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Świętowanie z generałem Hallerem
Narodowe Święto Niepodległości w gminie Bestwina

Spośród postaci historycznych, które wniosły swój wkład w bu-
dowanie niepodległej Polski wymieniamy zazwyczaj nazwiska 
Piłsudskiego, Paderewskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, 
Witosa lub Korfantego. W tym zasłużonym gronie znajduje się 
również generał Józef Haller, twórca Armii Polskiej we Francji, 
legionista, harcmistrz, żołnierz wojny polsko – bolszewickiej. 
Pod dowództwem Hallera walczyło wielu mieszkańców gmi-
ny Bestwina – ich spadkobiercy kultywują pamięć o swoich 
przodkach, choćby poprzez wspominanie wizyty generała 
w zagrodzie Józefa Firganka. Miała ona miejsce 9 września 
1932 r. w ramach przeglądu placówek hallerowskich na terenie 
całego kraju. Przypomina o tym fakcie ulica Hallera, a w 1999 r. 
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz 
potomkowie hallerczyków odsłonili przy Muzeum Regionalnym 
pamiątkową tablicę.

Przy okazji remontu muzealnej elewacji i w ramach 103 roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości wspomnianą tablicę 
wymieniono na nową. Zgodnie z dokumentami znajdującymi się 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

w Archiwum Państwowym oraz Instytucie Pamięci Narodowej 
doprecyzowana została dokładna data pobytu Józefa Hallera 
w Bestwinie. Tablicę wykonano w pracowni rzeźbiarskiej profeso-
ra Jarosława Boguckiego w Poznaniu, a sfinansowano z budżetu 
gminy Bestwina. Poprzednia tablica pamiątkowa stała się czę-
ścią zbiorów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka. 

Akt odsłonięcia poprzedzony został Mszą św. w intencji Ojczy-
zny odprawioną w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. 
Liturgię sprawowali księża proboszczowie – Cezary Dulka, 
Janusz Tomaszek i Józef Baran. Ks. Dulka w wygłoszonym 
kazaniu przypomniał okoliczności towarzyszące wydarzeniom 
1918 roku i zachęcił do wyciągania wniosków z historii, lubiącej 
często się powtarzać. Następnie uczestnicy przeszli pod Mu-
zeum Regionalne i tam odbyły się oficjalne obchody gminne. 
Udział wzięły władze samorządowe gminy Bestwina – wójt Artur 
Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, skarb-
nik Anita Kubik (oni też złożyli wieniec), przybyli radni naszej 
gminy i powiatu bielskiego, sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, 

Poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy Bestwina
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Wystawa broni i umundurowania

XXXVI Sesja Rady Gminy Bestwina
Tadeusz Czana ze Złotym Znakiem Związku OSP  

– nauczycielskie awanse i nagrody
Niewielu jest druhów, którzy otrzymali najwyższe strażackie 

odznaczenie, jakim niewątpliwie jest Złoty Znak Związku 
OSP. Jest ono nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP, a ustanowione zostało w 1922 r. 11 października 
do grona odznaczonych dołączył Tadeusz Czana z Janowic, 
strażak bardzo zasłużony dla swojej jednostki, budowniczy 
Domu Strażaka, działacz społeczny. Druh Tadeusz posiada 
już prestiżowy medal im. Bolesława Chomicza, jest ponadto 

wpisany do Księgi Wyróżnionych dla ochotniczego pożarnictwa 
powiatu bielskiego.

Dekoracji podczas sesji Rady Gminy dokonali członek Pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Janusz 
Pierzyna oraz wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, członek 
Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku – Białej. Na sali 
w asyście pocztu sztandarowego obecna była liczna delegacja 
strażaków, w tym prezes Zarządu Gminnego OSP w Bestwinie 

przedstawiciele oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszeń, 
klubów sportowych. Poczty sztandarowe wystawiły Ochotni-
cze Straże Pożarne, wraz z nimi górnicy, pszczelarze, myśliwi, 
uczniowie i zespół regionalny „Bestwina”. Hymn państwowy 
i pieśni patriotyczne odegrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie.

Wójt Artur Beniowski dokonał odsłonięcia tablicy razem 
z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stancli-
kiem, obiekt poświęcił ks. Proboszcz Cezary Dulka. 
Zabierając głos wójt podkreślił, że droga do patrio-
tyzmu, do umiłowania „wielkiej” Ojczyzny wiedzie 
przez Ojczyznę małą. Edukacja historyczna prowa-
dzona przez nasze placówki kulturalne i oświatowe, 
publikowane wydawnictwa oraz tworzenie miejsc 
pamięci przyczyniają się do lepszego poznania 
dziejów Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. 

Obchody oficjalne zostały uzupełnione przez im-
prezy towarzyszące. W sali historycznej Muzeum 
Regionalnego otwarto wystawę broni przygoto-
waną przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni 
Palnej „SPARROW” oraz Stowarzyszenie sportowo 
– kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam 
bo lubię”. Pasjonaci militariów wystawili kilkadziesiąt 
egzemplarzy broni, zaproponowali podróż od końca 
XIX wieku po czasy współczesne. Najciekawiej 
prezentuje się niemiecki karabin maszynowy MG42, 
znajdziemy również radziecki Mosin, karabinek AK 
w różnych wersjach, amerykański M16 i bardzo 
dobry polski pistolet samopowtarzalny Vis. W zor-
ganizowaniu tej wystawy pomógł pan Marceli 
Kraus, któremu Muzeum serdecznie dziękuje. 
Z kolei wystawę mundurów wojskowych przygo-
towało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
73 Pułk Piechoty, do którego należy rekonstruktor 
Dawid Mikołajczyk z Kaniowa – jemu również 
Muzeum Regionalne wyraża wdzięczność. Samo 
Muzeum zaprosiło poza tym na ekspozycję „Józef 
Haller w Bestwinie”.

