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego 
w Bestwinie w kwocie 1 000 000,00 zł;

4. Zmiany Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Bestwina 
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia po-
życzki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 
Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 
2017–2020 – etap III – edycja 2019 w kwocie 500 000,00 zł;

5. Zmiany Uchwały Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Bestwi-
na z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 
Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 
2017–2020 – etap IV – edycja 2020 w kwocie 500 000,00 zł;

6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 
za 2020 rok;

7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2018–2022;

8. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2022 roku – uchwała niepodjęta;

9. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w 2022 roku;

10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 2;

11. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczą-
cych zarządzania publicznymi drogami powiatowymi le-
żącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina 
w zakresie utrzymania zieleni niskiej;

12. Określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Be-
stwina w 2021 r;

13. Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina 
w roku 2021r;

14. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Bestwina;Radni gminy Bestwina podczas podejmowania uchwał
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15. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Be-
stwina na lata 2021–2023;

16. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej.

– Uchwała nr 8 nie została podjęta – Za głosowało 3 rad-
nych, przeciw 9, wstrzymało się 2 a 1 osoba była nieobecna. 
W uchwale nr 9 Za podjęciem (czyli niewyrażeniem zgody 

Nagrody Wójta Gminy Bestwina  
w dziedzinie kultury

Barbara Greń – artystka wszechstronna. Związana z Grupą 
Plastyków „Jaskółka” od 2018 roku. Maluje głównie techniką 
olejną i pastelami, wybitnie sprawdza się w technice decoupa-
ge. Malarskie tematy to przede wszystkim pejzaż, portret oraz 
martwa natura. Obrazy cechuje doskonały warsztat świadczący 
o wysokich umiejętnościach autorki. Realizm i niepowtarzalny 
klimat prac sprawiają, że widz zakochuje się w nich od razu. 
Można o niej powiedzieć, że jest Johnem Constablem polskiego 
malarstwa w damskim wydaniu. Od dziecka marzyła o szkole 
plastycznej, życie przygotowało jej jednak inny scenariusz. Jak 
mówi, w malarstwie szuka spokoju, równowagi oraz wyciszenia. 
W grupie malarskiej wielokrotnie wcielała się w rolę nieformal-
nego nauczyciela, udzielając rad innym kursantom, wskazując 
rozwiązania czy fachową literaturę. Chętnie ukazuje swoje prace 
na wystawach zbiorowych i indywidualnych. W ostatnim czasie 
promowała bestwińskie malarstwo podczas wystawy indywidual-
nej w Książnicy Beskidzkiej, Muzeum Regionalnym w Bestwinie 
na wystawach zbiorowych oraz w kościelnej świetlicy w Bestwin-
ce. Uczestniczka plenerów malarskich, aktywnie włączająca się 
w życiu kulturalnym regionu. Współpracuje z Grupą Plastyków 
„Zdrzadełko”, AMEIA Pro Art-pless oraz Stowarzyszeniem Plasty-
ków „Ondraszek”. Wciąż jest osobą aktywną zawodowo, pomaga 
także w wychowaniu wnuków, a pomimo to, zawsze znajduje czas, 
by oddać się pasji, którą kocha od dziecka.

Jerzy Greń – malarstwo – jako swoją pasję żartobliwie określa 
mianem „złodzieja czasu”. Wiele innych rzeczy odkłada na bok, 
by chwycić za swoje ukochane akwarele. To jego ulubiona, 
obok rysunku, technika. Podoba mu się w nich lekkość, pewne 
niedopowiedzenie, przejrzystość. Jako artystę cechuje go 
wprawna ręka, bystrość obserwacji, umiejętność przeniesienia 
najdrobniejszego szczegółu na papier, nie tracąc przy tym 
liryczności i nastrojowości swoich prac. Jego talent dostrzec 
można w wielu pracach ukazujących architekturę, krajobraz czy 
portret. Związany z Grupą Plastyków „Jaskółka”. Chętnie uka-
zuje swoje prace na wystawach – wielokrotnie promując pejzaż 

