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Żeby Polska była Polską

   Tytuł utworu Jana Pietrzaka w pełni oddaje zaangażowanie wielu pokoleń Polaków w walkę  
o niepodległość naszego kraju. Życie dla Polski poświęcali także mieszkańcy gminy Bestwina.  
Im wszystkim złożyliśmy 11 listopada hołd pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy. Wiązanki kwiatów  
składali nasi przedstawiciele w osobach wójta Stefana Wodniaka, reprezentantów samorządu gminnego  
i powiatowego, sołectw, organizacji społecznych, pracowniczych, harcerzy, uczniów, różnych grup 
i stowarzyszeń. Wcześniej odbywał się dwunasty już Przegląd Pieśni Patriotycznej.

/Fot. S. Lewczak, J. Zużałek/
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Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
W ostatnim czasie przeżywaliśmy czas zadumy związany  

z Dniami Wszystkich Świętych i Świętem Zmarłych, obchodzili-
śmy wydarzenia związane z dniem 11 listopada – Narodowym 
Świętem Niepodległości. 

Równocześnie dla mnie i urzędników gminnych jest to czas 
pracy nad projektem budżetu na rok 2012, jest to również oka-
zja do spotkania się z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. 
Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym mamy możliwość 
prowadzenia rozpoczętych już inwestycji, z których przedstawię 
te najważniejsze:

• Trwają prace związane z przyłączeniami budynków  
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Bestwince.

• Kontynuowane są rozbudowa obiektów Set-a i budowa 
sali sportowej w Kaniowie.

• Wykonywane są prace porządkowe przy ul. Bialskiej  
w Bestwinie.

Wójt Gminy Bestwina
Mgr inż. Stefan Wodniak

Panu

Władysławowi Ziobro

Z powodu śmierci
Żony

Serdeczne wyrazy 
współczucia przesyłają

Wójt Gminy Bestwina
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady 

Gminy Bestwina
Radni Gminy Bestwina

Serdeczne podziękowania

Dla wszystkich biorących 
udział  w pogrzebie 

ś.p. Grażyny Ziobro
 Szczególne Bóg Zapłać dla ks. 

Józefa Barana za przewodniczenie 
liturgii. Podziękowania składam 

również Wójtowi Gminy Bestwina 
Stefanowi Wodniakowi,  

pracownikom Urzędu Gminy,  
Radnym. Dziękuję także  

przedstawicielom organizacji,  
kół i stowarzyszeń oraz chórowi 

„Ave Maria” za piękny śpiew. 

Doktorowi nauk medycznych 
Franciszkowi Madze wyrażam 
wdzięczność za długoletnią  

opiekę nad moją żoną.

           Mąż Władysław Ziobro  
             wraz z rodziną
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Aktualności

   O godzinie 14.30 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
przywitał Wójta Stefana Wodniaka, Zastępcę Wójta Stanisława 
Wojtczaka, Skarbnik Stanisławę Grzywę, radnych Powiatu Biel-
skiego Artura Beniowskiego i Bogusława Stolarczyka, Radnych 
Rady Gminy Bestwina, kierowników jednostek organizacyjnych, 
sołtysów oraz gości: Nauczycieli z gminnych szkół i przedszkoli. 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem została radna 
Maria Maroszek. 

Zanim przystąpiono do podejmowania uchwał, złożono gratulacje 
oraz wręczono kwiaty i podziękowania grupie nauczycieli, którzy 
otrzymali w tym roku nagrodę Wójta Gminy Bestwina. Osobne 
podziękowania złożono pedagogom, którzy uzyskali awans na 
stopień nauczyciela mianowanego.

Nagrody Wójta otrzymały:
1. Małgorzata Zawiła - Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Bestwinie.
2. Maria Zyzańska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie.
3. Wiesława Ochman - Szeliga - Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Bestwince. 
4. Łucja Firganek - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince.
5. Jolanta Kuczyńska - Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Janowicach. 
6. Monika Krężelok  -  Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Janowicach  
7. Beata Kozioł - Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie. 
Dyplomy awansu na stopień nauczyciela mianowanego otrzy-

mały:
1. Dorota Kóska - Beniowska -ZSP Kaniów
2. Iwona Pala - Legutko - ZSP Bestwinka
3. Agnieszka Wiewióra - ZSP Bestwina
Rada Gminy podejmowała Uchwały w sprawie:
1. Przekazania środków finansowych dla Komendy Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych.

2. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 
13 grudnia 2010 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bestwina na lata 2011 - 2020.

3. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 
13 grudnia 2010 r., w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 
Bestwina w 2012 roku.

5. Zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 z dnia 1 października 
2009 r., w sprawie określenia 
wzorów informacji i deklaracji 
o podmiocie i przedmiocie opo-
datkowania niezbędnych do 
wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśne-
go, podatki rolnego.
6. Określenia na 2012 rok 
stawek podatku od środków 
transportowych.
7. Zatwierdzenia Progra-
mu Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami wymienionymi 
w art. 3. ust. 3 Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2012 rok.

X Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skróconą relację z X sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 X 2011 r. Pełen protokół, wraz 

ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostępny będzie na stronie urzędowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.
8. Rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Kóski na opie-

szałość Wójta Gminy Bestwina, w której Rada Gminy 
Bestwina uchwala, aby uznać skargę za bezzasadną, oraz 
zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina 
do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

9. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach 
i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012 
– 2015.

10. Przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia wyboru ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego 
w Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015.
11. Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach 
na kadencję 2012 – 2015.
12. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie na 
kadencję 2012 – 2015.
Wyjaśnień do projektów Uchwał udzielał Wójt Stefan Wodniak. 

W punkcie siódmym głos zabrał również radny Andrzej Wojtyła, 
przedstawiając sytuację harcerzy działających w naszej gminie. 
Natomiast odnośnie punktu ósmego wypowiedział się przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, radny Łukasz Furczyk stwierdzając, 
że Komisja nie znalazła podstaw formalno – prawnych do uzasad-
nienia skargi i uznała ją za bezzasadną.

Ad. 4: Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok dla pod-
miotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od1 m² powierzchni użytkowej: 0,64 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 20,53 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni 
użytkowej: 9,73 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,34 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem od 1 m² powierzchni 
użytkowej: 6,94 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 
m² powierzchni użytkowej: 4,34 zł

g) budynki kontroli lotów od 1m² powierzchni użytkowej: 1,50 zł
2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 

4 ust.1 pkt 3 i ust. 37
a) pozostałych: 2%
b) przeznaczonych pod działalność lotnisk i lądowisk, 

związanych z obsługą pasów startowych z zakresie startów  
i lądowań 0,001%

3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1 m² powierzchni: 0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 hektara powierzchni: 4,33 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności Wręczanie nagród Wójta
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pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od  
1 m² powierzchni: 0,12 zł

d) pozostałych od 1 m² powierzchni: 0,20 zł
e) przeznaczonych do działalności lotnisk i lądowisk związanych 

z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań od 1 m² 
powierzchni: 0,01 zł

Projekty Uchwał nr 9 – 12 dotyczyły wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Pszczynie oraz Sądu Rejonowego w Katowicach. 
Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zaproponowano skład 
komisji skrutacyjnej, w której skład weszli radni: Maria Maroszek 
(przewodnicząca), Wioleta Gandor oraz Grzegorz Gawęda. 
Skład tej komisji zatwierdzono na sesji jednogłośnie. Następnie 
wypowiedział się przewodniczący zespołu opiniującego Benedykt 
Kohut. Radny poinformował, że zespół opiniujący kandydatów 
na ławników zebrał się w dniach 3 i 25 października 2011. Zespół 
ten stwierdził, że kandydaci na ławników Sądu Okręgowego  
w Katowicach: Tadeusz Rosner (do orzekania w sprawach kar-
nych), Wanda Kohut (do orzekania w sprawach rodzinnych), oraz 
kandydatka do Sądu Rejonowego w Pszczynie Dorota Mynarska 
(do orzekania w sprawach prawa pracy) nie figurują w kartotece 
karnej Krajowego Rejestru Karnego.

W głosowaniu tajnym radni wybrali na 
ławników:

Do Sądu Okręgowego w Katowicach:
- Tadeusz Rosner (do orzekania w 

spawach karnych),13 głosów za, jeden 
przeciwny.

- Wanda Kohut (do orzekania w spra-
wach rodzinnych), 14 głosów za.

Do Sądu Rejonowego w Pszczynie:
- Dorota Mynarska (do orzekania 

w sprawach prawa pracy), 14 głosów za.
Projekty te zostały pozytywnie zaopinio-

wane przez Komisje Stałe Rady Gminy. 
Radni przyjęli wszystkie uchwały jednogłośnie.

W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy poinfor-
mował, że oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w ter-
minie i dostarczone do Urzędu Skarbowego, sam Przewodniczący 
oraz Wójt złożyli swoje oświadczenie na ręce wojewody śląskiego. 

Przewodniczący odczytał ponadto pisma, które wpłynęły do 
Biura Rady Gminy:

- Od wydawnictwa C.H. Beck w sprawie „Vademecum Radnego”.
- Pismo od Sekcji Wędkarskiej LKS „Przełom” Kaniów zwra-

cającej się z prośbą o wsparcie w działaniach mających na celu 
pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy Bestwina na 
2012 r., pozwalających na dofinansowanie operacji w ramach 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. 

- Prośbę od Wojciecha Romańskiego o dofinansowanie stypen-
dium z zakresu kultury i sztuki.

- Prośbę od mieszkańców o uregulowanie stanu prawnego części 
nieruchomości działki położonej w Bestwinie przy ul. Szkolnej.

- Prośba od Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych 
w Bielsku – Białej o zaprotestowanie przeciwko przeniesieniu tej 
szkoły do budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej. 

Kwestię tę przybliżył radny Jerzy Stanclik, Radni postanowili 
nie zajmować stanowiska w sprawie.

- Wniosek o zorganizowanie dyskusji dotyczącej kwestii metro-
polii i subregionów.

Stan zaawansowania bieżących inwestycji przedstawił Wójt 
Stefan Wodniak. Zaprosił również na tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości oraz Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Wnioski i zapytania radnych:
Radny Jerzy Stanclik: 1. Nawiązał do kwestii z poprzedniej sesji, 

kierując do radnych powiatowych w imieniu mieszkańców – podzię-
kowanie za remont osuwiska przy ul. gen. Hallera, podziękowanie 
za wymalowanie pasów na ul. Witosa i prośbę o wymalowanie pa-
sów na ul. Krakowskiej. 2. Poinformował, że mieszkańcy doceniają 
remont ul. Bialskiej, jednak zwracają uwagę na zły stan nawierzchni 
ul. Krakowskiej i proszą Powiat o zaplanowanie modernizacji tej 
ulicy w ciągu Bestwiny i w stronę Czechowic – Dziedzic południo-
wych. 3. Poprosił o zdjęcie znaków sygnalizujących osuwisko na 
ul. Kościelnej. 4. Zaapelował o rozwiązanie problemu spływającej 
wody w okolicach ul. Kościelnej.

Radny Łukasz Furczyk: 1. Podziękował za realizację wniosków 
z zakresu konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych. 2. Po-
prosił o wyczyszczenie korytek odprowadzających wodę wzdłuż ul. 
Witosa. 3. Poinformował o rozpoczynającej się wycince drzew przy 
ul. Krzywolaków i wyraził nadzieję na dalsze inwestycje realizowane 
w tym rejonie. 4. Zapytał, czy jest już wybrana firma, która będzie 
odśnieżać gminne drogi i chodniki.

Radny Anatol Faruga: 1. Poinformował o losach złożonej 
petycji mieszkańców ulicy Szkolnej – Radni Anatol Faruga i Jan 
Stanclik uczestniczyli w sesji Rady Powiatu, gdzie dokument został 
złożony na ręce Starosty. 2. Złożył propozycję wprowadzenia na 
sesjach Rady Gminy dyskusji w ramach poszczególnych bloków 

tematycznych – związanych np. z gospodarką, 
edukacją, kulturą, zdrowiem.