Ciekawą atrakcją stał się koncert patriotyczny 
Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Ka-
niowie, zrealizowany w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Bestwinie, a zamieszczony w serwisie 
YouTube i gminnych stronach internetowych. 
W realizacji projektu wzięły udział zespoły:

W realizacji projektu brały udział zespoły:
– Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą 

w Kaniowie;

– Zespół Wokalny z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach;

– Chór Szkolny „DIVERTIMENTO” ze Szkoły Podstawowej 
w Kaniowie;

– Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowi-
cach-Dziedzicach pod kierownictwem Urszuli Szkucik-Jagiełki.

Sławomir Lewczak

Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie
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Nauczyciele z gminy Bestwina – awanse zawodowe

Zygmunt Łukoś oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego w Bielsku-Białej Grzegorz Gawęda. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej 
wójt Artur Beniowski wręczył pracownikom oświaty z gminy 
Bestwina akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Jest to najwyższy stopień awansu zawodowego, jaki można 
uzyskać na poziomie gminy. Osiągnęły go Panie: Magdalena 
Karkoszka, Sabina Bierońska, Alicja Szmagaj, Magdalena 
Nycz, Aleksandra Mąkosa. Przyznane zostały także nagrody 
wójta gminy Bestwina. Otrzymały je: Urszula Kraus (dyrektor 
ZSP Bestwina), Renata Cichowska-Gaździak (dyrektor ZSP 
Bestwinka), Anna Tomaszczyk (Bestwinka), Sonia Szalbot 
(Bestwina), Jolanta Kuczyńska (Janowice), Sabina Bierońska 
(Kaniów), Agnieszka Czylok (Kaniów). 

Na sesję przybył również poseł na Sejm RP Przemysław Ko-
perski. Parlamentarzysta złożył krótkie sprawozdanie ze swojej 
pracy w Sejmie, odniósł się również do bieżących problemów 
społecznych i politycznych. Radni mieli możliwość zadawania 
posłowi swoich pytań, z czego kilku z nich skorzystało. 

W dalszej części obrady przebiegały już zgodnie ze standardo-
wym porządkiem. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
złożył wójt Artur Beniowski: 1. Trwa budowa chodnika przy 
ul. Janowickiej w Janowicach. 2. Tego-
roczna msza dożynkowa miała miejsce 
w kościele św. Józefa Robotnika w Ja-
nowicach. 3. 5 października odbyły się 
wybory Zarządu Gminnego OSP – pre-
zesem został Zygmunt Łukoś. 6. Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” 
obchodził 50-lecie powstania, w części 
oficjalnej uczestniczył wójt razem 
z przewodniczącym Jerzym Stancli-
kiem. 7. W Bestwinie rozegrano wo-
jewódzki „Turniej Piłkarskich Janków”, 
dotychczas organizowany na Stadionie 
Śląskim. 8. Kończy się remont elewacji 
Muzeum Regionalnego w Bestwinie. 
9. Został rozstrzygnięty przetarg na 
odbiór odpadów komunalnych w przy-
szłym roku. Jeśli nie wzrosną ceny 
najczęściej oddawanych frakcji, istnieje 
duża szansa zmieszczenia się w kwocie 
płaconej dotychczas od jednego miesz-
kańca. 10 W Bestwinie zorganizowano 
punkt szczepień przeciw COVID-19. 

Odznaczenie dla druha Tadeusza Czany

11. Na boisku LKS Bestwina odbywały się Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze MDP. 12. Sołectwo Kaniów uzyskało tytuł 
Najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego. Mieszkańcy obecni 
na zebraniu wiejskim przeznaczyli kwotę z nagrody na zakup mo-
bilnej sceny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie. 

Intensywny pod względem wydarzeń czas obfitował w wiele 
ciekawych propozycji sportowych i kulturalnych niewymienio-
nych w powyższym sprawozdaniu, należały do nich Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Młodzików w Kajak-Polo, samochodowy 
Rajd Śląska, imprezy w szkołach, w bibliotekach, w Muzeum 
Regionalnym.
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. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie 
części kosztów remontu drogi powiatowej, na zadanie 
pn.: „Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie – na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do Szkoły 
Podstawowej”;

4. Określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących 
w Gminie Bestwina w 2022 roku;

5. Określenia na 2022 rok stawek podatku od środków 
transportowych;

6. Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”;

7. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

8. Rozpatrzenia petycji z dnia 13 września 2021 r.
Jeśli chodzi o uchwałę 4 i 5, należy odnotować wzrost oby-

dwóch stawek podatku o 3,5%
Opracowanie: Sławomir Lewczak
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Nagroda Starosty Bielskiego  
– gala finałowa  

w Bielskim Centrum Kultury
Nominacja dla Jerzego Zużałka – Bestwińskie akcenty

Od 1999 r. starosta bielski przyznaje prestiżowe wyróżnienie 
dla osób wyróżniających się na polu pracy na rzecz lokalnych 
społeczności w różnorakich dziedzinach. W gronie laureatów 
i nominowanych byli przedstawiciele kultury, sportu, muzyki, 
techniki, medycyny, teologii… ludzie niezwykli, będący „moto-
rem napędowym” miejscowości, z których pochodzą. W 2005 
r. nagrodę otrzymała pani Waleria Owczarz z Bestwiny, nato-
miast w r. 2021, w XXII edycji zorganizowanej po pandemicznej 
przerwie triumfował Jan Tarnawa ze Szczyrku. Nasza gmina 
nominowała pana Jerzego Zużałka z Kaniowa – działacza spor-
towego, wieloletniego samorządowca, honorowego krwiodawcę, 
założyciela i współzałożyciela kilku organizacji i stowarzyszeń. 