i architekturę Gminy Bestwina. W ostatnim czasie prezentował 
dzieła w Muzeum Regionalnym w Bestwinie oraz podczas pleneru 
malarskiego w ramach promocji projektu „Modernizacja i uatrak-
cyjnienie Pasieki Słowiańskiej”. Aktywnie uczestniczy w życiu całej 
Grupy Plastyków „Jaskółka”, będąc animatorem i organizatorem 
życia kulturalnego poprzez organizację plenerów malarskich. 
Współpracuje razem z żoną z grupami plastycznymi regionu. Od 
niedawna wkroczą również w świat książek jako ich ilustrator. Jego 
prace zobaczyć można w wydaniu pokonkursowym „O palmę 
Wielkanocną” – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. W trak-
cie przygotowania jest również kolejna publikacja Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej z wizualizacją prac artysty. Jest 
osobą szalenie skromną, posiadającą wielki talent artystyczny 
zasługujący na dostrzeżenie i docenienie. 

Karol Kóska – urodził się 6.07.1946 r. w Kaniowie. Jego rodzice 
zajmowali się rzemiosłem i rolnictwem. Ojciec prowadził zakład 
stolarski. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się u ojca fachu 
stolarza budowlanego. Około 1966 r. zostaje przez Franciszka 
Machańca zainspirowany rzeźbą. Po śmierci ojca w 1971 r., Karol 
Kóska prowadzi warsztat stolarski, w którym wykształcił wielu 
uczniów. W latach 80-tych ubiegłego wieku w swojej stolarni zaczy-
na tworzyć piękne, ozdobne ramy z drewna, które zaskakują oczy 
każdego widza. Rzeźbi ubogacone naturalistycznymi elementami 
ramy, zegary, wykonał nawet łóżko będące wierną kopią łóżka 
Henryka Sienkiewicza. Prace te były prezentowane na wystawach 
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskim Domu Kultury 
w Czechowicach – Dziedzicach, Muzeum w Goczałkowicach – 
Zdroju, czy dożynkach gminnych w Kaniowie. Na uwagę zasługuje 
38 misternie wykonanych ram, a w nich portrety przede wszystkim 
zasłużonych bielszczan, polskich noblistów, rama z portretem 
Honorowego Obywatela Gminy Bestwina – doktora Franciszka 
Magi, czy rama z wizerunkiem Mariana Kasprzyka. Artysta mając 
74 lata stale się rozwija, interesuje się historią i filozofią. Posiada 
uprawnienia spawacza i operatora spychacza. Jest członkiem OSP 
Bestwinka, ukończył kurs pszczelarstwa w Puławach. Za swoją 

Barbara Greń Jerzy Greń

na wyodrębniane funduszu) głosowało 9 radnych, przeciw 3, 
wstrzymało się 2, nieobecni – 1. 

– W roku 2021 sezon kąpielowy na terenie gminy Bestwina 
trwać będzie od 12 czerwca do 5 września. 

Wójt Artur Beniowski oraz przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Stanclik złożyli na koniec sesji wszystkim 
mieszkańcom życzenia radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych. 

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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działalność artystyczną w roku 2020 został uhonorowany przez 
Starostę Bielskiego nagrodą dla twórców i animatorów kultury.

Warto podkreślić, że jedną ze swoich prac artysta przekazał 
w 2020 roku na licytację w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a była to ręcznie wykonana z drewna lipowego rama z wizerun-
kiem najwybitniejszego polskiego kardiochirurga Zbigniewa Religi. 
W misternie zdobionej ramie o wymiarach 100x58x50 cm zawarty 
został Herb Katowic oraz Insygnia Medyczne, symbol Alfy i Omegi.

Kacper Wójtowicz jest studentem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Instytucie Muzykologii, która jest jednostką należącą 
do struktur Wydziału Historycznego. Pierwszy jego kontakt 
z muzyką sięga 2008 roku, kiedy to uczęszczać zaczął na 
zajęcia gry na gitarze organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Bestwinie. 

Od 20 października 2017 roku jest członkiem zespołu Allegro, 
który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie, gdzie 
pełni rolę akompaniatora i realizatora dźwięku. Ponadto bierze 
czynny udział w innych projektach muzycznych jako gitarzysta 
– związany jest m.in. z projektem Trio, gdzie wraz z Dominiką 
Szpaczek oraz Sabiną Kamińską-Wróbel wykonuje utwory in-
strumentalne (sekcja artystyczna działająca w strukturach GOK), 
czy w zespole Sempre Dolce, który zapewnia oprawę muzyczną 
różnego typu uroczystości na terenie gminy Bestwina i paza nią.