Radny Stanisław Nycz – 1. Poprosił w 
imieniu mieszkańców o wykonanie fosy w 
kierunku od. posesji p. Chromik do kościoła 
w Janowicach. 2. Poprosił o załatanie dziur 
na ul. Miodowej, Pszczelarskiej, Janowickiej 
i Granicznej. 3. Poruszył kwestię zamulenia 
fosy wykonanej od granicy z Janowicami  
w stronę Bestwiny.

Radny Jerzy Borutka: 1. Złożył wnio-
sek  o  wymianę p ieca w przedszko-
l u  s p o ł e c z n y m  w  J a n o w i c a c h .  2 . 
Poruszył kwestię odmownej decyzji gminy 

Bestwina w sprawie remontu skrzyżowania ul. Czernichowskiej  
w gminie Wilamowice i Pisarzowickiej – decyzja ta spowodowa-
na jest statusem prawnym części działek będących własnością 
Skarbu Państwa.

Radna Wioleta Gandor: 1. Przypomniała o konieczności re-
montu ul. św. Floriana i poprosiła radnych powiatowych, by zrobili 
wszystko, aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki 
na to zadanie (wniosek w tej sprawie został złożony w Starostwie 
Powiatowym). 2. Zapytała, kiedy będzie wyremontowana ul. Ślo-
sarczyka, gdyż została uszkodzona w wyniku prac związanych  
z kanalizacją i osuwa się w kierunku przepompowni (według infor-
macji Pełnomocnika Wójta, będzie to zabezpieczone w tym roku).

Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 1. Poprosił o zorganizowanie 
wspólnego posiedzenia komisji stałych oraz przedstawicieli Sekcji 
Wędkarskiej LKS „Przełom” Kaniów w sprawie propozycji złożonej 
i odczytanej na sesji. 2. Ponowił wniosek o naprawę odcinka ul. 
Kóski. 3. Zapytał, czy prace wykończeniowe na przepuście przy ul. 
Kóski zakończą się jeszcze w tym roku? (Przepust spełnia swoją 
rolę, prace wykończeniowe zostaną wykonane w roku przyszłym) 
4. Poprosił radnych powiatowych, by dołożyli wszelkich starań, 
aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na remont 
ul. Krzywolaków. 5. Zapytał o możliwość zorganizowania jeszcze  
w tym roku zbiórki surowców wtórnych (prowadzone są na bieżąco) 
i odpadów wielkogabarytowych.

Radny Andrzej Wojtyła: 1. Poprosił o zamieszczenie w Maga-
zynie Gminnym informacji o nowych regulacjach w sprawie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (artykuł znajduje się 
w numerze 8/2011). 2. Poprosił o usuniecie znaku ograniczenia 
prędkości na ul. Kościelnej.

Nagrodzeni i awansowani nauczyciele
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Radny Mateusz Grygierzec: 1. Wnioskował do Referatu Służb 
Technicznych o wpłynięcie na firmę remontującą ul. Bialską, by 
zabezpieczyła istniejącą skarpę przed wjazdem na ul. Świerkową 
– zapytał, czy inwestycja przebiega zgodnie z planem. 2. Poprosił 
prezesa Kombestu Wacława Waliczka o podanie podstawowych 
parametrów planowanego zbiornika mającego powstać przy stacji 
uzdatniania oraz zapytał, czy omawiany zbiornik rozwiąże problem 
zaopatrzenia gminy w wodę. Poprosił także o orientacyjne podanie 
możliwości złoża.

Według słów prezesa Kombestu, problem zaopatrzenia w wodę 
występuje jedynie w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w okresie 
ekstremalnych upałów, gdy pobory wody są znaczne. Niemniej 
budowa pozwoli rozwiązać także i tę niedogodność. Projektowane 
są dwa zbiorniki o łącznej pojemności 1400 m³, każdy z nich po 
700m³. Będą budowane jeden po drugim. Możliwości złoża to ok. 
50 lat,  uzysk wody ze złoża wynosi w okresie jesienno – zimowym 
ok. 1700 m³, a w lecie ok. 2300 – 2400 m³ na dobę.

Następnie głos zabrała kierownik Referatu Budownictwa, Go-
spodarki i Ochrony Środowiska Alicja Grygierzec. Przekazała 
informacje dotyczące ustawy o gospodarce odpadami:

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 
stycznia 2012 r. wskazuje terminy realizacji poszczególnych etapów 
docelowo umożliwiających wprowadzenie nowego sytemu gospo-
darki odpadami komunalnymi. Terminem wiążącym gminy jest 1 
lipca 2013 r. Najpóźniej z tym dniem odpady komunalne odbierać 
będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu przez gminę.

Do 30 czerwca 2012 r. wyznaczony jest termin uchwalenia aktu-
alizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany wskażą 
regiony gospodarki odpadami komunalnymi i gminy wchodzące w 
skład regionu oraz wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych.

Do 31 grudnia 2012 r. Rady Gminy są obowiązane do podjęcia 
uchwał regulujących szczegóły gminnego systemu, m.in.: 

- dostosowany do wojewódzkiego planu regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy,

- metody ustalenia opłaty i stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

- wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli 
nieruchomości,

- wymogi, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o zezwolenie.

Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy odbierający odpady ko-
munalne mogą wykonywać działalność pod warunkiem uzyskania 
wpisu do rejestru działalności regulowanej. Niestety do tej pory 
nie wyszły rozporządzenia wykonawcze, których datę wejścia  
w życie na 1 stycznia 2012 r deklaruje resort ochrony środowiska. 
Tym trudniej jest prowadzić prace przygotowujące wdrożenie 
systemu zgodnego z zapisami ustawy. Przez Śląski Związek Gmin  
i Powiatów i Marszałka Województwa Śląskiego organizowane są 
spotkania mające na celu wypracowanie poprawnych i w miarę 
jednolitych zasad. 

Nowy system nakładający inne niż dotychczas obowiązki na 
gminę, przedsiębiorców i właścicieli jest trudny do postawienia. Wy-
maga dużego zaangażowania wszystkich uczestników systemu w 
celu osiągnięcia ustawowo wymaganych poziomów recyklingu oraz 
procentowego udziału odpadów przekazywanych do składowania, 
aby nie ponosić ustawowych kar za niedopełnienie tego obowiązku.

Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk odniósł się do kwestii 
wymalowania pasów na ul. Krakowskiej. Jak zaznaczył, droga ta 
niestety nie spełnia wymogów technicznych – nie jest odpowiednio 
szeroka, by można było namalować pasy osiowe. Natomiast spra-
wy ulic Krzywolaków i Czechowickiej są w fazie projektowej. Ubytki 
na ul. Janowickiej zostały już zgłoszone – na remonty cząstkowe 
dróg przekazano w sumie 500 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Żużałek: 1. Ponowił wniosek 
o naprawę dziur na ul. Jawiszowickiej. 2. Poprosił o przeprowa-
dzenie wizji lokalnej na ul. Łabędziej, gdzie tworzą się osuwiska.  
3. Poprosił, by rozwiązać problem zarzutów o nieuczciwą konku-
rencję wysuwanych przez mieszkańców w sprawie SP ZOZ.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozostałe pisma oraz 
odpowiedzi Pełnomocnika Wójta na niektóre z pojawiających się 
wniosków.

14 listopada miała miejsce ponadto XI, nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy Bestwina, na której podjęto Uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2010 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2011 - 2020.

2. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 
13 grudnia 2010 r., w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania.

Opracowanie: Sławomir Lewczak 

Remont ul. Bialskiej
Na ul. Bialskiej w Bestwinie dobiegają końca prace remonto-

we związane z przebudową tej drogi. Wzdłuż całej ulicy został 
wybudowany chodnik (wraz z kanalizacją deszczową) co nie-
wątpliwie poprawi bezpieczeństwo pieszych, została położona 
nowa nakładka asfaltowa, wykonane jest oznakowanie poziome 
(linie) krawędziowe i środkowe, przebudowana została sieć 
teletechniczna. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe: 

czyszczenie rowów, utwardzanie poboczy i wjazdów na posesje. 
Cieszy fakt, że po wielu latach starań w końcu udało się zre-

alizować tę inwestycję. Nie byłoby to możliwe bez „przejęcia” 
ul. Bialskiej na czas realizacji robót od Starostwa Powiatowego 
przez Gminę Bestwina i przeprowadzenia przez pracowników 
Urzędu Gminy wszystkich procedur, od złożenia wniosku  
o dofinansowanie, poprzez procedury przetargowe, nadzór nad 

inwestycją i jej rozliczenie. 
Całkowita wartość projektu to ponad 2,5 

mln złotych. Wniosek został złożony do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – tzw. „Schetynówka”. Połowa 
inwestycji została sfinansowana przez 
ministerstwo poprzez Urząd Wojewódzki,  
a pozostałe 50% to wkład finansowy Gmi-
ny Bestwina i Starostwa Powiatowego. 

AB
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Aktualności

Zebrania wiejskie: Kaniów, Bestwina, Janowice
Trwa jesienny cykl zebrań wiejskich. Za nami już spotkania  

w Kaniowie (16 X), Bestwinie (30 X) oraz w Janowicach (6 XI). 
Do omówienia zostały jeszcze sprawy sołectwa Bestwinka. 

Zebrania wiejskie są czasem spotkania mieszkańców z Wój-
tem, przedstawicielami Urzędu i Rady Gminy. Organizowanie 
ich to ustawowy obowiązek, a zarazem możliwość zapoznania 
się z bieżącymi zadaniami i potrzebami. W trzech sołectwach, 
gdzie zebrania się zakończyły, udział wzięli: Wójt gminy Bestwina 
Stefan Wodniak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, 
pełnomocnik Wójta ds. inwestycji Artur Beniowski, radni gminy 
Bestwina, radni Rady Powiatu Bielskiego, sołtysi, przedstawiciele 
organizacji, kół i stowarzyszeń, a także wielu mieszkańców, któ-
rym nie są obce sprawy swoich miejscowości. Zabrakło natomiast 
Starosty Bielskiego, do którego skierowanych było wiele pytań, 
zwłaszcza dotyczących stanu dróg powiatowych.

Wystąpienia Wójta dotyczyły głównie spraw budżetowych  
i stanu zaawansowania najważniejszych inwestycji. Stefan Wod-
niak zwrócił uwagę, że budżet nie jest łatwy w realizacji przede 
wszystkim dlatego, że wydatki znacznie przewyższają dochody 
prognozowane przez Ministerstwo Finansów. Wykonywane 
zadania inwestycyjne w większości realizowane są ze środków 
zewnętrznych, a także kredytów lub pożyczek umarzanych po 
wykonaniu i rozliczeniu danego zadania.

Zadań tych jest sporo. Niestety obecne czasy zmuszają naszą 
gminę do wybierania tych, które możemy zrealizować przy po-
mocy środków unijnych, pozyskiwanych na przykład z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby zwiększyć szansę na ich 
uzyskanie, gmina zrzesza się także z sąsiednimi jednostkami 
samorządu terytorialnego – w taki sposób została zawiązana 
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”. Pierwszeństwo mają 
inwestycje już rozpoczęte oraz związane z gospodarką wodno 
– ściekową. Te ostatnie posiadają szczególny priorytet, gdyż 
gminom, które nie uporają się z nimi w ciągu najbliższych lat, 
grożą poważne sankcje. Stąd logiczna staje się konieczność 
ich wyboru, a przez to pewne zadania niestety nie mogą zostać  
w najbliższym czasie zrealizowane. 

Pewna część mieszkańców naszych sołectw wyraża wątpliwo-
ści, czy ich miejscowość została potraktowana sprawiedliwie, czy 
też w jakiś sposób pominięta. Nie da się na te subiektywne zapa-
trywania odpowiedzieć w sposób jednoznaczny i kategoryczny, 
gdyż środki przeznaczane są według aktualnych potrzeb. Niektóre 
inwestycje mimo że wykonywane są w konkretnym sołectwie będą 
służyły mieszkańcom całej gminy. Można wśród nich wymienić 
oczyszczalnię ścieków, modernizację obiektów „Set-a”, budowę 
„Orlika”, modernizację stacji uzdatniania wody pitnej. 