Gala finałowa z udziałem parlamentarzystów, wicewojewody, 
biskupa Piotra Gregera, wójtów i burmistrzów odbyła się w dniu 
12 listopada w Bielskim Centrum Kultury. Starosta Andrzej 
Płonka przypomniał postać patrona nagrody – ks. Józefa Lon-
dzina z Zabrzega, wielkiego patrioty, działacza narodowego 
i politycznego. Na samym początku imprezy zaprezentował się 
na estradzie z krótkim programem Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Bestwina” obchodzący 50 – lecie istnienia, a nagro-
dzony niedawno brązowym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”. Innym „bestwińskim akcentem” stało się wyróżnienie 
przyznane twórcom ludowym Marii i Czesławowi Kubikom. To 
także medal „Gloria Artis” w kolorze brązowym wręczony przez 

starostę Andrzeja Płonkę i wicewojewodę Jana Chrząszcza.
Jak już wspomniano, laureatem Nagrody Starosty Bielskiego 

im. ks. Józefa Londzina został Jan Tarnawa reprezentujący 
gminę Szczyrk. To człowiek od 50 lat działający na rzecz osób 
niewidomych – sam stracił wzrok w następstwie wypadku na 
poligonie wojskowym. Jak podkreśliła przewodnicząca Kapituły 
Alina Świeży – Sobel laureat to „primus inter pares”, pierwszy 
spośród równych i na docenienie zasługują wszyscy nomino-
wani, obdarzeni wyjątkowymi talentami i niestrudzeni w swoim 
dążeniu do rozwoju „małych ojczyzn”. A w 2021 r. byli to:

Jerzy Zużałek (gmina Bestwina), Jan Madejczyk (gmina Bucz-
kowice), Jacek Cwetler (gmina Czechowice-Dziedzice), Stanisław 
Urban (gmina Jasienica), Zofia Rippel (gmina Jaworze), Koło 
PTTK „Beskidek” w Porąbce (gmina Porąbka), Tomasz Kinecki 
(gmina Kozy), Jan Tarnawa (gmina Szczyrk), Jolanta Danek (gmi-
na Wilamowice) i Antoni Kufel (gmina Wilkowice). Wyboru lau-
reata dokonała Kapituła w składzie: Alina Świeży-Sobel, krewna 
patrona nagrody, dyrektor oddziału „Gościa Niedzielnego” w Biel-
sku-Białej, prof. Anna Węgrzyniak z Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej, ks. Ignacy Czader – założyciel i prezes 
Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego 
„Ignis”, Dorota Kożusznik – prezes zarządu  Rejonowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej i Bog-
dan Kocurek, dyrektor Książnicy Beskidzkiej.

Pan Jerzy Zużałek i delegacja gminy Bestwina
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Pan Jerzy Zużałek otrzymał ponadto kwiaty i gratulacje od de-
legacji gminy Bestwina z wójtem Arturem Beniowskim na czele. 
Była to też okazja do wykonania tradycyjnego, pamiątkowego 
zdjęcia. Prezentem muzycznym dla wszystkich nominowanych 
stał się koncert znanego i lubianego zespołu „Pectus” złożonego 
z czterech braci Szczepaników. Artyści wykonali m.in. przeboje 
„Barcelona” i „To, co chciałbym ci dać”, nawiązując z publicz-
nością doskonały kontakt i zbierając burzę rzęsistych oklasków.

Sławomir Lewczak

Prezentujemy biogram Pana  
Jerzego Zużałka zamieszczony  
na stronie Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej.

Jerzy Zużałek – Emeryt, entuzjasta pracy społecznej, prze-
wodniczący Rady Gminy w poprzednich czterech kadencjach. 
Zaangażowany w działalność klubów sportowych: Górnika 
Czechowice-Dziedzice, LKS Przełom Kaniów, KS Bestwinka 
i UKS Set Kaniów, doprowadził do powstania Klubu Sportowe-
go Gminy Bestwina z sekcją siatkówki. Aktywnie uczestniczy 
w organizacji i prowadzeniu wszystkich zawodów sportowych 
odbywających się w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych 
w Kaniowie, jak np. Klubowych Mistrzostw Europy, Pucharu Eu-
ropy, Międzynarodowych Turniejów w Kajak Polo. Organizował 
kilka edycji Gminnej Ligi Siatkówki, Ligi Halowej Piłki Nożnej, 
Janowickie Turnieje Siatkówki, Turnieje Siatkówki Plażowej, 
Turnieje Streetballa, Turniej Warcabów, wyścigi na rolkach, tur-
nieje piłki nożnej dzikich drużyn, Majowe Dni Radości – Pikniki 
Trzeźwościowe i Biesiady z okazji Barbórki. Pomysłodawca 
I Olimpiady Przedszkolaków Gminy Bestwina. Uczestniczył 

