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Pozwólcie, że w ten przedświąteczny czas przybliżę Wam 
najistotniejsze sprawy i wydarzenia z ostatnich tygodni:

• Dokonaliśmy uroczystego otwarcia kompleksu boisk 
sportowych przy szkole w Bestwinie wybudowanych 
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Z tego 
miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym realizację tej inwestycji.

• Został rozstrzygnięty przetarg na remonty gminnych 
dróg asfaltowych.

• Dzięki sprzyjającej pogodzie bez przeszkód realizo-
wane są prace związane z budową kanalizacji w Be-
stwince oraz na obiektach Set-a w Kaniowie.

• Za nami już pierwsze porządki wiosenne. Zostały za-
miecione drogi przy chodnikach, parkingi przykościel-
ne, na bieżąco są czyszczone chodniki i korytka.

• W ramach sprzątania świata odbywają się różno-
rakie „akcje” zbierania śmieci i odpadów. Również 
pracownicy urzędu Gminy z brygady gospodarczej 
systematycznie zbierają śmieci wzdłuż dróg gmin-
nych i powiatowych.

• Odbył się przegląd wałów przeciwpowodziowych na 
rzece Białej, w którym uczestniczyła przedstawicielka 
RZGW, pracownik Urzędu Gminy Bestwina oraz sołtys 
Kaniowa Marek Pękala. Wstępnie zostały oszacowane 
straty i zniszczenia. Czekamy na inwentaryzację zwią-
zaną z oględzinami. Według informacji przedstawiciel-
ki RZGW, w tym roku będzie wykonana dokumentacja, 
a po niej naprawy wskazanych uszkodzeń.

Na koniec jeszcze raz chciałbym Wam 
złożyć najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Zmartwychwstania. 

Wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności na każdy dzień.

Wójt Gminy Bestwina
Mgr inż. Stefan Wodniak
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Aktualności

O godzinie 14.30 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek przywitał Wójta Stefana Wodniaka, Zastępcę Wój-
ta Stanisława Wojtczaka, Pełnomocnika ds. inwestycji 
Artura Beniowskiego, Skarbnik Stanisławę Grzywę, radnych 
Rady Gminy Bestwina, wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Bielskiego Bogusława Stolarczyka, radnych powiatowych, 
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz gości. 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem został radny 
Mateusz Grygierzec. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej 
sesji, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Be-
stwina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
za rok 2010 złożyła insp. Brygida Jankowska. Program współ-
pracy został przyjęty jednogłośnie.

Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w nastę-
pujących sprawach
1. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację za-

dania pn. Przebudowy drogi powiatowej S 4465 Bestwi-
na - Komorowice ul. Bialska.
Wyjaśnień do tego projektu udzielił Wójt Stefan Wodniak. Ko-

misje Rady Gminy zaopiniowały projekt pozytywnie, Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.
2. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację 

zadania pn. Przekształcenie obszarów zdegradowanych 
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby 
Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan 

Wodniak. Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie, Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.
3. Zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik gminy 

Stanisława Grzywa. Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie, 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 

13 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Bestwina na lata 2011 - 2020. 
Wyjaśnień do tego projektu udzieliła Skarbnik gminy 

Stanisława Grzywa. Komisje Rady Gminy zaopiniowały projekt 
pozytywnie, Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5. Zmiany uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina 

z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiada-
nia psów.
Wyjaśnień do tego projektu udzieliła Skarbnik gminy 

Stanisława Grzywa Komisje Rady Gminy zaopiniowały projekt 
pozytywnie, Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nansowego wraz 

z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji za 2010 rok.

7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nansowego wraz 
z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicz-
nej za 2010 rok.
Wyjaśnień do tych dwóch projektów udzielił Wójt Stefan 

Wodniak. Komisje Rady Gminy zaopiniowały projekt pozytyw-
nie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
8. Przyjęcia darowizny nieruchomości.