Oczywiście zawsze jest wiele tematów do dyskusji. Miesz-
kańcy zabierają głos zwłaszcza w sprawie naprawy nawierzchni 
dróg i mostków, zabezpieczenia istniejących osuwisk, budowy 
chodników w newralgicznych miejscach, konserwacji rowów i 
przepustów, budowy punktów świetlnych, bądź też postawienia 
lub ewentualnej likwidacji znaków drogowych.  

Na zebrania wiejskie zapraszano także gości z zewnątrz. Do 
Kaniowa przybył min. Szymon Adamecki reprezentujący Przed-
siębiorstwo Górnicze „Silesia” (więcej w osobnym artykule), 
natomiast w Janowicach o sytuacji nowego przedszkola mówił 
Konrad Sobik ze stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne.

Uchwały i wnioski zanotowane na zebraniach wiejskich:

Kaniów:
1. Uzupełnić oznakowanie na wałach. 2. Wyremontować ul. 

Jawiszowic-
ką i ul. Dan-
kowicką do 
Łękawki. 3. 
Wyremonto-
wać budynek 
gminny – ul. 
Czechowicka 
23. 4. Dopro-
wadzić bie-
żącą wodę 
d o  j e d n e j  
z posesji przy 
ul. Nad Łękawką. 5. Udrożnić odpływy na ul. Żwirowej 6. Postawić 
znak zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Żwirowej przy 
budynkach prywatnych. 7. Naprawić ul. Żwirową poprzez zasy-
panie dziur. 8. Udrożnić przepust na ul. Grobel Borowa. 9. Wy-
remontować przepust na ul. Łabędziej. 10. Częściej wykonywać 
przeglądy przy ul. Krzywolaków – dotyczy przepompowni ścieków. 
11. Rozbudować parkingi i poprawić estetykę centrum Kaniowa. 

Bestwina: 
Uchwały – 
1. Zebranie wiejskie w Bestwinie zobowiązuje Wójta oraz Radę 

Gminy do podjęcia niezwłocznych a zarazem skutecznych działań 
zmierzających zarówno do poprawy zaopatrzenia, jak i do popra-
wy jakości wody przeznaczonej do spożycia. W szczególności 
podejmowane przez władze gminne działania powinny prowadzić 
do rozbudowy zbiorników przeznaczonych na ujęcie wody pitnej. 

2. Zebranie wiejskie w Bestwinie z uwagi na wielokrotnie po-
wtarzające się przypadki zaniedbań ze strony firm wykonujących 
roboty remontowe i inwestycyjne na terenie sołectwa zobowiązuje 
uprawnione w tym zakresie organy gminy do systematycznej 
kontroli jakości prowadzonych robót.

Wnioski: 1. Wniosek o dokonywanie przynajmniej raz do roku, 
zgodnie ze statutem sołectwa, w oparciu o wcześniej przygotowa-
ne informacje, oceny działań prowadzonych przez sołtysa i radę 
sołecką. 2. Podjęcie ze strony komórek Urzędu Gminy działań 
zmierzających do likwidacji zjawiska spalania śmieci w domowych 
kotłach. 3. Systematyczne kontrolowanie jakości odśnieżania 
dróg gminnych i powiatowych – zamieszczanie w Internecie in-
formacji, jak to robić. 4. Poprawić wjazd z ul. Leśnej na ul. Bialską 
poprzez poszerzenie wjazdu i nałożenie nakładki asfaltowej. 5. 
Położenie w trybie pilnym nakładki asfaltowej przy wjeździe na 
posesję przy ul. Leśnej 1. 6. Uporządkowanie terenu – wjazd z ul. 
Leśnej na ul. 
Bialską. 7. 
Wykopanie 
rowu odwad-
n i a j ą c e g o 
wzdłuż ul . 
Leśnej, od-
prowadzają-
cego wody 
opadowe do 
potoku Pod-
leśnego. 8. 
Wyregu lo-

Zebranie w Kaniowie - głos zabiera Wójt Stefan  
Wodniak

Zebranie wiejskie w Bestwinie
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Nowa twarz „Silesii” – perspektywy dla gminy Bestwina
Niepewny los czechowickiej kopalni „Silesia” przez ostatnie lata 

spędzał sen z powiek w wielu górniczych rodzinach, zamiesz-
kujących także gminę Bestwina. Po wielu perturbacjach sprawa 
znalazła swój finał – a wszystko za sprawą Przedsiębiorstwa 
Górniczego ”SILESIA” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to jest firmą 
należącą do Energetický a průmyslový  holding a.s.,  czeskiej  
grupy  działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. 
9 grudnia 2010 roku PG „SILESIA” Sp. z o.o. ostatecznie podpi-
sało z Kompanią Węglową Umowę Rozporządzającą związana 
ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK 
„Brzeszcze - Silesia” Ruch II „Silesia”. Tym samym otworzył się 
w historii pobliskiej kopalni nowy rozdział.

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i perspektywy jego 
dalszego rozwoju przybliżali mieszkańcom Kaniowa na zebraniu 
wiejskim w dniu 16 października Szymon Adamecki – Dyrektor 
Departamentu Gospodarki Złożem, oraz  Mariola Mizera -  Kie-
rownik Oddziału Ochrony Terenu Górniczego. Kolejne spotkanie 
odbyło się w dniu 15 listopada. Tematów interesujących naszych 
mieszkańców jest kilka, dotyczą one głównie spraw zatrudnienia, 
prowadzonych w gminie zadań wodnych i melioracyjnych oraz 
problemu szkód związanych z eksploatacją.

W chwili obecnej zatrudniamy 1210 pra-
cowników własnych – mówi Adamecki – do 
tego dochodzi jeszcze ok. 400 osób z firm 
zewnętrznych. Jesteśmy na etapie ciągłej re-
krutacji, docelowo chcemy zatrudnić ok. 2000 
osób. Przedsiębiorstwo poszukuje zwłaszcza 
specjalistów w swoich dziedzinach – górni-
ków, elektryków, mechaników. Zatem nawet  
w dobie powszechnego bezrobocia jest szansa 
na zatrudnienie w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania.

PG SILESIA od chwili swojego zaistnienia w 
Czechowicach – Dziedzicach stara się współ-
pracować z samorządami lokalnymi. Wagę 
tej współpracy podkreślał wielokrotnie także 
wójt gminy Bestwina, Stefan Wodniak. Jest 
to istotne z tego względu, że firma (wspólnie 

z Kompanią Węglową) wykonuje czyszczenie rowów na terenie 
objętym wpływem eksploatacji górniczej oraz wyremontowała  
i wyszlamowała istniejące pompownie. Od czasu ich przejęcia, 
PG SILESIA wyremontowała trzy pompy z sześciu pracujących 
w głównej pompowni przy ul. Gawlików. Tam też został wyczysz-
czony zbiornik, w którym gromadzą się wody gruntowe z rejonu 
Kaniowa. Na tymczasowej pompowni przy ul. Rybackiej zamon-
towano dwie nowe pompy, kolejne urządzenie zainstalowano 
przy ul. Hamerlaka.

Wiele pytań budzi kwestia usuwania skutków eksploatacji. Szy-
mon Adamecki i Mariola Mizera wyjaśniają – za dotychczasowe 
szkody odpowiada Kompania Węglowa S.A. Wnioski dotyczące 
usuwania szkód przyjmuje PG „SILESIA” i przekazuje do Kom-
panii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia 
w Woli. Natomiast po upływie trzech lat obowiązki odpowiedzial-
ności przejmie PG „SILESIA” Sp. z o.o. Spółka przeprowadza 
inwentaryzację obiektów znajdujących się w zasięgu wpływów 
projektowanej eksploatacji, wraz z określeniem ich kategoria 
odporności. Budynki szczególnie narażone pozostaną pod sys-
tematyczną obserwacją. Spisywane są umowy, w myśl których 

administratorzy sieci infrastruktury technicznej będą 
usuwać szkody na koszt PG SILESIA.

 Eksploatacja w gminie Bestwina będzie odby-
wała się tylko i wyłącznie pod sołectwem Kaniów, 
konkretnie w jego północno – zachodniej części (od 
rzeki Białej po Wisłę i do okolic ul. Krzywolaków 
oraz Łabędziej). Pierwsza ściana na tym obszarze 
- 334 w pokładzie 330 będzie uruchomiona w końcu 
pierwszego lub na początku drugiego kwartału roku 
2013. Pod terenem Bielskiego Parku Technologicz-
nego, Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji  
w Kaniowie PG SILESIA w okresie koncesyjnym nie 
planuje prowadzenia eksploatacji górniczej.

 PG SILESIA w razie ewentualnych pytań prosi 
o kontakt, wszelkie informacje można znaleźć na 
stronie internetowej http://www.pgsilesia.pl

Sławomir LewczakPrzedstawiciel PG „SILESIA’’ - 
Szymon Adamecki

wanie Łękawki. 9. Poprawienie nawierzchni chodnika na ul. 
Godynia – most na Łękawce. 10. Zwiększenie bezpieczeństwa 
wyjazdu z ul. Godynia na ul. Witosa. 11. Przedłużenie kursu 
autobusu MZK do POM-u. 12. Odwodnienie ul. Widokowej. 13. 
Ograniczenie tonażu na ul. Gospodarskiej, oraz zorganizowanie 
przez Urząd Gminy spotkania z mieszkańcami ul. Gospodarskiej 
i ul. Zaułek w sprawie odwodnienia tego terenu. 13. Wykonanie 
projektu remontu generalnego ul. Szkolnej – wniosek kierowany 
do władz Powiatu. 14. Budowa chodnika na ul. Krakowskiej do 
granic z gminą Wilamowice. 15. Poprawić czytelność znaku 
drogowego na ul. Krakowskiej. 16. Wybudować chodnik wzdłuż 
ul. Janowickiej w Bestwinie. 17. Nadzór nad jakością prac przy 
odwodnieniu ul. Bialskiej, rozwiązanie problemu nieświecących 
lamp na ul. Bialskiej. 18. Wymiana korytek odwadniających na 
ul. Ludowej. 19. Wybudowanie brakującej części chodnika na 
ul. Kościelnej. 20. Naprawa lampy na ul. Podleskiej i naprawa 
nawierzchni tej ulicy.

Janowice: 
1. Naprawa ul. Gajowej. 2. Naprawa ul. Miodowej oraz ozna-

kowanie numerów budynków. 3. Zabezpieczenie osuwiska obok  
terenów rekreacyjnych oraz całościowe wykaszanie trawy 
na tymże terenie. 4. Zabezpieczenie lipy przy ul. Janowickiej 

oraz oczysz-
c z e n i e 
chodn ików 
przydrożnych. 
5. Naprawa 
mostku na 
u. Pszcze-
larskiej .  6. 
Wykonanie 
udrożnienia 
c z ę ś c i  u l . 
Miodowej. 7. 
Wykonanie 
rowu przy ul. Pisarzowickiej oraz wycięcie krzewów. 8. Naprawa 
dziur na ul. Górskiej. 9. Udrożnienie rowu przy ul. Szkolnej. 10. 
Wzmożona kontrola prędkości samochodów ciężarowych na ul. 
Janowickiej. 11. Kontrola oświetlenia drogowego podczas zapala-
nia i umieszczenie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na ul. 
Szkolnej i Podleskiej. 12. Naprawa ul. Łanowej. 13. Udrożnienie 
rowów przy ul. Targanickiej.

Opracował: Sławomir Lewczak

Zebranie wiejskie w Janowicach
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Wybory Parlamentarne’2011
Wyniki z gminy Bestwina

W dniu 9 września odbyły się wybory powszechne do Sejmu 
RP VII kadencji oraz Senatu RP VIII Kadencji. Gmina Bestwi-
na znajdowała się w okręgu wyborczym do Sejmu nr 27 oraz 
okręgu wyborczym do Senatu nr 78. W okręgach tych zareje-
strowano 8 komitetów wyborczych do Sejmu (134 kandydatów, 
9 mandatów do zdobycia) oraz 5 kandydatów do Senatu (okręg 
jednomandatowy).