w Świątecznych Zbiórkach Żywności, przeprowadzał kwesty na 
rzecz PCK. Na stronie internetowej www.gminabestwina.info, 
której jest twórcą i administratorem, informuje mieszkańców 
o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w gminie. Prowadzi 
stronę Klubu Honorowych Dawców Krwi przy UM w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Z kolei poprzez stronę internetową http://ka-
niowski-karp-krolewski.pl przekazuje informacje dotyczące życia 
Stowarzyszenia. Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na dłoni”, 
gdzie wraz z innymi członkami kontynuował Dni Radości oraz 
inne imprezy o charakterze charytatywnym. Jeden z założycieli, 
skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski”. Współinicjator budowy Ośrodka Rekreacji 
i Sportów Wodnych, pełnowymiarowej hali sportowej i skatepar-
ku w Kaniowie oraz bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie. Założył 
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi przy UG Bestwina, który 
co roku organizuje w gminie 6 akcji krwiodawstwa, pozyskuje 
rocznie kilkunastu nowych krwiodawców oraz kilku dawców 
szpiku kostnego, propaguje honorowe krwiodawstwo oraz od-
dawanie szpiku kostnego wśród mieszkańców. Przez kilka lat 
był przewodniczącym Rejonowej Rady HDK PCK i sekretarzem 
Zarządu bielskiego Oddziału Rejonowego PCK. Wolontariusz, 
założyciel i szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Każdego roku udaje mu się angażować do wolontariatu przeszło 
35 wolontariuszy współpracując ze szkołami w gminie Bestwina 
i w Wilamowicach. Sam oddał 42 750 ml krwi, jest honorowym 
dawcą krwi od 2001 roku. Współautor wydawnictwa „Gmina 
Bestwina – od historii po atrakcje turystyczne”, wydanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie. Posiada Odznakę Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu, Odznakę Honorową PCK, Brązowy 
i Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Górnictwa RP.

Zespół „Bestwina” na scenie BCK
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„Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum  
Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie jako  

wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno – kulturowe 
gminy Bestwina”

Muzeum Regionalne z nową elewacją
Powołane w 1993 r. z inicjatywy 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Be-
stwińskiej a działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Muzeum Regionalne 
im. ks. Zygmunta Bubaka jest pla-
cówką nieustannie tętniącą życiem. 
Nie tylko gromadzi zbiory historycz-
no – etnograficzne, ale pełni także 
funkcję miejsca spotkań. Odbywają 
się w nim lekcje dla dzieci i młodzieży, 
prezentują się lokalni artyści, organizo-
wane są wieczory poetyckie, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych. W ciągu roku 
blisko 4000 osób gości w muzealnych 
murach i zagląda także do Parku Mi-
niatur oraz Pasieki Słowiańskiej. Daw-
na bestwińska szkoła z 1846 r. stała 
się prawdziwą atrakcją turystyczną 
odwiedzaną przez przybyszów z całej 
Polski i spoza jej granic. 

Od sierpnia do października w Mu-
zeum realizowano projekt unijny 
z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 
2014–2020). W jego ramach wykonano renowację elewacji 
polegającej na częściowej wymianie odparzonych tyn-

Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

Podziękowanie dla wykonawcy

ków zewnętrznych, uzupełnieniu sztukaterii, malowaniu, 
wymianie okien na poziomie II piętra elewacji frontowej, 
z podziałem nawiązującym do pozostałych okien, naprawie 
obróbek blacharskich, wymianie rynien, naprawie kominów, 
wymianie drzwi wejściowych oraz na przebudowie wejścia 
i wyjścia na tereny wokół obiektu. Całkowity koszt inwestycji 
to 144 200 zł., poziom dofinansowania – 40%, beneficjentem 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie.

29 października miał miejsce odbiór techniczny, w którym 
uczestniczyli wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, inspektor 
nadzoru Krzysztof Cygonik, główny wykonawca Arkadiusz 
Kędzior (firma P.H.U. JAMMAK II Bestwinka), kierownik 
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Mariusz Szlo-
sarczyk, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, pracownik Muzeum 
Andrzej Wojtyła. Pan Arkadiusz Kędzior otrzymał z rąk wójta 
i dyrektora GOK podziękowania za bardzo dobrze zrealizo-
waną inwestycję, która pozwoli na zapewnienie komfortowych 
warunków funkcjonowania obiektu i wpłynie na zachowanie 
i przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku, zgodnie ze 
sztuką konserwatorską. 

Sławomir Lewczak
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Zajęcia plastyczne – ceramika

Najważniejsze jest spotkanie
Warsztaty dla seniorów z gminy Bestwina

Na przestrzeni ostatnich lat – także w gminie 
Bestwina – bardzo poprawiła się oferta zajęć 
skierowanych do seniorów, osób po 60 roku życia. 
Powstają Kluby Seniora, liczne organizacje propo-
nują ciekawe wyjazdy, pięknieje infrastruktura rekre-
acyjna. Nie pozostaje w tyle także Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 1 października rozpoczął się 
trzymiesięczny cykl zajęć dla pierwszej grupy osób 
w ramach Programu Wspierania Aktywności 
i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Se-
niorów na lata 2021–2022. Warsztaty „Aktywny 
Senior 60+” organizowane są w siedzibie Ośrodka 
Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia na 
Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” 
w Bestwinie przy ul. Sikorskiego.

Wachlarz aktywności jest bardzo bogaty, każdy 
z uczestników znajdzie coś dla siebie. Są zajęcia 
ceramiczne, ruchowe, kulinarne, odbyły się spotka-
nia z dietetykiem i psychologiem. Istnieje możliwość 
skorzystania z indywidualnej rehabilitacji. Seniorzy 
wyjechali poza tym na wycieczkę do ogrodów „Ka-
pias” w Goczałkowicach – Zdroju i planują kolejne 
wyprawy. Organizatorzy zapewniają posiłki, kawę 
i herbatę. Sami beneficjenci podkreślają, że oprócz 
skorzystania z ciekawego i różnorodnego programu 
zajęć najbardziej cieszą się ze wspólnego spotka-
nia. To dla nas naprawdę bardzo ważne, że możemy 
wyjść z domu, porozmawiać, pośmiać, spędzić miły 
czas w przyjaznym gronie – mówią uczestnicy.