Od 2020 roku prowadzi Kameralne Studio Muzyczne, które 
mieści się w budynku Ośrodka Kultury, gdzie realizuje nagra-
nia studyjne, a także miks i mastering utworów. Nieustannie 
zdobywa wiedzę i rozwija się w tym obszarze, jednocześnie 
stara się motywować osoby i zachęcać do realizowania swoich 
muzycznych marzeń w studiu nagraniowym. 

Poza działalnością w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Be-
stwinie bierze czynny udział w życiu bestwińskiej parafii. Od kilku 
lat jest związany z Oazą Dzieci Bożych. Wcześniej pomagał od 
strony muzycznej, jednakże po odejściu wieloletniego opiekuna 
wspólnoty księdza Romana Berke, od lutego 2018 roku prowadzi 
Oazę. Zajmuje się kwestiami organizacyjnymi oraz prowadzeniem 
scholii dziecięcej. Oaza Dzieci Bożych skupia około 20 dzieci wraz 
z animatorami. Poza stałą działalnością w Oazie Dzieci Bożych, 
często udziela się także muzycznie w innych wspólnotach. 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” powstał 
w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego Kierownika Świetlicy 
Gromadzkiej i Klubu Rolnika, Andrzeja Żaczka, przy wsparciu 
Kazimiery Moś z Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej 
w Bielsku-Białej. Nieco wcześniej, bo w lutym 1969 roku, 
powstała kapela zespołu, której głównymi inicjatorami byli: 
Eugeniusz Niemczyk oraz Franciszek Stasicki. W roku 2020 
zespół obchodzi jubileusz 50-lecia swojej nieprzerwanej 
działalności. Pierwszy występ Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina” w rodzimej miejscowości odbył się 5 kwiet-
nia 1970 roku, natomiast zamiejscowy – 17 maja 1970 roku 
w Międzyrzeczu. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” 
powstał w celu pielęgnowania i promowania folkloru regionu 
Bestwiny, czyli pogranicza śląsko-małopolskiego. Z tej przy-
czyny w repertuarze odnaleźć można inscenizacje obyczajów 
i obrzędów, m.in.: ”Hej kolęda, kolęda”, skubanie pierza, czyli 
„Wyszkubowiec u Jantoszka na Podkępiu’’, „Zabawę u Goca 
na Rzycznym’’, wesele bestwińskie „Jak to drzewiej bywało’’, 
czy świętojański zwyczaj „Puszczanie wianków’’. Zespół wyko-
nuje również kilkanaście tańców charakterystycznych dla tego 
regionu, np. „Gołąbek’’, „Jawiszowski’’, „Szotyska’’. Tę część 
uzupełniają pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe.

Wspomniany repertuar zespołu wzbogaca barwny, opraco-
wany folklor ziemi lubelskiej i krakowskiej. Zespół prezentuje 
również kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski. Zespół 
wielokrotnie był laureatem i uczestnikiem przeglądów folklory-
stycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 
oraz międzynarodowym. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bestwina” odwiedził ponad 200 miejscowości, w tym kilka-
krotnie poza granicami Polski – w Austrii, Czechach, Słowacji, 
Węgrzech, Hiszpanii, Chorwacji, Macedonii oraz w Bułgarii, 
gdzie zdobył pierwsze miejsce na Festiwalu „Gwiazdozbiory” 
w Neseberze. Zespół kilkakrotnie brał udział w nagraniach 
radiowych emitowanych w warszawskiej rozgłośni radiowej 
oraz występował w studiu TVP3 Katowice w programie „Na 
ludową nutę’’. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina’’ liczy 

Kacper Wójtowicz

Karol Kóska

RZPiT „Bestwina”
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służony dla Województwa Śląskiego” oraz odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, a w 2020 roku – brązową 
odznaką Ministra Kultury „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Od roku 2008 RZPiT „Bestwina” podjął się rekonstrukcji stroju 
lachowskiego, ubioru ludowego funkcjonującego w Księstwie 
Oświęcimskim do przełomu XIX i XX wieku. Ten mocno eks-
ponowany, charakterystyczny element zespołu stał się jego 
wizytówką, marką rozpoznawalną i bezpośrednio utożsamianą 
z „Bestwiną”. Obecnie jako jedna z nielicznych grup regionalnych 
w pełnej krasie prezentuje oryginalny folklor Lachów południowo-
-zachodniej Małopolski.