W gminie Bestwina wyborcy mogli głosować w sześciu obwo-
dach, w tym sołectwa Bestwinka i Janowice stanowiły obwody 
jako całość, natomiast sołectwa Bestwina i Kaniów podzielone 
były na dwa. Liczba mieszkańców według danych PKW wynosiła  
10 873, zaś liczba wyborców – 8 686.

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła w całej gminie 
55,32%  (dla porównania – w kraju 48, 92%) – oddano 4 643 gło-
sy ważne, czyli 96, 31% ogółu. Do Senatu frekwencja wyniosła 
55,55% (kraj – 48, 92%) - oddano 4 747 głosy ważne, czyli 98, 

Lp Nazwisko i imiona Komitet wyborczy Liczba 
głosów

% głosów
ważnych

Mandat

1 Nykiel Mirosława Platforma Obywatelska 
RP

881 18,97 TAK

2 Badowska 
Joanna Teresa

Polskie Stronnictwo 
Ludowe

634 13,65 NIE

3 Szwed Stanisław Prawo i Sprawiedliwość 412 8,87 TAK

4 Falfus Jacek
Eugeniusz

Prawo i Sprawiedliwość 320 6,89 TAK

5 Pięta Stanisław 
Jan

Prawo i Sprawiedliwość 179 3,86 TAK

6 Kowalski 
Sławomir 
Stanisław

Platforma Obywatelska 
RP

168 3,62 TAK

7 Górczyński 
Artur Robert

Ruch Palikota 145 3,12 TAK

8 Wykręt Adam Platforma Obywatelska 
RP

123 2,65 NIE

9 Marszałek 
Andrzej

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

99 2,13 NIE

10 Pępek 
Małgorzata Anna

Platforma Obywatelska 
RP

98 2,11 TAK

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych % głosów
ważnych

1 Muchacki Rafał Klemens 2 066 43,52

2 Kamiński Andrzej 1 445 30,44

3 Wójcik Ryszard Tadeusz 541 11,40

4 Bożałkiński Piotr Waldemar 494 10,41

5 Pająk Roman Paweł 201 4,23

Nowo wybrani Posłowie z okręgu 27 to: Mirosława Nykiel (PO), Sławomir Kowalski 
(PO), Czesław Gluza (PO), Aleksandra Trybuś (PO), Małgorzata Pępek (PO), Stani-
sław Szwed (PiS), Jacek Falfus (PiS), Stanisław Pięta (PiS), Artur Górczyński (RP). 

Senat – zbiorcze wyniki z gminy Bestwina według liczby oddanych głosów

Mandat uzyskał Rafał Klemens Muchacki.
Dane zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Państwowej Komisji Wybor-

czej. Tam też można znaleźć bardziej szczegółowe wyniki, zwłaszcza, jeżeli chodzi  
o rozkład głosów na kandydatów w poszczególnych sołectwach.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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W dniach 2-4 grudnia 2011 r. na te-
renie  gminy  odbędzie  się świątecz-
na zbiórka żywności organizowana 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bestwinie  z udziałem wolontariu-
szy z Ochotniczych Straży Pożar-
nych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
uczniów szkół gimnazjalnych.

Zachęcamy wszystkich czytelników 
do zakupów w tych dniach w sklepach  
spożywczych takich jak: 

• „ROLL” Spółka z  o.o.   
w Bestwinie,

• Supermarket „MAX ”  
w Kaniowie,

• DELIKATESY CENTRUM  
w Bestwinie

i przyłączenia się do świątecznej 
akcji pomocy na rzecz osób, którzy 
potrzebują wsparcia. 

Żywimy nadzieję, że jak co roku 
będziemy mogli liczyć na osoby  
o wielkim sercu, którzy chętnie po-
magają innym i nie są obojętni wobec 
ludzkich trosk.

Kierownik GOPS
Beata Szypka

Świąteczna 
zbiórka żywności

06% ogółu. W sołectwach najwyższa frekwencja w wyborach do 
obu Izb była w obwodzie wyborczym nr 2 (SP Bestwina), gdzie 
zanotowano wynik 58,70% zarówno do Sejmu jak i do Senatu. 
Najniższa natomiast w obwodzie nr 6 (SP Kaniów, sala nr 22) 
– 52,11% do Sejmu oraz 52,19% do Senatu.

Spośród komitetów wyborczych do Sejmu największe popar-
cie w naszej gminie uzyskał KW Platforma Obywatelska RP – 
1778 głosów, 38,29% ważnych, za nią uplasował się KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 1248 głosów, 26,88% ważnych, następnie 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 786 głosów, 16,93% waż-
nych, KW Ruch Palikota – 429 głosów, 9,24% ważnych, KW 
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 278 głosów, 5,99% ważnych, 
KW Polska Jest Najważniejsza – 62 głosy, 1,34% ważnych, 
KW Prawica – 37 głosów, 0,80% ważnych, KW Polska Partia 
Pracy – Sierpień’80 – 25 głosów, 0,54% ważnych.

Głosowanie na kandydatów do Sejmu (zbiorcze wyniki z gminy Bestwina) – 
pierwsza dziesiątka według liczby oddanych głosów.
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Będą pomagać
W Kaniowie powstało nowe stowarzyszenie, mające na 

celu edukacyjne, wychowawcze i materialne wspieranie 
dzieci, młodzieży i rodzin w głównej mierze zamieszkałych 
na terenie sołectwa Kaniów i gminy Bestwina. Będzie ono 
nosić nazwę „Z sercem na dłoni”.

Inicjatywa powołania tego stowarzyszenia wyszła od grupy 
mieszkańców Kaniowa, którzy już wcześniej włączali się 
w różnorakie formy pomocy najmłodszym. Między innymi 
organizowali „Dzień Radości”,  „Rolkowisko”, i „Piknik pod 
chmurką” . Teraz pragną sformalizować swoją działalność, 
by można było pomagać jeszcze skuteczniej. 

Jak zapisano w statucie, do priorytetów organizacji 
należeć będzie działalność o charakterze edukacyjnym, 
materialnym i wychowawczym, praca na rzecz integracji 
dzieci z różnych środowisk, niesienie pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym, dotkniętym dysfunkcjami, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, wyrabianie poczucia wrażli-
wości społecznej na potrzeby innych, pomoc rodzinom 
wielodzietnym.

Na zebraniu założycielskim powołano zarząd stowarzysze-
nia oraz komisję rewizyjną.

Sławomir Lewczak

Aktualności

Wystawa Michała Kobieli w ATH
Pożar Rafinerii Nafty w Czechowicach-

Dziedzicach w 1971 r. pochłonął łącznie 
37 ofiar. Teraz tamte tragiczne wydarzenia 
można prześledzić na specjalnej wystawie 
w Akademii Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej. Wystawę otwarto w 
piątek, 4 listopada. Składa się na nią 50 
plansz zawierających skany archiwalnych 
fotografii i innych pamiątek rodzinnych,  
a także wspomnień uczestników akcji ga-
śniczej, dokumentów dotyczących pożaru, 
pogrzebów i pomnika ku czci poległych 
żołnierzy z Jednostki Wojskowej 3131 - 
Batalionu Piechoty Obrony Terytorialnej 
Kraju z Bielska-Białej, przechowywanych 
w Archiwum ATH.

Materiały zgromadził i opracował Michał 
Kobiela we współpracy z Miejskim Domem 
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, 
gdzie wcześniej była eksponowana. Na 
uroczystości przybyły rodziny poległych 

żołnierzy z Jednostki Wojskowej 3131.
Przedstawiciel Lotos Czechowice SA, 

Pan Marian Dytko, odczytał list od prezesa 
zarządu Lotos SA Tadeusza Szkudlarskie-
go. Genezę pożaru przedstawił Michał 
Kobiela, dziękując jeszcze raz przede 
wszystkim Rodzinom ofiar za okazaną 
życzliwość i  przychylność w udostępnianiu 
materiałów oraz za udział w uroczystości.

W imieniu władz samorządowych 
Czechowic – Dziedzic wystąpił dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury Bolesław Folek, 
w imieniu rodzin poległych żołnierzy głos 
zabrał zięć st. sierż. Władysława Gryglasa 
– Jerzy Zawadka.

O alarmie w Jednostce Wojskowej 3131 
i przebiegu akcji opowiedział ówczesny 
dowódca Batalionu Obrony terytorialnej 
ppłk. Stanisław Stańczak. O tym, jak 
wprowadzał żołnierzy do pożaru opowiadał 
uczestnik akcji, mistrz zmianowy laborato-

rium, Józef Chmielniak. 
Na otwarciu wystawy obecni byli uczest-

nicy tamtych tragicznych wydarzeń: ppłk. 
poż. w stanie spoczynku Stanisław Krutak, 
późniejszy dyrektor rafinerii Ryszard Chra-
pek, Wacław Borowy, Józef Chmielniak.

Nie zabrakło również władz samorządo-
wych, gminę Bestwina reprezentował wójt 
Stefan Wodniak, obecny był dowódca 18 
Batalionu Powietrzno – Desantowego im. 
kpt. Ignacego Gazurka, ppłk. Mieczysław 
Bieniek, delegacje i poczty sztandarowe 
ATH, Komendy Miejskiej PSP w Biel-
sku – Białej, Komendy Powiatowej OSP  
w Bielsku – Białej, OSP Kaniów, OSP 
Stara Wieś, OSP Mazańcowice, OSP Ka-
czyna, OSP Wieszczęta, OSP Czechowice 
– Dziedzice, Klubu Honorowych Dawców 
Krwi im. Haliny Dzidówny z Nowej Wsi.

Jerzy Zużałek

Trzeciego listopada w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-
Białej po raz kolejny wręczono Nagrodę Starosty Bielskiego im. 
ks. Prałata Józefa Londzina. Otrzymała ją Honorata Mynarska 
ze Starej Wsi, natomiast z naszej gminy nominowany do tego 
wyróżnienia został Edward Jonkisz. Oto jego krótki biogram:

Edward Jonkisz: Radny Rady Gminy IV, V i VI kadencji, od 
10 lat prezes Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów. 
Dzięki jego zaangażowaniu udało się przeprowadzić komplek-
sową modernizację obiektów sportowych w Kaniowie i pozyskać 
środki finansowe na zakup sprzętu sportowego. Odznaczony 
m.in. Brązową Odznaką Ministra Sportu oraz Honorową Zło-
tą Odznaką PZPN. Sołtys sołectwa Kaniów w latach 2005 

Edward Jonkisz nominowany do Nagrody  
Starosty Bielskiego im. ks. Londzina

– 2007. Współorganizator imprezy 
plenerowej „Święto Karpia Polskiego”, 
współinicjator budowy pomnika po-
święconego Adolfowi Gaschowi – miesz-
kańcowi Kaniowa, hodowcy karpia, który  
w XIX wieku wyhodował popularną od-
mianę karpia królewskiego. Skromny, 
oddany społecznik, dbający o rozwój 
sportu wśród dzieci i młodzieży, lokalny 
patriota.

Gratulujemy nominacji!                                     
Oprac. CKSiR

Edward Jonkisz

„Kombest” ma stronę internetową
Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” uruchomiło swoją stronę internetową: www.kombest.bestwina.pl 

Znajdziemy na niej podstawowe informacje związane z działalnością spółki oraz aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i odprowadzanie ścieków. Nie zabrakło także miejsca na czytelne przedstawienie danych kontaktowych na potrzeby zgło-
szenia ewentualnych awarii. Dodatkowo w zakładce „Aktualne komunikaty” Kombest będzie informował użytkowników o przerwach  
w dostawie wody. Najprawdopodobniej już wkrótce zostanie uruchomiony również formularz on-line do przesyłania stanu licznika.