Sławomir Lewczak

Wycieczka do ogrodów „Kapias”

Wyniki I Ogólnopolskiego  
Konkursu Poetyckiego „W górach”

25 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie 
ogłoszono wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„W górach”, na który wpłynęło 46 wierszy z całej Polski.

Jury w składzie: 
Pani Jolanta Wojtyła-Staszek, 
Pani Agnieszka Litwinek, 
Pan Juliusz Wątroba
ocenili wiersze podzielone na trzy kategorie wiekowe: ka-

tegoria I – szkoły podstawowe, kategoria II – szkoły średnie 
i kategoria III – osoby dorosłe

Wyniki konkursu:
Kategoria I – szkoły podstawowe
1. Lena Graca z Jaworzyny Śląskiej za wiersz „W górach…”;
2. Leanne Wierzbicka z miejscowości Chocz za wiersz 

„W górach odnalazłam siebie”;
3. Julia Szalonek z Czechowic-Dziedzic za wiersz „Ponad 

wyżyny wyobraźni”.
Kategoria II – szkoły średnie
1. Jakub Miklus ze Stalowej Woli za wiersz „Schyłek dnia 

w górach”.
Drugiego i trzeciego miejsca jury nie przyznało.
Kategoria III – osoby dorosłe
1. Krystyna Gudel z Suchowoli za wiersz „O czym szemrzesz 

górski strumieniu”;
Laureaci konkursu poetyckiego
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„O sztuce czekania”  
– Adam Bielecki w GBP Bestwina

Zdobywca K2, Makalu, Broad Peak, Gaszerbrum I i II oraz 
wielu innych szczytów, tyszanin Adam Bielecki jest nie tylko 
znakomitym wspinaczem, ale równie doskonałym prelegentem. 
Swój gawędziarski talent dał poznać 25 października gościom 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie – przez ponad dwie 
godziny opowiadał o Himalajach, Karakorum i o swojej drodze 
„na dach świata”.

Bielecki już jako nastolatek nie cechował się przesadną 
cierpliwością, co raczej kłóci się z powiedzeniem, że wspinanie 
w najwyższych górach jest głównie „sztuką czekania”. Pierwsze 
próby podejmował w korkotrampkach i prowizorycznej uprzęży 
zrobionej z samochodowych pasów bezpieczeństwa. Najtrud-
niejsze drogi w Tatrach przechodził w wieku lat 15. Dziś patrzy 

na te młodzieńcze wyczyny z nostalgią, ale i z dystansem, nie 
ma w nim skłonności do bezsensownego ryzyka. Sam mówi, że 
chciałby zostać starym himalaistą, a tych (podobno) po świecie 
nie chodzi wielu… 

Trudno zliczyć wszystkie poruszone na spotkaniu wątki – 
Adam Bielecki posiłkując się prezentacją multimedialną mówił 
o swojej znajomości z Andrzejem Zawadą, przyjaźni z Arturem 
Hajzerem, o pierwszym zimowym wejściu na Broad Peak, 
wyprawie ratunkowej po Élisabeth Revol (wspólnie z Denisem 
Urubko), programie „Polski Himalaizm Zimowy”, o zaletach 
wspinania się w górach niższych i szkoleniu młodzieży. Jego 
pragnieniem jest „pogodzenie” środowisk ceniących zdobywanie 
ośmiotysięczników z tymi, które preferują trudne technicznie 

ściany w innych pasmach. O sukcesach ale i o porażkach 
czy momentach smutnych Bielecki mówił bez zbędnego 
dystansu czy „owijania z bawełnę”. Zły nastrój zawsze 
przepracowuje w górach, tam jest sam ze swoimi myślami 
i może dobrze przygotować się mentalnie do kolejnych 
wyzwań. Nie zapomina przy tym o utrzymywaniu dobrej 
formy fizycznej. W Wielkopolsce, gdzie obecnie mieszka, 
gór nie ma, są jednak ścianki wspinaczkowe, rower i spe-
cjalna bieżnia. Pana Adama mogą spotkać także bywalcy 
szlaków w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – zdobywca K2 
nie stroni od biegania po dobrze nam znanych okolicach.

Salwy śmiechu wśród kilkudziesięcioosobowej widowni 
wzbudził opis nietypowej „operacji” – zszywania nosa 
i czoła himalaisty pokiereszowanych przez spadający 
kamień. Szwy założyli koledzy Bieleckiego w obozie pod 
K2 wspomagający się telefonicznymi poradami lekarza 
Roberta Szymczaka. Poradzili sobie jednak znakomi-
cie. Jeszcze inne historie zawarte są w książce „Spod 
zamarzniętych powiek”, którą każdy chętny mógł w bi-
bliotece nabyć i otrzymać autograf autora. Adam Bielecki 
cierpliwie pozował do zdjęć i odpowiadał na wszystkie 
zadawane pytania. Dyrektor biblioteki Marzena Kozak 
uznała spotkanie za bardzo udane, a październikowego 
gościa za jednego z najsympatyczniejszych, którzy od-
wiedzili bestwińską książnicę. Wśród widzów znalazł się 
również wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Jeśli przed spotkaniem z Adamem Bieleckim ktoś nie 
wiedział, czym różni się styl alpejski od oblężniczego 
albo gdzie jest największe na świecie zagęszczenie 
ośmiotysięczników, nadrobił te braki w jeden wieczór. 
Być może niejeden z słuchaczy zachęcony opowieściami 
Bieleckiego wybierze się w góry – niekoniecznie od razu 
w Himalaje, ale tam, gdzie pozwoli mu kondycja i umie-
jętności. Pora na przygodę!