około 40 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole 
funkcjonuje Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mała Bestwina”. 
Obecnie choreografem zespołu jest pan Sławomir Ślósarczyk, 
kierownikiem muzycznym – Aleksandra Fleszar, natomiast 
prezesem – Ireneusz Stanclik. Od kilkunastu lat Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” jest współorganizatorem imprez 
plenerowych dla mieszkańców naszej Gminy oraz miejscowości 
ościennych, a są to: Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, czyli 
„Laski uOzgraj” i Święto Gminy Bestwina. Rok rocznie czynnie 
uczestniczy w dożynkach gminnych oraz ważnych wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych na terenie gminy i powiatu. W roku 
2010 zespół został odznaczony złotą honorową odznaką „Za-

Posiedzenie Rady Społecznej  
przy SP ZOZ Bestwina

9 kwietnia 2021 r. miało miejsce posiedzenie Rady Spo-
łecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie. Przedstawiamy przebieg tego 
spotkania według sporządzonego protokołu:

Obrady odbywały się zgodnie z wymogami sanitarnymi wy-
maganymi w związku z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (dezynfekcja, 
maseczki, dystans).

Przewodniczący Rady Społecznej przy SP ZOZ Bestwina po-
witał wszystkich zebranych członków Rady i zaproszonych gości 
(lista obecności w załączeniu), poinformował, iż spotkanie jest 
nagrywane i nagranie będzie stanowiło protokół z posiedzenia. 

Przewodniczący poprosił Panią kierownik SP ZOZ w Bestwinie, 
dr Bożenę Kaźmierczak o omówienie bieżącej pracy Ośrodka, 
o podanie najważniejszych danych ilościowych dotyczących 
kadry medycznej i administracyjnej oraz obsługiwanych pacjentów 
(przyjmowanych w Ośrodku, udzielonych teleporad, wypisywanych 
recept), a także przedstawienie problemów w funkcjonowaniu.

Po przedstawieniu danych statystycznych przez Panią Kie-
rownik, członkowie Rady i zaproszeni goście wyartykułowali 
zgłaszane przez mieszkańców problemy i niedogodności doty-
czące pracy Ośrodka – a były to, m.in:

– zastrzeżenia, co do możliwości dodzwonienia się do reje-
stracji – nie odbierane telefony, ciągły sygnał zajętości,

– bardzo długie (nawet 2 tygodniowe) terminy oczekiwania 
na wypisanie recepty na lekarstwa,

– nienależyte podejście do pacjentów – brak empatii,
– długi czas oczekiwania na teleporadę,
– odmowa kontaktu z pacjentami z blokadą na zastrzeżone 

numery telefonów,

– poproszono o nagłośnienie „nowych” numerów telefonów 
w postaci ulotek,

– poproszono o wyjaśnienia, na jakich zasadach odbywa się 
szczepienie przeciw COVID-19 poszczególnych grup wiekowych 
pacjentów.

Pani Kierownik, na bieżąco odpowiadała na zadawane pytania 
i podawała zastosowane rozwiązania.

Podsumowując, Wójt Gminy Bestwina zwrócił uwagę, na 
sygnalizowane do Urzędu Gminy problemy z dodzwonieniem 
się do Ośrodka (podejmowano kontrolne próby nawiązania połą-
czeń), że niedopuszczalne jest, aby na receptę trzeba czekać aż 
tak długo, że konieczne jest udoskonalenie centrali telefonicznej 
i — najważniejsze, że należy zmienić podejście do pacjenta, 
zwłaszcza przez pracowników rejestracji, że potrzebna jest 
duża doza empatii dla ludzi chorych i potrzebujących pomocy.

Po wyczerpaniu pytań i wysłuchaniu odpowiedzi, Przewod-
niczący Rady Społecznej poinformował zebranych, iż Wójt 
Gminy Bestwina wydał w dniu 7 kwietnia 2021 r. zarządzenie 
w sprawie zlecenia kontroli i oceny działalności Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 
dla którego Gmina Bestwina jest organem założycielskim.