J. Zużałek
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Kultura

„Hubertus” z Kołem Łowieckim „Bażant”
Starodawna legenda mówi, że  

w 695 roku niejaki Hubert, potomek 
królewskiego rodu Merowingów 
zobaczył na polowaniu w Ardenach 
jelenia z promieniejącym krzyżem w 
wieńcu. Wydarzenie to stało się po-
czątkiem jego nawrócenia i drogi do 
świętości. Dzisiaj dzień św. Huberta, 
biskupa Liège to przede wszystkim 
święto myśliwych i ludzi związanych  
z lasem.

„Hubertusa” obchodzą również 
członkowie Koła Łowieckiego „Bażant”. 
3 listopada zgromadzili się w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, 
aby tam podziękować za całoroczną opiekę swojego patrona. My-
śliwi wystawili poczet sztandarowy, złożyli na ręce kapłana dary,  
a prezes „Bażanta”, Anatol Faruga, w modlitwie powszechnej 
polecił Bogu dusze zmarłych członków Koła. Liturgię koncele-
browali: ks. kanonik Eugeniusz Stopka, kapelan myśliwych, pro-
boszcz z Bestwiny Cezary Dulka oraz wikariusz Roman Berke. 
W homilii ks. Stopka nawiązał do odwiecznych relacji człowieka 
z przyrodą, mówiąc, że warto kierować się w poszanowaniu 
natury zasadami etyki, ekologii oraz ekonomii – sprawiedliwego 
podziału dóbr.

Myśliwi wyruszyli następnie 
na polowanie na Podkępiu. 
Życzenie „Darz Bór” spełniło 
się i bestwińscy łowcy pozy-
skali dorodne sztuki zajęcy 
oraz ptactwa. Po zakończeniu 
łowów na terenie siedziby my-
śliwych – „Studziennika” odbył 
się uroczysty „pokot”, czyli 
bogate w symbolikę podsu-
mowanie polowania. Pokotowi 
przewodniczył łowczy Marek 
Handzlik.

Sławomir LewczakPamiątkowa fotografia po Mszy Świętej

Zakończenie polowania

Organowy wieczór w Bestwinie
Po raz kolejny w tym roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Be-

stwinie, ks. Cezary Dulka zaprosił wszystkich chętnych na koncert organo-
wo – wokalny. Ponieważ jest on znawcą i miłośnikiem muzyki organowej, 
organizując takie koncerty pragnie podnieść wrażliwość i kulturę muzyczną 
swoich parafian. Ma do tego doskonałe warunki, gdyż wyremontowany in-
strument należy do najlepszych w okolicy. Posiada 29 głosów, w tym 3 języ-
kowe, ponadto 3 manuałowy kontuar, z czego sekcja drugiego jest zamknięta  
w szafie ekspresyjnej. Łączna liczba piszczałek to 1655 sztuk.

Na takich organach pole do popisu mają prawdziwi mistrzowie. 14 października 
o godz. 18.15 za kontuarem zasiadła Ewa Bąk z Bielska-Białej. Ukończyła ona 
Liceum Muzyczne w klasie fortepianu oraz wrocławską Akademię Muzyczną  
w klasie organów prof. Romualda Sroczyńskiego. Pani Ewie towarzyszył kon-
tratenor Marcin Ciszewski, który przyjechał do Bestwiny aż z Gdyni.

Artyści wykonali utwory instrumentalne kompozytorów znanych i mniej 
znanych – F. Schuberta, F. Lista, M. Sawy, R. Beckera, G. Morandiego, 
E. Brańki oraz wielu innych. Koncert trwał około godziny, a po oklaskach 
i wręczeniu kwiatów zakończył się utworem zagranym na bis. Słuchacze 
zostali oczarowani poziomem wykonania i jakością brzmienia bestwińskich 
organów.

Do zorganizowania koncertu przyczynili się patroni i sponsorzy: Starostwo 
Powiatowe w Bielsku – Białej, Urząd Gminy w Bestwinie, Bank Spółdzielczy  
w Bestwinie, oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Sławomir Lewczak

Pieśń wykonuje Marcin Ciszewski

Za kontuarem Ewa Bąk
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ry w Brzeźnicy, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowi-
cach, w Rajeckich Teplicach, Hotelu „Cristal Park” w Tarnowie oraz 
galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury. Niektóre 
z obrazów pojechały za granicę, m.in. do Niemiec i Szwajcarii, 
stając się częścią prywatnych kolekcji. 

Barbara Mynarska podkreśla, że malować lubiła „od 
zawsze”, jednak na podjecie studiów zdecydowała się do-

piero po odchowaniu dzieci. Swój zamiar z 
powodzeniem zrealizowała, uzyskując dyplom 
w 2005 r., pod artystyczną i naukową opieką 
profesora Lecha Kołodziejczyka. Obecnie na-
leży do Związku Polskich Artystów Plastyków  
w okręgu krakowskim.

Benefis w Bestwinie poprowadzony przez An-
drzeja Wojtyłę przyciągnął pod dach galerii „Na 
prowincji” w Muzeum Regionalnym miłośników 
dobrej sztuki i piękna utrwalonego na płótnie. 
Goście zadawali liczne pytania, na które artystka 
z chęcią odpowiadała, zachęcając do własnych 
poszukiwań twórczych. Uczestnicy, w tym sołtys 
Bestwiny, radna Maria Maroszek byli pod dużym 
wrażeniem osobowości i talentu malarki. Wysta-
wę można było oglądać do 25 października, zaś 
obrazy zakupić na kiermaszu.

Sławomir Lewczak

Kultura

Muzealne spotkanie ze sztuką
Dzieci uwielbiają malować i rysować, przenosić na papier wy-

twory swojej wyobraźni. Z biegiem czasu, w miarę dorastania, pa-
sja ta utrzymuje się tylko u nielicznych. Tłumaczymy się brakiem 
czasu, talentu, bieżącymi obowiązkami... Są jednak tacy, którzy 
sztukę uczynili swoim sposobem na życie, może niekoniecz-
nie w wymiarze materialnym, ale na pewno dającym poczucie 
spełnienia, satysfakcji. Do nich należy Barbara 
Mynarska, mieszkanka Starej Wsi, absolwentka 
Wydziału Artystycznego filii Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie. 5 października artystka gościła w 
Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka, 
aby tam przybliżyć wszystkim chętnym swoją pasję 
i zaprezentować niektóre z jej obrazów.

Martwe natury z motywami kwiatowymi, pej-
zaże, abstrakcje – oto ulubione tematy pani 
Mynarskiej. W tym malarka czuje się najle-
piej, używa techniki olejnej i głównie ciepłych 
barw – czerwieni, żółci, różnych odcieni brą-
zu... Nawet nie znając autora, można z dużym 
prawdopodobieństwem określić, że płótna te 
wyszły spod kobiecej ręki. A wystawiane były już  
w wielu miejscach: między innymi w Domu Kultury 
„Włókniarz” w Bielsku-Białej, Centrum Kultury 
„Baszta” w Andrychowie, Gminnym Ośrodku Kultu-

Autorka wystawy -  
Barbara Mynarska

Patriotyczne nuty w CKSiR
Po raz dwunasty w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej. Biorą w nim udział dzieci i młodzież 
w różnych grupach wiekowych, łącząc się we wspólnym celu – przypomnie-
nia najpiękniejszych utworów poświęconych miłości do Ojczyzny.

Ten muzyczno - wokalny konkurs corocznie organizuje Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej w Bestwinie. Prezes POAK, Wójt Stefan Wodniak witając 
w dniu 10 listopada uczestników i gości wyraził zadowolenie z licznej fre-
kwencji, stwierdzając, że dobrze jest wyrabiać w sobie patriotyczne postawy, 
począwszy od wczesnego dzieciństwa. 

W Jury, podobnie jak w roku ubiegłym zasiedli: ks. Cezary Dulka, 
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, Mariusz Mika – 
prowadzący kapelę Zespołu 
Regionalnego, a także pani 
Anna Puczka. Jurorzy ocenia-
li wokalistów występujących  
w kilku kategoriach.

Oto wyniki Przeglądu:
Kategoria: Przedszkolaki – 

solo, duet, zespół do 10 osób:
I – „Mirabelki” – ZSP Kaniów
II – „Truskawki” – ZSP Ka-

niów
III – „Borówki” -  ZSP Kaniów
Kategoria: Przedszkolaki – 

zespół powyżej 10 osób:
I – „Smerfy” – ZSP Bestwina
II – „Kolorowe Nutki” – ZSP Bestwinka
Kategoria: Szkoła podstawowa I-III – solo, duet:
I – Julia Pawłowska – ZSP Bestwinka
Kategoria: Szkoła podstawowa I-III, zespół powyżej 10 osób:
I – „Vivace” – ZSP Bestwina
Kategoria: Szkoła podstawowa IV-VI – solo, duet:
I – Zofia Tracz, Zuzanna Kohnke – ZSP Bestwina

II – Julia Olek, Wiktoria Kubator  - ZSP Bestwinka
Kategoria: Szkoła podstawowa IV-VI, zespół 

powyżej 10 osób:
I – „Cantata” – ZSP Bestwina
II – „Divertimento” – ZSP Kaniów
Kategoria: Gimnazjum -  solo, duet:
I – Natalia Wróbel – ZSP Bestwina
II – Mirella Kubik – ZSP Bestwina
Kategoria: Gimnazjum – chór:
I – „Andante” – ZSP Bestwina
Kategoria: Zespoły innych placówek:
I – „Bel Canto”
Laureaci pierwszych miejsc wystąpili na specjal-

nym koncercie, który miał miejsce 11 listopada, po 
Mszy świętej za Ojczyznę sprawowanej w bestwiń-
skim kościele. Podczas tego koncertu ks. Cezary 
Dulka wręczył nagrodę Grand Prix ufundowaną 
przez Wójta Stefana Wodniaka. Otrzymał ją chór 
„Andante” z gimnazjum w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Jury przy pracy

Zespół „Vivace’’
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W minioną sobotę na terenach rekreacyjnych w Bestwinie społeczność Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego zorganizowała oryginalną imprezę pod nazwą „Dzień Pie-
czonego Ziemniaka”.

Jak sama nazwa wskazuje nie mogło zabraknąć jesiennego przysmaku – ziemnia-
ków upieczonych w ognisku lub w postaci duszonek. Do tego chętni mogli zakupić 
różne inne smakołyki – gorącą kukurydzę, kiełbasę, karczek z grilla, a nawet pieczo-
nego prosiaka z kapustą zasmażaną.

Pomimo zimna uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce zespołu „Lacrime Dei” 
oraz występach „Teatru Ognia”. Zlicytowano tort, wspólnie tańczono i śpiewano. 
Swoich sił mogli spróbować także amatorzy jazdy konnej. 

Całość poprowadzili członkowie zespołu „Aster” z Bielska-Białej. Całkowity dochód 
z imprezy będzie przeznaczony na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne 
i zabawki, a także szkolnej pracowni komputerowej.   

  Sławomir Lewczak

W Bestwinie upiekli ziemniaki

Płonie jesienne ognisko

13 października 2011 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Bestwinie odbyła się promocja książki pani Walerii Owczarz 
Godki i opowiastki familijne. W widowiskowej Sali CKSiR udeko-
rowanej w tym dniu na podobieństwo wiejskiej chaty zgromadzili 
się liczni goście, wśród nich pełnomocnik Wójta Artur Beniowski, 
radni gminy Bestwina, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej i wielu innych.

Fragmenty książki odczytywała sama autorka, wraz z księdzem 
proboszczem Cezarym Dulką, przewodniczącym Rady Gminy 
Jerzym Zużałkiem, radnym Anatolem Farugą oraz panią Anną 
Puczką. Oprawę wokalno – taneczną zapewnił zespół regionalny 
„Bestwina”. 