Sławomir Lewczak

Himalaista Adam Bielecki

Z pracownikami GBP w Bestwinie

2. Jan Gumbisz z Kielc za wiersz „Na szlaku”;
3. Kazimiera Wojtyła z Janowic za wiersz „W górach”.
Wyróżnienia:
1. Piotr Komorowski z Łodzi za wiersz „Góry”;
2. Aleksandra Paszek z Kaniowa za wiersz „Góra jest ko-

bietą…”.
Nagroda specjalna:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Podbeski-

dzie” odział w Bielsku-Białej postanowiło przyznać nagrodę 

specjalną i otrzymała ją Julia Szalonek z Czechowic-Dziedzic.
Biblioteka dziękuje wszystkim uczestnikom, jurorom za 

ciężką pracę przy ocenie wierszy i składa gratulacje laureatom. 
Kolejne podziękowania należą się Polskiemu Towarzystwu 
Turystyczno-Krajoznawczemu „Podbeskidzie” odział 
w Bielsku-Białej i Wójtowi Gminy Bestwina Arturowi Be-
niowskiemu, którzy zgodzili się pełnić patronat honorowy nad 
konkursem. Patronat medialny objęli „Magazyn Gminny” i „Ga-
zeta Górska” i za to również organizatorzy przekazują ukłony.
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Baza dla każdego
Klub edukacyjno – kulturalny w Bestwinie

W dzieciństwie chyba każdy z nas 
urządzał sobie „bazę” – własny azyl, 
ustronie w którym można było schować 
się przed rodzicami i wcielić w dowol-

nego bohatera. A co dzieje się, jeśli pomysł na bazę rośnie 
wraz z człowiekiem? – Powstaje obszerny i przytulny klub dla 
każdego! Takie miejsce wymarzyła sobie i urządziła pani Mag-
dalena Wróbel. „Baza na Krakowskiej” w Bestwinie działa od 
29 września, znakomicie uzupełniając ofertę kulturalną propo-
nowaną przez placówki tradycyjne. 

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czym właściwie jest be-
stwińska „Baza”. To połączenie świetlicy, klubu towarzyskiego 
i salki tanecznej. Mieści się w dobrze znanym budynku GS, 
w lokalu po byłym „Konsulu”. Łączy tradycję z tym, co nowe. 
Z poszanowaniem dla przeszłości i z nadzieją dla tego, co 
będzie. Miejsce, które zaangażuje pokolenia, nastawione na 
lokalne działanie i wsparcie – można przeczytać w ulotce in-
formacyjnej. Magdalena Wróbel (z zawodu animator kultury) 
stawia na wszechstronność i domową atmosferę, widać to już 
od wejścia. Jasne wnętrza, kwiaty, hol z biblioteczką i wygodne 
fotele zachęcają do wstąpienia i przyjrzenia się przedsięwzięciu. 

Działalność „Bazy na Krakowskiej” dzieli się na dwie części. 
Pierwsza z nich, edukacyjna, obejmuje opiekę nad dziećmi 
w wieku 6–14 lat. Projekt „Mamo, tato jedź i załatwiaj” dla naj-

Jubileuszowa wystawa  
klubu „Zdrzadełko”

W dniu 28 października w Muzeum Regionalnym im. ks. Z od-
był się finisaż jubileuszowej wystawy Klubu Plastyków „Zdrza-
dełko”, która przygotowana została z okazji 60-lecia istnienia.  

Klub rozpoczął działalność w czerwcu 1961 r. z inicjatywy 
ówczesnego inspektora oświaty w Pszczynie, Wincentego Wi-
toszka. Pierwszym przewodniczącym został nauczyciel liceum 
ogólnokształcącego, Zbigniew Klimczak, kolejnym – Maria Fol-
tys. To dzięki jej uporowi i zaangażowaniu Klub przezwyciężył 
początkowe trudności personalne i lokalowe, rozwinął się i prze-
trwał. Jego członkowie spotykali się w różnych 
miejscach: w Klubie nad Stawem, w miesz-
kaniach prywatnych, w przedszkolu nr 1, aż 
do 1986 r., kiedy to przejął ich PSS-Społem. 
Wówczas zyskali stałą siedzibę w ośrodku 
„Praktyczna Pani”. Od 1995 r. Klub Plastyków 
jest związany z Pszczyńskim Centrum Kultury.

Członkami Klubu byli i są przedstawiciele 
różnych zawodów, chociaż pierwotnym zało-
żeniem było aby skupiał wyłącznie nauczy-
cieli. Jednak obecnie ani wykształcenie, ani 
wykonywany zawód nie ma znaczenia jeśli 
chodzi o przynależność do „Zdrzadełka”. Cechą 
decydującą jest umiłowanie sztuki i działalność 
plastyczna.

Śledząc dzieje Klubu dostrzec można jak 
bardzo aktywna jest jego działalność. Klub 
prezentował swoje prace na wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Prace wielokrot-

nie prezentowane były również w bestwińskim muzeum. Klub 
aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych 
przez różne instytucje. Warto wspomnieć, iż  członkowie Klubu 
mogą poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami przy-
znanymi na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. 
Przygotowana wystawa, to jak mówiła podczas wernisażu – 
przewodnicząca klubu Alicja Szymczak – jest ukoronowaniem 
wieloletniej pracy twórczej, każdego z autorów wystawy oraz 
podziękowaniem za posiadane talenty. 

Spotkanie artystów z klubu „Zdrzadełko”

Zajęcia dla najmłodszych
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Przytulne wnętrze „Bazy na Krakowskiej”

Szanowni mieszkańcy Kaniowa
Kiedy w 2005 roku sołectwo Kaniów zajęło III miejsce w kon-

kursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, wydawało się, 
że to szczyt naszych możliwości. Życie pokazało już nieraz, 
że tam, gdzie pojawiają się nagrody, wywołują one mobilizację 
do dalszych wysiłków by udowodnić, że wyróżnienie nie było 
przypadkowe.