Na zakończenie obrad przewodniczący podziękował wszyst-
kim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady Społecznej przy SP ZOZ Bestwina
Arkadiusz Maj

Link do protokołu, listy obecności i nagrania: https://bestwi-
na.pl/aktualnosci/posiedzenie-rady-spolecznej-przy-sp-zoz-
bestwina-z-dnia-9042021.

Ośrodek Zdrowia w Bestwinie
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Wspomnienie – Grzegorz Szetyński

W osobie zmarłego w dniu 22.03.2021 r. wicestarosty bielskiego 
Grzegorza Szetyńskiego gmina Bestwina żegna nie tylko zna-
komitego samorządowca, ale także dobrego przyjaciela. Zmarły 
miał 61 lat, z zawodu był ogrodnikiem, mieszkał w gminie Kozy. 
Od wielu lat wspierał różnorodne inicjatywy społeczne, kultural-

Grzegorz Szetyński z wizytą w ośrodku „Razem” w Bestwinie

ne, sportowe. W naszej gminie wielokrotnie gościł na imprezach 
plenerowych takich jak Dni Gminy Bestwina, Święto Karpia Pol-
skiego, Laski uOzgraj. Uczestniczył w otwarciu Ośrodka Rekreacji 
i Sportów Wodnych w Kaniowie oraz w podpisywaniu umowy na 
kompleks lekkoatletyczny. Przyjeżdżał na jubileusze strażaków, 
pszczelarzy, Gminnej Biblioteki Publicznej, na konferencje pro-
ekologiczne i spotkania robocze. Aktywnie działał w zarządzie 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Szczególnie leżał mu 
na sercu rozwój domu dziennego pobytu stowarzyszenia „Razem” 
w Bestwinie. Często przybywał tam zapraszany na majówki, 
pikniki integracyjne albo inne ważne wydarzenia. 

Zapamiętamy go jako zawsze życzliwą i uśmiechniętą osobę. 
Nie odmawiał pomocy w sprawach wielkich i małych, od ważnych 
inwestycji komunikacyjnych po drobne inicjatywy obywatelskie. 
Interesował się sprawami gminy Bestwina podczas dotykających 
ją klęsk żywiołowych.

Serdeczne wyrazy współczucia  
Rodzinie i Współpracownikom Zmarłego

składają
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik

„Wstańcie, chodźmy…”  
– wystawa plenerowa w Kaniowie

Na dziedzińcu kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Ka-
niowie pojawiła się w marcu wystawa plenerowa pt. „Wstańcie, 
chodźmy”. Na ekspozycje złożyło się osiem plansz przedsta-
wiających przebieg I podróży apostolskiej papieża Jana Pawła II 
do Polski w dniach 2 – 9 czerwca 1979 r. Została przygotowana 
przez katowicki oddział IPN, autorami są dr Anna Badura, Ry-
szard Mozgol i dr Andrzej Sznajder.

Wystawa ukazała wiele nowych, niepublikowanych albo rzad-
kich materiałów. Zaciekawiła zwłaszcza tych, którzy pamiętają 
chwilę wyboru Jana Pawła II na papieża, ale również odbiorców 
młodszych. Wstęp był całkowicie darmowy. Fotografie oglądano 
już m.in. we Włoszech, w Bielsku-Białej, a po dwóch tygodniach 
w Kaniowie, po Wielkanocy, pojechały do Wadowic i do Rybnika. 

Wykorzystano zbiory archiwum IPN w Warszawie i archiwów 
oddziałowych w Krakowie, w Gdańsku i we Wrocławiu; Instytutu 
Prymasowskiego Stefana Kard. Wyszyńskiego, Polskiej Agencji 
Prasowej i Polskiego Radia. W Kaniowie Jan Paweł II bywał jako 
kardynał Karol Wojtyła kilkakrotnie, w tym 11.12.1973 r. (pogrzeb 
ks. W. Kańczugi) i 26.09.1976 r. (stulecie parafii).