O publikacji, sensie jej powstania i wartości mówią fragmenty 
posłowia autorstwa Karoliny Żurowskiej:

(...) Pani Waleria Owczarz po raz kolejny zaprasza czytelnika 
do wspólnoty rozważających o mijającym świecie, a słowa przez 
nią zapisane ożywają na papierze i w sposób niezwykły trafiają 
wprost do ludzkich serc.

„Godki i opowiastki familijne” to zbiór opowieści ludowych 
znanych z dzieciństwa, autentycznych lub opartych wyłącznie 
na wyobraźni autorki. 

Stoi za nimi obraz pewnego rodzaju bytu w świecie, a zda-
rzenia tu przedstawione stają się elementami tworzonej historii 
wsi. Poprzez ulokowanie bohaterów w tutejszej swojszczyźnie, 
autorka sprawia, że są oni jakby od dawna nam znajomi, to postaci  
z krwi i kości, stąd.

I choć są zwykle typami wiejskich prostaczków, to nie przeszka-
dza im to w celnym i wytrawnym skomentowaniu rzeczywistości. 
Są może nieco naiwni, ale przy tym uczciwi względem siebie  
i swoich przekonań. Są przywiązani do miejsca urodzenia, przy-
rody, obyczaju. 

(...)Pani Waleria Owczarz o swojej twórczości (również ma-
larskiej) wypowiada się zawsze z dystansem i skromnością. 
Niepotrzebnie. Przecież od lat z powodzeniem, z ogromną pasją 
i talentem propaguje zainteresowanie się swoistością kultury i 
tradycji, dąży do poszerzenia wiedzy o 
nich, do ich prezentacji i rozkwitu.

Na uwagę zasługuje fakt, że autorka 
pisze gwarą. Wszak pisać tak mogą 
tylko nieliczni! Dziś już mówimy inaczej, 
bo język nie jest systemem statycz-
nym, cały czas podlega kształtowaniu. 
Każdy język tworzy człowiek, który jest 
jednostką funkcjonującą w określonej 
grupie społecznej, a gwara jest naszym 
naturalnym językiem. 

Opowieści spod bestwińskich strzech...
Ale też językiem, który odchodzi w zapomnienie. 
(...) Autorka uwolniła postaci „ Godek...” od prawideł i reguł 

obowiązującej polszczyzny. Pozwoliła im mówić swoim językiem. 
Naszym językiem! 

Dawna wieś odchodzi. Przemijanie jest koniecznością. Wraz 
z rozwojem kultury elitarnej wyraźny staje się proces wypiera-
nia języka przodków, wielopokoleniowej tradycji. Zdaje się, że 
jednym z nielicznych pozostałych elementów dawnej wsi, jest 
charakterystyczny dla regionu ubiór lokalny, a i ten zauważalny 
jest jedynie przy okazji niektórych świąt, zwłaszcza kościelnych.

W „Godkach...” Pani Waleria Owczarz próbuje zachować od 
zapomnienia coś jeszcze- mentalność mieszkańców, ich sposób 
rozumowania, obyczaje, język. 

Jej opowiastki pełne są humoru i zadziornego, czasem rubasz-
nego żartu, który niekiedy pomimo dość „surowego” języka, nigdy 
nie ociera się o wulgarność.  

Dopełnieniem przedstawionych historii są pointy w postaci 
zabawnych ilustracji. Obrazki za zadanie mają zaczepić widza, 
przykuć jego uwagę. Rysowane szybką, prostą kreską idealnie 
wpisują się w klimat prezentowanych opowieści.

(...) Na koniec należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego „Godki 
i opowiastki” są tak ważną i wartościową pozycją wydawniczą 
dla nas- mieszkańców naszej Małej Ojczyzny oraz czym jest dla 
nas Mała Ojczyzna?

Prof. Leszek Kołakowski filozof, małą ojczyznę określił nastę-
pująco: „To miasto, czy wieś, w której się urodziliśmy, to środek 
świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze 
domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim 
wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbu-
dowywana, to centrum świata”.

Doceńmy osoby, które mają chęć i odwagę pisać o małych 
ojczyznach. Dziękujmy za ich patriotyzm lokalny opierający się na 
otwartości względem wszystkich ich składników, za umiłowanie 
i przywiązanie do nich.

Wielkie słowa podziękowania należą 
się autorce „Godek..” za to, że chce 
pisać i pisze o Bestwinie, że utrwala 
na kartkach papieru historie, które 
odchodzą w zapomnienie, że jest no-
śnikiem świadectw o naszych przod-
kach, potrafi uhonorować mentalność  
i obyczaj. Pisząc o tożsamości i trady-
cji, o wszystkich wielkich i maluczkich, 
tworzy drzewo genealogiczne naszego 
centrum świata. 

Opracowanie: Karolina Żurowska
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Z chórem „Ave Maria”
Tym razem celem wyjazdu parafialnego chóru „Ave Maria” i przyjaciół 

były historyczne miasta na wschodzie Polski – Zamość i Lublin.
W przepięknej, lubelskiej Archikatedrze na sumie o godz. 11.30 

transmitowanej przez radio, śpiewał nasz bestwiński chór. Jego śpiew 
zachwycił wszystkich obecnych, bo wypadł ponad podziw pięknie, a to 
dzięki profesjonalnemu przygotowaniu przez Dyrygenta, mgr Mariana 
Lubickiego.

Jak przyjemnie było usłyszeć od wychodzących z Archikatedry:  
„A gdzie to ta Bestwina?” Po Mszy św. jako jedni z nielicznych zostaliśmy 

zaproszeni do zwiedze-
nia skarbca i Akustycznej  
Zakrystii z freskami Józefa Meyera.

Byłam już kilka razy na wyjazdach z chórem i zawsze mam to samo uczucie dumy, 
że Bestwina ma taką śpiewającą wizytówkę. Wiem, że uczestnictwo w próbach chóru 
to duży obowiązek, ale apeluję do wszystkich o włączenie się w działalność tego 
zespołu wznoszącego do Boga modlitwy i dającego ludziom muzyczne wzruszenia.

Chętnych zapraszamy na próby chóru w każdy poniedziałek i czwartek do salek 
katechetycznych na godz. 18.00

Sołtys Bestwiny
Maria MaroszekChór „Ave Maria”

Wspólne zwiedzanie

XI edycja Konkursu Fotograficznego
W środę, 19 października, w Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwi-

nie odbyło się podsumowanie XI Edycji Konkursu Fotograficznego „Kontrasty”. 
Rolę gospodyni pełniła, jak zwykle, Pani dyrektor Teresa Lewczak, a pod-

sumowania konkursu i wręczania nagród dokonali jurorzy: Artur Beniowski  
i Paweł Rusek. Nagrody, oprócz obu wymienionych Panów ufundowali: Firma 
Fenixbis i Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

Na konkurs wpłynęło 41 prac, co jest rekordem wszystkich edycji. Nagrody 
zdobyli:

I miejsce - Dominika Kocańda 
II miejsce – Mariusz Krywult
III miejsce – Damian Rosiak
Nagrodę specjalną za zdjęcie zrobione w Gminie Bestwina otrzymała Bo-

żena Kozik-Salamon.
J. Zużałek Nagrodę wręcza juror konkursu Artur Beniowski

Z całą pewnością sztuka ludowa stanowi odzwierciedlenie 
bogactwa tradycji naszego regionu. Jest wręcz nieoceniona 
w kształtowaniu tożsamości regionalnej. Dlatego też Muzeum 
Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie postanowiło zorga-
nizować wyjątkowe zajęcia dla młodzieży poświęcone właśnie 
sztuce ludowej.

Na zaproszenie pracownika muzeum Andrzeja Wojtyły w galerii 
„Na prowincji” przez cały październik odbywały się zajęcia dla 
młodzieży szkolnej poświęcone sztuce ludowej. W rolę nauczy-
cielek wcieliły się panie z Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z 
Bestwinki – Aleksandra Jamroz i Eugenia Wilczek. W zajęciach 
uczestniczyły: Marta Grygierzec, Angelika Szlósarczyk, Olga 
Kubień, Izabela Pękala, Emilia Kubień, Paulina Michulec, Nata-
lia Gierczyk, Marta Dyrdoń, Aleksandra Wilczek, Edyta Wąsik, 
Joanna Banach, Aneta Wąsik oraz Katarzyna Stanclik.

Jak powiedziała nam pani Eugenia: „dla bukieciarek główną 
inspirację stanowi piękno przyrody. Szczególnie umiłowa-

Spotkania ze sztuką ludową
ne są oczywiście 
kwiaty, dlatego też 
uczyłyśmy młodzież 
jak wykonać m.in. 
róże, goździki, czy 
stokrotki. Z całą 
pewnością cieszy 
fakt, że spotkania ze 
sztuką ludową w na-
szej gminie zyskały 
taką popularność  
a  my mogłyśmy 
przekazać swoją 
wiedze i doświadczenie młodzieży. Mamy nadzieję, że były to 
dla nich niezapomniane chwile i jeszcze nie raz sięgną po bibułę 
by stworzyć coś niepowtarzalnego”.  

Opracowanie: Muzeum Regionalne

Uczestnicy zajęć
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W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Bestwinie 
rozpoczęły naukę dzieci sześcioletnie. Co prawda nie byłoby 
w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że liczba tych dzieci 
to 19 uczniów. Pozwoliło to stworzyć dodatkową klasę tylko dla 
sześciolatków.

Decyzja o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji szkolnej przez 
dzieci, nie była łatwa dla rodziców. Każdy rodzic był pełen obaw i 
niepokoju czy podjął słuszną decyzję? Co przekonało rodziców?

Przede wszystkim bardzo dobrze przygotowana placówka. 
Dzieci mają przytulną salę dydaktyczną, dostosowaną do ich 
potrzeb rozwojowych, wyposażoną w kolorowe meble, krzesła 
i stoliki dostosowane do wzrostu dzieci, kącik zabaw. 

Ważnym atutem jest kadra pedagogiczna, która ma bardzo 
dobre kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczyciele potrafią 
indywidualnie podchodzić do potrzeb każdego dziecka, a co 
najważniejsze mają wiele serca do najmłodszych uczniów. 
Dzieci mogą skorzystać również z pomocy logopedy, pedagoga 
i psychologa. 

Istotnym czynnikiem, który zaważył na decyzji większości ro-
dziców to prawidłowo zorganizowana opieka świetlicowa, gdzie 
organizowane są różne zajęcia w zależności od zainteresowań 
dzieci. Najważniejsza jest jednak atmosfera jaka panuje na 
świetlicy, poczucie bezpieczeństwa, ciepła i życzliwości. 

Klasa sześciolatków przez cały rok uczęszcza na lekcje od 
godziny ósmej, co niewątpliwie jest korzystne dla najmłodszych 
uczniów. Dzieci uczą się w budynku przedszkola, co również 
przemawia pozytywnie za wcześniejszą edukacją dzieci. Bu-

„6-latki w pierwszej klasie – nie taki diabeł straszny…”

Szczęśliwi uczniowie!

dynek ten jest przytulny, posiada własną salę gimnastyczną 
i większość dzieci zna tę placówkę z edukacji przedszkolnej. 

Ważnym argumentem jest również możliwość zostawiania 
podręczników w salach dydaktycznych. Przybory szkolne tzw. 
wyprawka została zakupiona przez nauczycieli, co zmniejsza 
znacznie ciężar tornistrów dzieci. 

Dzieci są zachwycone, codziennie z uśmiechem przekraczają 
próg szkoły. Życzę wszystkim dzieciom dużo radości i satysfakcji 
w zdobywaniu wiedzy. 

Katarzyna Przewoźnik
Nauczyciel, a jednocześnie rodzic sześciolatka z klasy 1c

Gimnazjaliści zapobiegają pożarom
26 października 2011 roku uczniowie klas drugich gimnazjum z Bestwiny 

i Bestwinki wraz z wychowawcami wzięli udział w międzynarodowej tele-
konferencji organizowanej w ramach projektu UE „PRoMPt” pt. „Działania 
zapobiegawcze w warunkach pożarów leśnych”. Wcześniej gimnazjaliści 
przygotowywali prace plastyczne na zadany temat. Jedną z nagród zdobyła 
Marlena Mruczek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie. Spotkanie 
wsparli swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Bielskiego, Straży Po-
żarnej oraz Wójt Gminy Bestwina pan mgr inż. Stefan Wodniak.