Szanowni mieszkańcy, jesteście znakomitym przykładem 
powyższego twierdzenia. To głównie dzięki Państwa zaan-
gażowaniu, dbałości o swoje posesje i naszą 
miejscowość zwyciężyliśmy w konkursie 
„Piękna wieś województwa śląskiego 2021”. 
To wielka duma, ale i zobowiązanie. Bardzo się 
cieszymy, że Kaniów został uznany za najpięk-
niejszy w naszym województwie oraz z tego, że 
zauważono wkład pracy Urzędu Gminy, urzęd-
ników, sołtysa z Radą Sołecką, radnych gminy 
Bestwina, stowarzyszeń, klubów sportowych, 
organizacji kulturalnych oraz innych podmiotów; 
organizacji pozarządowych i całej społeczności, 
wszystkich osób działających na rzecz wspólnego 
dobra i rozwoju sołectwa Kaniów.

Ten konkurs to doskonała okazja do promo-
wania i nagradzania tych sołectw województwa 
śląskiego, które dbają o kształtowanie ładu prze-
strzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, 
wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki 
wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz 
aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych 
działań. Ten egzamin już w 2005 r. zdaliśmy ce-
lująco, a na przestrzeni lat, dzięki Państwa zaan-
gażowaniu i dbałości o swoje posesje i otaczające 
nas środowisko udowodniliśmy, że polska wieś 
może być piękna. Nam, mieszkańcom sołectwa 
Kaniów zależy na tym, by ciągle o to piękno dbać 
i takie wartości przekazywać z pokolenia na po-
kolenie. Wierzę, że kolejne lata udowodnią, że na 

to wyróżnienie zasłużyliśmy, a Państwo będą mieć satysfakcję, 
że praca wkładana w dbałość o swoje otoczenie jest doceniania 
przez sąsiadów i przez instytucje zewnętrzne.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że sołectwo 
Kaniów otrzymało w roku 2021 tytuł „Piękna wieś województwa 
śląskiego”

Sołtys Marek Pękala

centruje się na wspólnych działaniach maluchów, 
nastolatków, rodziców i seniorów. Pomysłów jest 
w tym wymiarze mnóstwo – od gier planszowych 
po taniec, makramę, warsztaty plastyczne, szko-
lenia i po prostu rozmowy przy kawie. 

To jeszcze nie wszystko. „Baza” zaprasza chęt-
nych do organizowania przyjęć urodzinowych, sesji 
zdjęciowych, wynajęcia pomieszczeń dla swojej 
grupy i zrealizowania zajęć według własnej kon-
cepcji. Zgłaszać się można pod numerem telefonu 
731 251 102. Od pierwszych gości wpływa dużo 
sugestii i propozycji. Magdalena Wróbel mówi: 
Nie konkurujemy z miejscami typu biblioteki albo 
GOK. Wszystkie te placówki są ważne i potrzeb-
ne, my natomiast poszerzamy istniejącą w gminie 
Bestwina ofertę. Nie wszystko da się zorganizować 
na gruncie „głównego nurtu”, nasza „Baza” to prze-

strzeń wymiany doświadczeń, wzajemnej nauki, kształtowania 
świadomości lokalnej. 

Szczegółowa oferta „Bazy na Krakowskiej” dostępna jest na 
stronie internetowej https://bazanakrakowskiej.pl. Zachęcamy do 
zapoznania się z nowym miejscem na mapie gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

młodszych w wieku 3–5 lat i zajęcia świetlicowe dla starszych 
zapewnią atrakcyjne formy zajęć i towarzystwo rówieśników. 
Dzięki projektowi „Rodzice na wychodnym” można zaplanować 
wieczorem randkę we dwoje, nie martwiąc się o to, kto przy-
pilnuje latorośli. Z kolei kulturalna działalność placówki kon-

Sołtys Marek Pękala z pucharem dla Kaniowa
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Zagraj w taroki!
Tarok – powstał w północnych Włoszech w epoce renesan-

su. Ze względu na podobną nazwę i kształt kart często mylony 
z kartami tarota wykorzystywanymi we wróżbiarstwie, jednak 
nie ma z nimi nic wspólnego. Najwcześniejsze historyczne ślady 
istnienia tych kart to fresk zatytułowany „Grający w tarocchi” 
namalowany ok. 1440 roku oraz księga rachunkowa książąt 
d’Este w Ferrerze, w której dokonano wpisu zakupu czterech 
talii kart w 1442 roku. Za twórcę zasad gry uważany jest Fran-
cesco Castracani Fibbia, książę Pizy. Nazwa 
„tarok” – po włosku tarocco pojawiła się dopie-
ro w XVI wieku i była grą salonową włoskich 
arystokratów. W XVI wieku tarok przenika 
do Francji gdzie powstaje talia kart uważana 
dziś za wzorcową – Tarot de Marseille – czyli 
Tarok Marsylski. Tarok powstał jako gra w karty 
posiadająca swoje reguły i zasady. Pierwszy 
znany nam podręcznik do gry w taroki ukazał 
się we Francji w 1659 roku nosił nazwę „La 
Maison academie des jeux…” 

Z czasem gra przenikła do innych krajów 
europejskich, w tym do cesarstwa Austro – 
Węgierskiego. W taroki grano na dworze cesarza Franciszka 
Józefa, w domach arystokratów, karczmach... oraz koszarach 
wojskowych. W taroki grał sam cesarz i jego rodzina, grała 
arystokracja i lud, grał Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt 
Freud i wielu, wielu innych...