Sławomir Lewczak Okolicznościowa wystawa w Kaniowie

Powiatowy konkurs recytatorski:  
Sukcesy naszych uczniów

Z powodu pandemii wirusa COVID-19 
przeprowadzenie XXIII Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Słońce, 

słońce i życie” odbyło się w tym roku w formule on-line, co 
oznaczało, że uczestnicy przygotowane utwory nagrywali we 
własnym zakresie, i w dniach 21 stycznia do 26 marca 2021 
r. zgłaszali nagrania w formie elektronicznej do organizatorów.

W konkursie wzięło udział 37 recytatorów wyłonionych w eli-
minacjach szkolnych w 10 szkolachpodstawowych i 2 ośrodkach 
kultury z następujących gmin powiatu bielskiego tj.: gmina Be-
stwina (1 szkoła), gmina Buczkowice (3 szkoły i GOK), gmina 
Czechowice-Dziedzice (3 szkoły), gmina Wilamowice (1 szkoła), 
gmina Kozy (DK), gmina Porąbka (1 szkoła), gmina Jaworze 
(1 szkoła).
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bestwina

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
gminy Bestwina: dla sołectwa Janowice – etap 2 oraz dla sołectwa Bestwina – etap 3 oraz  

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina:

dla sołectwa Janowice – etap 2 w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r.
dla sołectwa Bestwina – etap 3 w dniach od 4 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r.

Projekty wyżej wymienionych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą do wglądu w siedzibie Gminy Bestwina, 
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina oraz na stronie internetowej w zakładkach:
https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-
przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-janowice---etap-2,
https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-
przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwina---etap-3.
Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 032 215 77 27 lub mailowo 
na adres: planowanie.przestrzenne@bestwina.pl, w celu uzgodnienia terminu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi:

a) w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – etap 2 odbędzie się 
w dniu 10 maja w godzinach od 14.00 do 15.00, 

b) w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina – etap 3 odbędzie się 
w dniu 17 maja w godzinach od 14.00 do 15.00. 

W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) 
dyskusje publiczne, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 
będą miały charakter zdalny i odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag wszystkim zainteresowanym.
Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej będą zamieszczone na stronie internetowej w zakładkach:
https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-
przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-janowice---etap-2,
https://bip.bestwina.pl/gospodarka/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowy-plan-zagospodarowania-
przestrzennego-gminy-bestwina-dla-solectwa-bestwina---etap-3.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Bestwina lub elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP oraz 
poczty elektronicznej na adres: info@bestwina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie dla sołectwa Janowice – etap 2 do 27 maja 2021 r., dla sołectwa 
Bestwina – etap 3 do 10 czerwca 2021 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieszczone są informacje o dokumentach:
−	 o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina: dla sołectwa Janowice – etap 2 oraz dla sołectwa 

Bestwina – etap 3, 
−	 o prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do w/w projektów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 
3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), należy składać do Wójta Gminy Bestwina na zasadach i w terminie określonym 
powyżej dla projektów planów. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bestwina.

Komisja oceniająca w składzie: Halina Kubisz-Mula – prze-
wodnicząca jury, instruktor teatralny Lucyna Kozień – krytyk 
teatralny, w latach 2003–2019 dyrektor naczelna i artystyczna 
Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Bialej i Włodzimierz Pohl 
– aktor Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej po uważ-
nym wysłuchaniu wszystkich recytatorów oraz szczegółowej 
analizie prezentacji przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech 
kategoriach. Wśród zwycięzców nie zabrakło uczniów z gminy 
Bestwina:

W KATEGORII KLAS IV–VI: 
I miejsce – Julia Kozieł – ZSP im. T. Kościuszki w Kaniowie; 

Opiekun: Dorota Suchy;

W KATEGORII KLAS VII–VIII: 
I miejsce – Marta Adamaszek – ZSP im. T. Kościuszki w Ka-

niowie; Opiekun: Wioletta Maroszek;
III miejsce – Anna Beniowska – ZSP im. T. Kościuszki w Ka-

niowie; Opiekun: Wioletta Maroszek.
Julia Kozieł i Marta Adamaszek decyzją Jury zostały za-

kwalifikowane do etapu rejonowego. Patronat nad konkursem 
zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej objął 
Starosta Bielski Andrzej Płonka.