Wyjaśnień udzielili Wójt Stefan Wodniak oraz kierownik Re-
feratu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicja 
Grygierzec. Komisje Rady Gminy zaopiniowały projekt pozy-
tywnie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

9. Regulaminu przekazania z budżetu gminy Bestwina środ-
ków na pokrycie kosztów załadunku, wywozu i utyliza-
cji wyrobów zawierających azbest z obiektów budow-
lanych, znajdujących się w granicach nieruchomości 
stanowiących własność osób fi zycznych, położonych na 
terenie gminy Bestwina. 
Wyjaśnień udzielili Wójt Stefan Wodniak oraz kierownik Re-

feratu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicja 
Grygierzec. Komisje Rady Gminy zaopiniowały projekt pozy-
tywnie, Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek przypomniał o zbliżającym się terminie składania 
oświadczeń majątkowych, odczytał także pisma, które wpłynę-
ły w ostatnim czasie do biura Rady Gminy. Wśród nich znala-
zła się prośba od mieszkanki Taszkientu (Uzbekistan) o pomoc 
w repatriacji. Przewodniczący Rady Gminy zwraca się za po-
średnictwem „Magazynu Gminnego” z apelem do mieszkańców 
gminy, którzy mogliby ewentualnie udzielić pomocy lokalowej.

Również Polskie Koleje Państwowe informują, że z powodu 
braku środków zmuszone są podjąć działania związane albo 
z rozbiórką przystanku kolejowego w Kaniowie, albo przekaza-
nia go samorządowi. Stosownych wyjaśnień udzielił w tym za-
kresie Wójt Stefan Wodniak. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek pogratulował także wy-
boru nowej przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej, pani Teresie Lewczak.

Radny Jerzy Stanclik poinformował, że Komisja Rozwo-
ju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska przy współpra-
cy z Pełnomocnikiem Wójta Arturem Beniowskim odwiedziła 
niektóre miejsca bieżących inwestycji na terenie gminy Bestwi-
na – radny obszernie zrelacjonował przebieg tej wizji terenowej.

Odczytane zostały również wnioski z zebrań Rad Sołeckich 
z Janowic i Kaniowa.

Radny Powiatowy Artur Beniowski skierował pismo do 
p. Grzegorza Waligóry, przewodniczącego Komisji Transpor-
tu i Rozwoju Gospodarczego, w którym informuje o koniecz-
ności remontów cząstkowych ul. Szkolnej, ul. Św. Floriana, ul. 
Krakowskiej, ul. Kościelnej, ul. Olchowej, ul. Janowickiej, most-
ku na ul. Kubika, ul. Jawiszowickiej, ul. Batalionów Chłopskich, 
ul. Czechowickiej.

Wnioski i zapytania Radnych:
Radny Anatol Faruga: 1. Wniosek o zorganizowanie wspól-

nego spotkania w sprawie ul. Szkolnej z przedstawicielami 
Powiatu oraz Zarządu Dróg. 2. O przystąpienie do cząstkowych 
remontów dróg gminnych. 3. Pytanie o jakość wody do preze-
sa Kombestu Wacława Waliczka.

Radny Stanisław Nycz: 1. Prośba w imieniu mieszkańców 
ul. Gajowej o nawiezienie kamienia bądź zasypanie dziur na 
tej ulicy. 2. Wniosek w imieniu rodziców dowożących dzieci 
do szkoły o ustawienie lustra przy wyjeździe z ul. Korczaka na 
ul. Janowicką.

Radny Edward Jonkisz: 1. Zaproponował zorganizowanie wi-
zji lokalnej i spotkania z dyrekcją kolei w sprawie zagospodaro-
wania terenu przystanku PKP w Kaniowie. 2. Prośba o dokoń-
czenie asfaltowania ul. Witosa w pasie kolejowym. 3. Zwrócił 
się do radnych powiatowych o usunięcie drzew na ul. Czecho-
wickiej. 4. Zapytał, jak kształtuje się sprawa zezwoleń na ob-
cięcie drzew. 5. Poinformował o tworzeniu się dzikiego wysypi-
ska na ul. Myśliwskiej.

VI Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skróconą relację z VI sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 14 IV 2011 r. Pełen protokół, wraz ze 

wszystkimi wypowiedziami radnych dostępny będzie na stronie urzędowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.