Jak taroki znalazły się na terenach południowej Polski? 
– 370 km taka odległość dzieli obecnie teren Podbeskidzia do 
Wiednia. I podobną odległość musiały przemierzyć taroki, które 
początkiem XX wieku przybyły na te ziemie z Austrii. Miały ku 
temu sprzyjające okoliczności. Przez tutejsze tereny przebiegała 
główna, utwardzona droga z Krakowa do Wiednia tzw. „Cesarka”, 
w obrębie której rozwijały się większe aglomeracje przemysłowe 
takie jak miasto Bielsko – Biała, liczne zakłady pracy wraz z ho-
telami robotniczymi, karczmy, targowiska i inne miejsca wymiany 
handlowej i kulturowej. W pierwszej połowie XIX wieku powstał 
szlak kolejowy łączący Wiedeń i Kraków, gdzie pasażerowie czas 
podróży przeznaczali na grą w karty. Ponadto w wojsku austriac-
ko-węgierskim służyło wielu mieszkańców tutejszych rejonów 
i często wracali do domów z talią taroków w plecaku. Gra w taroki 
w tutejszym regio-
nie szybko zdobyła 
popularność i po 
ponad 100 latach 
nadal jest popular-
na. Organizowane 
są międzynarodowe 
turnieje w których 
uczestniczą gracze 
z terenów Czecho-
wic – Dziedzic, Za-
brzega, Ligoty, Kóz, 
Kęt oraz Republi-
ki Czeskiej. Nale-
ży wspomnieć, że 
w miesiącu marcu 
2020 w Zabrzegu 
odbyły się kolejne 
Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 

w tarokach. Do niedawna uczestnikami zmagań tarokowych 
byli również mieszkańcy gminy Bestwina.  

Obecnie w taroki gra się 54 kartami z czego 22 z nich to taroki 
numerowane kolejno cyframi rzymskimi w tym skiś, pozostałe 
32 karty to tzw. barwy. W taroki grają jednocześnie cztery osoby 
przy stole. Mimo drobnych regionalnych różnic rozgrywki, celem 
gry jest zawsze zebranie jak największej ilości punktów poprzez 
odpowiednie wylicytowanie regulaminowych zgłoszeń i roze-

granie jak najlepiej każdej partii/rozdania. 
W Kozach, Zabrzegu, Czechowicach – Dzie-
dzicach od kilku lat istnieją stowarzyszenia 
i organizacje pasjonatów taroka, którzy 
organizują turnieje oraz prowadzą szkółki 
tarokowe dla dzieci i dorosłych.

Z inicjatywy Wójta Gminy Bestwina 
pragniemy przywrócić nieco zapomnianą 
już tradycję gry w taroka na terenie gminy 
Bestwina. Dlatego w imienia Pana Artura 
Beniowskiego Wójta Gminy Bestwina 
serdecznie zapraszamy młodzież i osoby 
dorosłe, niezależnie od posiadanych umie-

jętności, początkujących i graczy zaawansowanych na zajęcia 
szkółki tarokowej, które planujemy rozpocząć i prowadzić 
w każdy poniedziałek od godz. 1600 do godz. 1900 w muzeum 
w Bestwinie. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się 
mailowo na adres sport@bestwina.pl lub telefonicznie 32 215 
77 00.

Gra w taroki to znakomita zabawa, pozwala miło spędzić czas 
niezależnie od wieku, rozwijając przy tym logiczne i szybkie 
myślenie. Taroki to wspaniała alternatywa dla spędzania czasu 
przed ekranami telewizji, komputera czy smartfona. Taroki to 
nasze wspólne dziedzictwo.

Serdecznie zapraszam
Piotr Kine

Kierownik Referatu Sportu i Promocji
Znajdź nas na facebooku grupa: Szkoła Taroka  

w Bestwinie – tam znajdują się aktualne informacje o nas. 
Zapraszamy!
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Informator

W dniu 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie pierwszy etap uchwały antysmogowej. Od tego 
dnia nie będzie można używać kotłów wyprodukowanych przed rokiem 2007 lub tych, które 
nie posiadają tabliczki znamionowej (bez względu na wiek kotła). Stary kocioł na paliwo 
stałe należy wymienić na nowy (co najmniej klasy 5 i ekoprojekt) lub zastosować inne źródło 
ciepła dopuszczone przez uchwałę.

W stosunku do osób łamiących te przepisy i użytkujących kotły niezgodne z uchwałą, 
mogą być kierowane wnioski do sądu o ukaranie grzywną.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Bestwinie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Pro-
gramu Czyste Powietrze. Za jego pośrednictwem mieszkaniec może złożyć wniosek o do-
finansowanie inwestycji polegającej na wymianie starego pieca.

W dniu 5 maja 2021 gmina Bestwina podpisała Porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska\i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przy-
stąpieniu do programu „Czyste Powietrze”, decydując się m.in. na utworzenie 
i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego. 

Za jego pośrednictwem mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku o do-
finansowanie w formie dotacji na wymianę źródeł ciepła, oraz na przeprowa-
dzenie termomodernizacji budynków. 

Do tej pory zostało złożonych 58 wniosków o dofinansowanie. 
Wystarczy spełnić kilka warunków i uzupełnić kilka niezbędnych informacji 

w formularzu, a sporządzenie samego wniosku nie zajmuje wiele czasu. 
Wszelkie informacje i fachową pomoc otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 32 215 77 22.
Program Czyste Powietrze jest największym projektem proekologicznym w naszym kraju i jednocześnie najważniej-

szym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem. Dzięki pozyskanym dotacjom skorzysta niejeden domowy 
budżet, a przede wszystkim powietrze, którym oddychamy.

Zapraszamy do skorzystania z Punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Bestwina.

„Uchwała antysmogowa” na terenie  
całego województwa śląskiego