Oliwia Sobieska Pamiątkowe zdjęcie z konferencji

Rajd Brązowego Liścia – Porąbka 2011
1 października br. odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Je-

sienny „Rajd Brązowego Liścia – Porąbka 2011”. Został on połą-
czony z centralnymi obchodami Światowego Dnia Marszu. Miło 
jest mi zawiadomić, że Gmina Bestwina otrzymała puchar dla 

najliczniej reprezentowanej gminy. Grupa z naszej gminy  liczyła 
186 osób, a najliczniej zgromadzili się uczniowie z Bestwiny. 
Uczniowie wraz z nauczycielami  przeszli szlak z Bujakowa do 
Wzgórza Wołek, dalsza trasa wiodła przez Zbocza Bujakowskie-

go Gronia, Zasolnicę  aż do 
centrum Porąbki. Na mecie 
dzieci otrzymały okoliczno-
ściowe znaczki, dyplomy  
i zjadły przygotowaną przez 
organizatorów grochówkę. 
Brawa dla wszystkich na-
uczycieli uczestniczących  
w rajdzie za mobilizację tak 
dużej grupy dzieci i swój 
własny przykład.

Dorota BeniowskaWręczenie pucharu dla najliczniej  
reprezentowanej gminy

Rajdowcy na wspólnym zdjęciu
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Niezwykła lekcja muzyki
Nauka wcale nie musi być nudna, tym bardziej, jeśli są to 

lekcje muzyki. W czwartek, 10 listopada, zaraz po akademii 
poświęconej obchodom Narodowego Święta Niepodległości, 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Kaniowie mieli okazję 
wysłuchać lekcji muzyki prowadzonej 
przez zespół Avocado, który działa już 
cztery lata i dał ponad ćwierć tysiąca 
koncertów! Śpiewali  na różnych sce-
nach – od Przystanku Woodstock dla 
ponad 100 tysięcznej publiczności po 
małe eventy dla 30 osób. Wszędzie byli 
entuzjastycznie przyjmowani. Zapewne 
dlatego, że muzyka przez nich wykony-
wana jest wyjątkowa. Byli w gronie finali-
stów pierwszej edycji programu X - factor 
(TVN) oraz w gronie 14-stu finalistów programu Śpiewaj i walcz 
(TVP1). Występowali również w programach Marzenia Marcina 
Dańca (TVP2), Dzień dobry TVN, Kawa czy herbata (TVP1), 
Pytanie na śniadanie (TVP2).  Ich repertuar tworzy szeroka 

paleta przebojów, hitów, piosenek od „Smells like teen spirit” 
Nirvany po … „Brunetki, blondynki” Jana Kiepury, wszystkie  
w oryginalnych aranżacjach wokalnych.

Lekcja, prowadzona w niezwykle 
humorystyczny sposób, z racji daty, 
w jakiej się odbywała, nawiązywała 
wyłącznie do historii polskiej  muzyki. 
Zespół rozpoczął od przypomnienia 
Bogurodzicy, następnie poprzez 
kolejne epoki przypominał polskich 
kompozytorów, by zakończyć wspól-
nym wykonaniem bliższej współ-
czesności piosenki Urszuli „Konik 
na biegunach”. Żywiołowy udział 
kaniowskich dzieci we wspólnym 

śpiewie świadczy o tym, że takie lek-
cje podobają się uczniom i na pewno 

przemycone przez członków zespołu poważne treści zapadną 
w umysłach dzieci na zawsze.

Jerzy Zużałek

Lekcja muzyki w Kaniowie

poprowadziła Jolanta Kuczyńska. Uczniowie mieli możliwość 
zadania pytania kandydatom i tym samym zdecydowania, któ-

ry program jest najlepszy. 
Głosowanie (powszechne i tajne) 

odbyło się 29 września (w czwartek), 
a głosy zliczyli w piątek bezpo-
średnio niezaangażowani: Jakub 
Drążyk i Mateusz Tomala. Wyniki 
zostały ogłoszone podczas piątko-
wego apelu. Super Liderem została 
Klaudia Rąba – 48 głosów, kolejne 
miejsca zajęli: Wojciech Sawkiewicz 
– 31 głosów i Magdalena Buczek 
– 27 głosów. Jak widać walka była 
bardzo wyrównana. 6 głosów było 
nieważnych.

Uczniom lekcja „wyborcza” bar-
dzo się spodobała. Jak stwierdzili: 
„bawiąc i ucząc się, zrozumieli, 
że każdy głos jest ważny!” Bo zada-
niem szkoły jest, nauczyć młodzież 
myśleć, by dokonywała świadomych 
i mądrych wyborów. 

Niedługo później uczniowie, towa-
rzysząc swoim rodzicom, mieli moż-
liwość obserwowania prawdziwych 
wyborów parlamentarnych. 

Całość przygotowała  
i poprowadziła polonistka –  

Jolanta Kuczyńska

Szkoła nie musi być nudna, czyli „każdy głos się liczy!”
W dniach 22-30 września uczniowie ZSP Janowice mieli moż-

liwość uczestniczenia w prawdziwych wyborach. Zamiast wybie-
rać przyszłych posłów i senatorów 
uczniowie wybierali Super Lidera. 
Kandydaci (wyłonieni w natural-
ny sposób, w demokratycznych 
wyborach) Magdalena Buczek 
z numerem 1, Klaudia Rąba z nu-
merem 2 i Wojciech Sawkiewicz 
z numerem 3 wraz ze swoimi szta-
bami wyborczymi przygotowali 
sylwetki kandydatów i programy 
wyborcze, które to „zawisły” do-
słownie wszędzie w „milionach” 
egzemplarzy. 

W wybory zaangażowała się 
dosłownie cała szkoła. Młodsi 
uczniowie rozrzucali ulotki, skan-
dowali, namawiali niezdecydowa-
nych, a sami kandydaci przeszli 
dosłownie samych siebie, łącznie 
z tym, że jedna z kandydatek 
rozdawała cukierki a kandydat 
babeczki ze swoim imieniem 
i numerem startowym (babeczki 
upiekł sztab wyborczy samodziel-
nie!). Dwa dni przed głosowa-
niem odbyła się debata wyborcza 
oraz konferencja prasowa, które 

Kandydaci, ich sztaby i wyborcy

Podsumowanie wyników
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Ogłoszenia

SYLWESTER
                    Organizowany przez firmę gastronomiczną 

„Jutako”
                  Dom Weselny przy ul. Podzamcze 18

     Początek imprezy – godz. 19.00

            Oprawa muzyczna: Zespół „1+1”
Bilety w cenie 350 zł.

W cenie biletu pełna konsumpcja oraz obsługa kelnerska.  

Przewidziano atrakcyjne nagrody.

Bilety do nabycia w Domu Weselnym „Podzamcze”
Tel. 32 215 56 48, 601 391 758

Informacja
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje,  

że od dnia 24 października do 28 listopada 2011 roku osoby  
prowadzące działalność na obszarze gmin:  

Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice m.in.:
• jako uprawnieni do rybactwa, 
• w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa, akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów 

wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, związanym z obsługą sektora rybactwa,
• będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego za-

przestania działalności połowowej,
mogą składać wnioski o dofinansowanie dla operacji polegających na: „Restrukturyzacji i reorientacji dzia-
łalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.

Więcej informacji: 
             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
                         43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81
  kom.  725449170, tel.  33 810 57 35, 33 810 08 38, fax. 33810 57 35
  e-mail: biuro@bielskakraina.pl                  www.bielskakraina.pl
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Socjologia

W ciągu sześciu miesięcy po-
przedzających sondaż 38% re-
spondentów korzystało zarówno 
z usług w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego jak i prywatnie. Co 
trzeci badany (32%) korzystał tylko 
z usług zdrowotnych w ramach 
ubezpieczenia NFZ. Tylko 4% an-
kietowanych korzystało wyłącznie 
z usług prywatnych, a 26% nie 
korzystało z usług zdrowotnych  
w ciągu ostatnich 6 miesięcy po-
przedzających sondaż. Korzystając z usług lekarza ogólnego, 
zdecydowana większość wybierała usługi w ramach ubezpie-
czenia NFZ (96%). Zaledwie 4% ankietowanych zadeklarowało, 
iż korzystało z usług lekarza ogólnego prywatnie. Jak prezen-
tuje załączony wykres nieco odmiennie prezentują się wyniki 
dotyczące korzystania z usług lekarza specjalisty, laboratorium 
analitycznego, czy dentysty.

Badanych zapytano także o opinie na temat jakości i dostępno-
ści usług medycznych w gminie Bestwina. 38% badanych uważa, 
że pacjenci są traktowani z życzliwością i troską, 27% nie zgadza 

Zdrowie i bezpieczeństwo
Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina 

przez Bestwińskie Koło Socjologów*
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - zdrowie to „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego  

i społecznego, a nie tylko brak choroby”. To z całą pewnością jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Nie 
mniej istotne jest również poczucie bezpieczeństwa. Abraham Maslow, opracowując piramidę potrzeb, umieścił go na drugim 
miejscu w hierarchii ważności, zaraz po potrzebach fizjologicznych, niezbędnych do życia.

się z takim poglądem, a 35% nie ma 
zdania. O tym, że do lekarza pierw-
szego kontaktu można się dostać 
bez trudności jest przekonanych 75% 
respondentów. 13% jest przeciwnego 
zdania, 12% nie ma zdania w tej 
kwestii. 46% respondentów uważa, 
iż w gminie jest sprawna informacja o 
tym, gdzie można uzyskać poradę czy 
pomoc. 23% jest przeciwnego zdania 
a 31% nie ma zdania. O tym, że le-
karze bez problemu dają skierowanie 

do specjalisty przekonanych jest 47% ankietowanych. 29% 
jest przeciwnego zdania a 24% nie ma zdania w tej kwestii. 
29% badanych jest przekonanych, iż zawsze można liczyć 
na pomoc lekarską - nawet w nocy, 25% jest przeciwnego 
zdania a prawie połowa badanych (46%) miała trudność  
w wyrażeniu opinii.  

Mieszkańców naszej gminy zapytano także o kwestie 
związane z poczuciem bezpieczeństwa. 81% ankietowanych 
uważa swoją okolicę za bezpieczną i spokojną. Przeciwnego 
zdania jest 3%, a 16% nie ma zdania w tej kwestii. Działalność 
policji w swoim najbliższym otoczeniu pozytywnie ocenia 
45% badanych, negatywnie 25%, a 30% nie ma zdania. 43% 
respondentów uważa, że policja wystarczająco patroluje 
najbliższa okolicę. Przeciwnego zdania jest 38% a 19% nie 
ma zdania. 

Niepokoi fakt, iż 13% ankietowanych w ciągu ostatnich 
pięciu lat zostało okradzionych, 3% padło ofiarą włamania 
do domu, mieszkania czy budynków gospodarczych, pobiciu 
uległo 1,5%, 0,5% mieszkańców zostało napadniętych bądź 
obrabowanych, a 2,5% przyznaje, że padło ofiarą innego 
przestępstwa. Swojego dzielnicowego zna natomiast tylko co 
dziesiąty ankietowany (11%).

* Badania przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezen-
tatywnej próbie 338 mieszkańców gminy Bestwina. Szczegóło-
wy raport znajduje się na stronach: www.socjologia.bestwina.
org ; www.gminabestwina.info oraz w zasobach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Wykorzystanie danych 
empirycznych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.
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Sport

„Szlachetną drogą” po mistrzostwo 
Rok 1996 przyniósł ostatnie wielkie sukcesy polskiego judo. To 

właśnie wtedy swoje  medale na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie 
zdobyli Paweł Nastula (złoto) oraz Aneta Szczepańska (srebro). 
Później niestety było już tylko gorzej...