4

• 
M

a
g

a
z
y

n
 g

m
in

n
y 

kw
ie

ci
eń

 N
r 

3/
20

11

Radny Andrzej Wojtyła: 1. Zapytał, czy Urząd Gminy posia-
da informacje na temat dalszych losów Urzędu Pocztowego 
w Bestwinie – czy on pozostanie? 2. Poprosił o naprawę sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kościel-
ną. 3. Nawiązał do sprawy tworzenia się dzikich wysypisk śmie-
ci w okolicach osuwiska przy ul. Kościelnej – zapytał o moż-
liwość reakcji Urzędów Gminy i zaapelował do mieszkańców 
o dbanie o środowisko. 4. Poinformował o rozmowach z miesz-
kańcami Bestwiny w sprawie nieuregulowanego odcinka cieku 
wodnego oraz rozmowie z pełnomocnikiem Wójta i uzyskanej 
odpowiedzi, że ciek ten będzie uregulowany.

Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 1. Poprosił o przepłu-
kanie przepustu pod ul. Kóski. 2. Wnioskował o naprawie-
nie punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Czechowickiej 
i Ludowej. 3. Zaproponował wycinkę gałęzi w miejscach, 
gdzie są punkty świetlne. 4. W ramach naprawy cząstkowej 
nawierzchni ulic prosił o zaasfaltowanie przecinki po wykopie 
na ul. Kóski oraz naprawy ul. Modrej oraz odcinka ul. Kóski. 
5. Zapytał Wójta, jakie są ustalenia komisji po wizji lokalnej na 
wałach przeciwpowodziowych na rzece Białej.

Radny Łukasz Furczyk: 1. Zapytał radnych powiatowych, czy 
w ramach napraw gwarancyjnych zostały już zgłoszone do wy-
konawców ul. Dankowicka i Witosa i kiedy naprawy będą wy-
konane.

Radny Grzegorz Gawęda: 1. Zgłosił do poprawy asfaltowa-
nia fragment ul. Sportowej oraz skrzyżowanie ul. św. Floriana 
z ul. Dworkową.

Radny Benedykt Kohut: 1. Zapytał, jak kształtuje się sprawa 
opłat za przedszkole według nowych przepisów? 2. Zapropo-
nował załatanie wybranych dziur na ul. Szkolnej.

Radny Mateusz Grygierzec: 1. Poprosił o zamieszczenie 
w kolejnym „Magazynie Gminnym” raportu o jakości wody. 2. Po-
prosił o zlikwidowanie niebezpiecznej wyrwy na ul. Podzamcze. 
3. Zapytał, w jakim stopniu został zrealizowany budżet na zi-
mowe utrzymanie dróg.

Radna Wioleta Gandor: 1. Poprosiła o wystąpienie do Ener-
getyki w sprawie naprawy lamp na posesji przy ul. św. Floria-
na 70. 2. Poprosiła wiceprzewodniczącego rady Powiatu o in-
terwencję w sprawie ul. św. Floriana.

Radny Jan Stanclik: 1. Zwrócił się do radnych powiatowych, 
aby próbować znaleźć środki na remont ul. Janowickiej od ko-

ścioła do piekarni. 2. Zapytał, kiedy będą realizowane wnioski rad 
sołeckich – mieszkańcy ul. Miodowej bocznej mieli obiecany 
kamień na drogę, poza tym poprosił o naprawę i udrożnienie 
na ul. Pszczelarskiej.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek: 1. Poprosił dy-
rektora GZOSiP Arkadiusza Maja o pomoc w znalezieniu miej-
sca dzieciom, które by chciały korzystać z przedszkoli w miesią-
cu sierpniu. 2. Przypomniał o wykonanie przejścia na parking 
przy sklepie w Kaniowie z ul. Witosa. 3. Poinformował o fatalnym 
stanie nawierzchni ul. Witosa, szczególnie na poboczach, oraz 
ul. Dankowickiej. 4. Prośba w imieniu mieszkańca o interwencję 
w Kombeście w odbiorze kanalizacji przy ul. Malinowej i dopro-
wadzenie jej do właściwego stanu. 