Informacja za stroną Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej
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„Nie tylko uczniowskie ekonawyki”
W trosce o nasze środowisko i dobro planety uczniowie klasy 

pierwszej ZSP w Bestwince zaangażowali się w projekt Fundacji 
Nasza Ziemia pt. „Uczniowskie ekonawyki”.

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentacje udostępnione 
przez fundację, które były bardzo ciekawe. Dzieci dowiedziały 
się, jak oszczędzać wodę i energię oraz jak postępować z od-
padami, by nie zanieczyszczać środowiska. Sposobem na to 
jest ponowne ich wykorzystanie. Pierwszoklasiści już w przed-
szkolu uczyli się ekologicznych zachowań i mogli się dzielić 
doświadczeniami związanymi z tym tematem. Efektem tych 
zajęć było podjęcie szeregu działań mających na celu ochronę 
najbliższego środowiska.

W ramach akcji uczniowie przygotowali scenkę ukazującą 
skutki skażonego powietrza, a jednocześnie zaprezentowali 
sposoby walki z zanieczyszczeniami. Ponadto wykonali plakaty 
związane z tym tematem oraz naklejki przypominające o za-
kręcaniu wody w czasie mycia zębów i rąk, gaszeniu światła 
podczas wychodzenia z pokoju, wyłączaniu ładowarki po na-
ładowaniu telefonu, stosowaniu żarówek energooszczędnych, 
używaniu akumulatorków zamiast baterii. Zrobili też ściągawki 
dotyczące właściwej segregacji śmieci. Poza tym urządzili 
paradę toreb zakupowych wielokrotnego użytku i powiedzieli 
STOP! – torbom jednorazowym.

W ciągu całego roku szkolnego pierwszaki zbierają 
makulaturę, zużyte baterie, a śniadania przynoszą do szkoły 
w opakowaniach wielokrotnego użytku. To tylko niektóre 
z podjętych działań. Ważne jest to, że zdobytą wiedzę dzieci 

Nawet najmłodsi wiedzą, że warto oszczędzać energię

stosują zarówno w szkole, jak i w domu. Razem z rodzicami 
dbają o porządek, nawet w czasie spacerów zbierają śmieci, 
oszczędzają wodę, korzystają z deszczówki, kompostują odpady 
oraz sadzą młode drzewka i krzewy.

Wspólnie z Pierwszakami apelujemy do Wszystkich Miesz-
kańców naszej miejscowości, aby przyłączyli się do codziennych 
działań mających na celu troskę o Nasze Wspólne Środowisko.

Zofia Dąbrowiecka

„Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST  
– opieka i wsparcie dla potrzebujących”
Zwiększająca się liczba osób starszych, samotnych, które 

z powodu choroby lub innych przyczyn nie są w stanie sa-
modzielnie funkcjonować rodzi potrzebę zapewnienia opieki 
takim osobom. 

Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST będąca wspólnym 
przedsięwzięciem samorządów Czechowic-Dziedzic i Be-
stwiny wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oferuje usługi 
opiekuńcze, polegające przede wszystkim na zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych oraz po-
mocy i wsparcia w codziennym życiu. 

Oferta skierowana jest zarówno do osób wymagających 
opieki, jak również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.

Usługi są świadczone przez doświadczone i wykwalifi-
kowane opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznych 
i realizowane w różnym wymiarze czasowym, w zależności 
od potrzeb podopiecznego oraz jego rodziny. Do każdego 
podchodzimy indywidualnie, by dobrać taką pomoc, która 
odpowie oczekiwaniom i zapewni lepszy komfort życia.

W ofercie Spółdzielni znajdują się dodatkowo usługi fizjo-
terapeutyczne, a także wypożyczalnia sprzętu medycznego

Osoby lub rodziny zainteresowane usługami Spółdzielni 
Socjalnej Czecho-Best zapraszamy do kontaktu w siedzibie 
Spółdzielni w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 
83 lub kontaktu telefonicznego, pod numerami 733 201 772 
oraz 507 956 059. 

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.
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Załatwiaj swoje sprawy  
przez e-Urząd Skarbowy

wizytę w urzędzie umawiaj  
na podatki.gov.pl.

 ● Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-
-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy;

 ● Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcze-
śniej wizytę;

 ● Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje 
bezpieczeństwo.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
•    mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
•    stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 

za granicą. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak 
stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, 
ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na 
bieżąco!