W tym samym roku na świat przyszedł Paweł Wawrzyczek, 
obecnie uczeń Gimnazjum nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, 
na co dzień mieszkający w Kaniowie. Paweł znakomite występy 
naszych dżudoków zna tylko z książek i nagrań archiwalnych, ale 
sam pragnie iść w ich ślady. Już teraz odnosi znaczne sukcesy 
na arenie krajowej i międzynarodowej, będąc zawodnikiem Klubu 
Sportowego Judo Czechowice – Dziedzice.

To wszystko zaczęło się w bardzo prosty sposób!   - stwierdzają 
ze śmiechem Paweł wraz z mamą, Beatą – Judo trenował mój 
kuzyn, ja poszedłem za jego przykładem. On przestał – ja zosta-
łem. Przez sześć lat zawodnik nie opuścił ani jednego treningu 
(nie licząc choroby i dwutygodniowych wczasów), początkowy 
zapał do codziennego ćwiczenia nie wygasł, co jest w sporcie 
rzadkością i zasługuje na uznanie. 

Judo, stworzone i opraco-
wane przez profesora Jigoro 
Kano oznacza w tłumaczeniu 
„szlachetną drogę”, „drogę 
miękkości” – ale czy naprawdę 
jest tak „miękko”? Możemy w 
to powątpiewać, widząc jak 
dżudocy w efektowny sposób 
rzucają sobą o matę, tatami. 
– Najpierw trzeba nauczyć się 
padać   - mówi Paweł – Poza tym 
nie walczyłem od razu z zawod-
nikami bardziej doświadczonym, 
trenowałem nieco „na boku”, 
uczyłem się od samych podstaw. 
Sparingpartnerzy byli dostosowywani do mojej kategorii wagowej.

W miarę osiąganych postępów dżudoka zdobywa stopnie 
uczniowskie (kyu) i mistrzowskie (dan). Stopnie te oznaczane są 

Paweł i jego trofea

 

Kronika policyjna 

•  26 września o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Dolnej 
zderzyły się dwa pojazdy, ciężarowy Iveco z ciągnikiem 
rolniczym.

•  29 września o godz. 20.00 policjanci z SPPP Bielsko 
zatrzymali mieszkańca Bestwiny, który kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwym – wynik badania: 0,36 mg/l.

•  Również w tym samym dniu o godz. 20.30 w Kaniowie, 
na ul. Witosa został zatrzymany mieszkaniec Bestwinki, 
który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwym – 
0,40 mg/l.

Październik 2011
•  7 października o godz. 10.00 w Kaniowie, na ul. Malinowej 

policjanci z K.P. Czechowice – Dziedzice zatrzymali miesz-
kańca Kaniowa poszukiwanego listem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Kartuzach

•  8 października o godz. 16.00 w Janowicach na ul. Jano-
wickiej nietrzeźwy mieszkaniec Bestwiny (1,28 mg/l.) nie 
posiadający prawa jazdy kierował samochodem i uderzył  
w drzewo.

•  9 października o godz. 20.00 w Bestwinie, przy ul. Krakow-
skiej został zatrzymany mieszkaniec Bielska – Białej, który 
dokonał kradzieży dwóch sztuk karpia. Za ten czyn został 
ukarany mandatem.

•  12 października o godz. 21.30 w Bestwinie, na ul. Krakow-
skiej mieszkaniec Dankowic kierujący samochodem marki 
Opel wjechał do nieoznakowanej wyrwy w jezdni, uszkadza-
jąc samochód. 

•  13 października o godz. 17.00 w Kaniowie, na ul. Batalionów 
Chłopskich policjanci z SPPP Bielsko – Biała zatrzymali nie-
trzeźwego mieszkańca Kaniowa (0,70 mg/l.), który kierował 
rowerem.

Wrzesień 2011 •  17 października o godz. 11.00 w Bestwinie na ul. Kra-
kowskiej kierujący samochodem Audi wjechał w nieozna-
kowaną wyrwę w jezdni, uszkadzając pojazd.

•  24 października o godz. 7.00 w Kaniowie, na ul. Dan-
kowickiej pod jadący samochód Ford Mondeo wybiegła 
sarna – doszło do zderzenia.

•  24 października o godz. 16.00 w Bestwinie na ul. Krakow-
skiej zderzyły się dwa pojazdy – Fiat Seicento i dostawczy 
bus.

•  25 października o godz. 9.00 w Bestwince na ul. Witosa 
zderzyły się dwa pojazdy: Renault Scenic z Fiatem Panda.

•  25 października o godz. 17.00 w Bestwinie na ul. Kra-
kowskiej motocykl zderzył się z samochodem osobowym.

•  26 października o godz. 18.00 w Kaniowie na ul. Danko-
wickiej mieszkaniec Bestwinki wjechał do nieoznakowanej 
wyrwy w jezdni, uszkadzając samochód.

•  29 października o godz. 17.00 w Bestwinie na ul. Kra-
kowskiej zderzyły się dwa samochody – Renault Kangoo 
oraz Audi.

•  30 października o godz. 15.00 w Kaniowie na ul. Ludo-
wej kierujący samochodem Renault Laguna wjechał do 
nieoznakowanej wyrwy uszkadzając samochód.

•  W nocy z 30 na 31 października nieznani sprawcy włamali 
się do baru w Bestwince, skąd skradli pieniądze, alkohol 
oraz kasę fiskalną. Straty na ok. 2 tys. zł.

•  31 października o godz. 9.00 w Bestwinie na ul. Kościel-
nej zderzyły się dwa samochody – Seat Toledo z Renault 
Clio.

Listopad 2011
•  2 listopada mieszkanka Wilamowic zgłosiła na Policję 

w Czechowicach -Dziedzicach, iż mieszkaniec Bestwiny 
przywłaszczył sobie jej mienie o wartości 800 zł.

Franciszek Owczarz
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Sport
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ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl. 
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4

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

We wrześniu tego roku do XIX Edycji Bielskiej Ligi Koszy-
kówki przystąpiła drużyna „Ułaaa”, występująca pod szyldem 
Gminy Bestwina oraz boiska „Orlik”. 
Team składa się z zawodników naszej 
gminy (Tomasz Rezik, Jakub Grygie-
rzec, Krzysztof Ścibiorek), kilku graczy 
z Bielska Białej i okolic oraz Krakowa. 
Po dwóch pierwszych kolejkach wyniki 
nie napawały optymizmem, ponieważ 
oba mecze zostały przegrane. Pierwsze 
zwycięstwo nasza drużyna odniosła w 3 
kolejce spotkań pokonując zespół repre-
zentujący Wyższą Szkołę Ekonomiczno 
Humanistyczną z Bielska Białej 73 : 56. 
Wyróżniającymi zawodnikami w tym 
meczu byli Krzysztof Ścibiorek, który  

Zawodnicy z gminy Bestwina na BLK
w niecałe 13 min uzyskał 10 pkt, 2 asysty, 4 przechwyty) oraz 
Piotr Dzido – zdobywca 16 pkt. Mamy nadzieję, że rosnąca for-

ma zespołu utrzyma się do końca sezo-
nu i „Ułaaa” zakończy swój debiutancki 
sezon na wysokim miejscu. W ostatnich 
latach koszykówka w Polsce zyskuje 
coraz większą popularność, zapra-
szamy więc młodszych jak i starszych 
miłośników koszykówki do odwiedzania 
boiska Orlik już od początku marca. 
Cały zespół pragnie podziękować Panu 
Wójtowi Stefanowi Wodniakowi oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Bestwinie za pomoc, bez której zespół 
nie wystartowałby w obecnej edycji Ligi.

Tomasz Rezik

pasami w odpowiednim kolorze. Paweł, zapytany o swój poziom, 
odpowiada – Mam już 1 kyu, czyli brązowy pas. Jest to ostatni 
stopień uczniowski, później są już tylko stopnie dan. Na kyu zdaje 
się egzamin przed trenerem, natomiast na dany (czarne pasy) 
przed specjalną komisją.

Beata Wawrzyczek z dumą mówi, że Paweł jest zawodnikiem, 
który właściwie z każdych zawodów przywozi medal lub punkto-
wane miejsce. Pierwszym znaczącym sukcesem był złoty medal 
w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych (Paweł został prze-
kwalifikowany przez specjalna komisję Polskiego Związku Judo, 
gdyż wiekowo pozostawał jeszcze młodzikiem). Zważywszy, że 
na tego rodzaju zawodach startuje 24 dżudoków, a wcześniej są 
jeszcze eliminacje, medal ten to duży triumf. 

Zwycięstwo to nie zawróciło zdolnemu sportowcowi w głowie – 
miał wielki apetyt na kolejne. Przyszło srebro również z Mistrzostw 
Polski juniorów młodszych, a także trofea z turniejów międzynaro-
dowych. W tym roku Paweł jako jedyny Polak przywiózł z Pucharów 
Europy trzy krążki z brązu (Chorwacja, Berlin, Szczyrk). – Najmilej 
wspominam oczywiście pierwszy z tych medali, wywalczony  
w Chorwacji. Trener powiedział mi, żebym specjalnie się nie stre-
sował, powalczył jak najlepiej, a „co będzie, to będzie”. Wyszedłem 
na matę, walczyłem w siedmiu walkach – udało się!

Niedawno, bo w lipcu bieżącego roku Paweł pojechał na XI Letni 
Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Odbywał się ona w turec-
kim Trabzonie. Przed wyjazdem Paweł wraz z polską delegacją 
gościł w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. 
Tam spotkał się z Ireną Szewińską oraz złożył podpis na fladze 
olimpijskiej. Krótką notatkę z tego wydarzenia oraz pamiątkowe 
zdjęcie można znaleźć w „Magazynie Gminnym” nr 6-7/2011.  
Z zawodów tych kaniowski dżudoka wrócił z niezłą, siódmą lokatą. 

Zdobył punkty liczące się do rankingu europejskiego. W rankingu 
tym wśród juniorów młodszych na chwilę obecną znajduje się na 
szóstym miejscu, natomiast za dwa lata przejdzie już do juniorów.

Czy będą sukcesy w Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach 
Olimpijskich? To pieśń przyszłości, ale liczymy, że tak, o ile tylko 
zawodnik będzie się rozwijał i uniknie poważniejszych obciążeń, 
kontuzji. – Musimy pamiętać, że zawodnik judo może dobrze 
przygotować się do dwóch, maksymalnie trzech turniejów rocz-
nie – mówią zgodnie Paweł z mamą. – To są ciężkie ćwiczenia, 
zbijanie wagi, rozwijanie kondycji, bieganie, trenowanie szybkości, 
techniki... wszystko po to, żeby kontrolować walkę i zakończyć ją 
szybko, najlepiej przez Ippon.

Rodzice, Sławomir i Beata, całym sercem wspierają pasję 
syna. Dowożą go na treningi, dopingują na zawodach i poma-
gają w rehabilitacji, gdy przytrafi się kontuzja. Są zadowoleni, że  
z powodzeniem udaje się Pawłowi połączyć sport oraz naukę  
w gimnazjum. Już niedługo będzie to jeszcze bardziej ułatwione, 
gdyż w Czechowicach – Dziedzicach istnieje Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego z profilem judo. To naturalny wybór dla Pawła, jeżeli 
chodzi o dalszą ścieżkę edukacyjną. 

Oprócz rodziców nie można pominąć innych ludzi stojących 
u podstaw dotychczasowych sukcesów  - zwłaszcza trenera 
Bogusława Tyla, bez którego półka z pucharami w pokoju Pawła 
zapewne by się nie zapełniła...

Judo wyrabia w człowieku systematyczność, silną wolę, spokój 
i kulturę. To wspaniała alternatywa dla czasu spędzanego bezpro-
duktywnie przed telewizorem, komputerem... Może za Pawłem 
pójdą i inni, a wtedy Polska powetuje sobie z nawiązką lata bez 
medalu na Igrzyskach?

Sławomir Lewczak

Drużyna w komplecie
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