Sołtys Kaniowa Marek Pękala: 1. Prośba o wykonanie zjazdu 
do pól z ul. Czechowickiej naprzeciwko ul. Jagodowej. 2. Wniosek 
o wykonanie naprawy płytek na schodach Domu Gromadzkiego 
oraz przecieku w rejonie komina. 3. Prośba o naprawę oświetle-
nia na terenie parku przy ul. Grobel Borowa. 4. Wniosek o utwar-
dzenie poboczy na drogach, gdzie następuje obrywanie asfaltu 
– ul. Grobel Borowa, Łabędzia. 5. Prośba o zaasfaltowanie dziur 
na ul. Kóski, Ludowej i Grobli Borowej. 6. Ponowienie wniosku 
o umożliwienie zakupu plandek dla OSP. 7. Prośba o interwen-
cję w sprawie stanu wałów przeciwpowodziowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk poinfor-
mował o wynikach prac Komisji Gospodarki i Transportu. Od-
była się komisja wyjazdowa, gdzie każdy radny mógł przedsta-
wiać do realizacji drogi najpilniej wymagające remontu. Radni 
B. Stolarczyk i A. Beniowski zdecydowali, że przedstawią ul. 
Krakowską – została ona zgłoszona wraz z ul. Krzywolaków i ul. 
Janowicką. Radni będą również w miarę możliwości interweniować 
w sprawie wykonania ul. Bialskiej.

Radna Maria Maroszek zapytała, czy będzie złożony wnio-
sek o malowanie pasów poziomych na ul. Krakowskiej? Peł-
nomocnik Wójta Artur Beniowski odpowiedział, że został zło-
żony wniosek o wymalowanie tych pasów na ul. Krakowskiej, 
Batalionów Chłopskich i Czechowickiej, jednak jak dotąd nie 
uzyskał odpowiedzi na interpelację.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielali Wójt Stefan Wod-
niak, Pełnomocnik Wójta Artur Beniowski, dyrektor GZOSiP 
Arkadiusz Maj oraz prezes Kombestu Wacław Waliczek.

Opracował: Sławomir Lewczak

Aktualności

Korzystna umowa 
Lokalnej Grupy Rybackiej

Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina Zdzisław Bylok oraz 
Skarbnik LGR Bielska Kraina Stefan Wodniak uczestniczyli w podpisaniu 
umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Lokalną Grupą Rybacką 
Bielska Kraina. Podpisanie niniejszej umowy pozwoli na bieżące funkcjono-
wanie oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności.

To efekt zawartej w listopadzie ubiegłego roku umowy, dzięki której Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) otrzyma wspar-
cie z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości ponad 23 mln zł. 
Umowa LGR Bielska Kraina opiewa na kwotę 406 906 zł. Środki te (na 
2011 rok) przeznaczone będą na działania związane z:
– administrowaniem LGR,
– badaniami dotyczącymi obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 
 Obszarów Rybackich (LSROR),
– działaniami informacyjnymi dotyczącymi realizacji LSROR lub działaln-
 ści LGR,
– szkoleniami pracowników LGR,

Umowę podpisuje skarbnik LGR Stefan Wodniak.

– realizacją wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych 
związanych z obszarem objętym LSROR lub działal-
nością LGR,
– działaniami aktywizującymi lokalne społeczności.

Więcej o działalności Lokalnej Grupy Rybackiej 
Bielska Kraina na www.bielskakraina.pl Tam moż-
na przeczytać kto, na co i o jakie środki może wystę-
pować do LGR.

Jerzy Zużałek
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Z „Orlikiem” po zdrowie
Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!

(Hasło przewodnie programu „Orlik 2012”)

Rządowo – samorządowy program „Moje Boisko - Or-
lik 2012” zakłada wybudowanie do 2012 roku w każdej pol-
skiej gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego. 14 kwiet-
nia oddano do użytku taki właśnie obiekt w Bestwinie. Nasz 
„Orlik” mieści się obok szkoły podstawowej i gimnazjum, a 
składa się z boiska do piłki nożnej o wymiarach 30m×62m 
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 20m×30m z nawierzchnią poliuretano-
wą oraz zaplecza sanitarno – szatniowego. Niewątpliwie 
fi nalizacja tej inwestycji stanowi wielki sukces naszego sa-
morządu i całej gminnej społeczności. W drodze do prze-
cięcia wstęgi należało przejść żmudne procedury i poko-
nać powstałe przeszkody. Ostatecznie jednak, dzięki po-
zyskanym środkom i zaangażowaniu wykonawców młodzi 
sportowcy mają gdzie stawiać pierwsze kroki na drodze do bo-
iskowej kariery. 

Historia powstawania bestwińskiego „Orlika” sięga kilku lat 
wstecz. Realne możliwości pojawiły się w 2009 roku, kiedy ogło-
szono w Urzędzie Marszałkowskim nabór na potrzeby realizacji 
programu budowy boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko - Orlik 
2012”. Początkiem 2010 r. uzyskaliśmy informację o pozytywnym 
rozstrzygnięciu naszego wniosku. Już w połowie tego samego roku 
uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wy-
konawstwo. Pierwotna fi rma wybrana w przetargu odstąpiła od 
umowy i urząd gminy by nie stracić środków ministerialnych 
i marszałkowskich ogłosił nowy przetarg. Wyłoniona zosta-
ła w nim fi rma panów Grzegorza Barana i Ryszarda Kozioł-
ka, która mimo trudnych warunków pogodowych zgodnie 
z harmonogramem i zapisami umownymi wykonała zadanie, 
co umożliwiło rozliczenie środków oraz odbiór inwestycji przez 
konieczne do tego instytucje. Warte podkreślenia jest zaan-
gażowanie wykonawcy i bardzo dobra współpraca z urzędem 
gminy Koszty całej inwestycji to: - 500 000 zł środki z budżetu 
państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki), środki z Urzędu Mar-
szałkowskiego – 333 000 zł, środki własne – 487 547 zł. Całość 
zamyka się w kwocie 1 320 547 zł.

Otwarcie kompleksu zgromadziło przedstawicieli władz samo-
rządowych, oświatowych, sportowych oraz wszystkich, którym 
leży na sercu rozwój kultury fi zycznej na naszym terenie. Z ra-
mienia Ministerstwa Sportu i Turystyki do Bestwiny przybyła pani 
wiceminister Katarzyna Sobierajska. Prowadzący uroczystość 
dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń powitał również: członka Zarzą-
du Województwa Śląskiego Aleksandrę Banasiak, radnego Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Mariana Ormańca, radnych Powiatu 

Bielskiego Bogusława Stolarczyka i Artura Beniowskiego, wice-
starostę bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, wiceprezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Mirosława Szemlę, burmistrza Czechowic – Dziedzic Mariana 
Błachuta, wójta gminy Jaworze Zdzisława Byloka.

Honory gospodarza pełnił wójt gminy Bestwina Stefan 
Wodniak. Radę Gminy reprezentował jej przewodniczący Jerzy 
Zużałek oraz Radni: Benedykt Kohut, Maria Maroszek, Edward 
Jonkisz, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej Wojtyła, Anatol 
Faruga, Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk. Przybyli także sołty-
sa Kaniowa Marek Pękala, dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, 
prezes Kombestu Wacław Waliczek dyrektorzy placówek oświa-
towych z terenu gminy, przedstawiciele klubów sportowych 
i działających stowarzyszeń.

Poświęcenia „Orlika” dokonał proboszcz parafi i Wniebowzię-
cia NMP ks. Cezary Dulka. Następnie dokonano aktu przecię-
cia wstęgi, co uczynili wiceminister Katarzyna Sobierajska, czło-
nek Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak, 

Wójt Stefan Wodniak przecina wstęgę.

Aktualności

Wiceminister K. Sobierajska przekazuje upominek.
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Aktualności

dyrektor ZSP Bestwina Agata Rak i Wójt Stefan Wodniak. Ofi -
cjalnie otwarty obiekt wymagał przetestowania, więc goście 
udali się na boisko, gdzie mieli okazję wykonywać rzuty kar-
ne, naprzeciwko mając młodego bramkarza – ucznia ZSP. Kie-
dy piłka kilkakrotnie znalazła się w siatce, Wójt symbolicznie 
przekazał „Orlika” w użytkowanie społeczności szkolnej. Do-
konał tego na ręce pani dyrektor. Później przemawiała pani wi-
ceminister i pozostali uczestnicy uroczystości. Jako materialną 
pamiątkę tego wyjątkowego dnia, szkoła otrzymała z minister-
stwa, województwa i powiatu siatki pełne piłek do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki.

Całość zwieńczył program artystyczny przygotowany przez 
uczniów bestwińskiej szkoły pod kierunkiem nauczycieli wy-
chowania fi zycznego Agnieszki Dutki i Maryli Taranowskiej, z 
pomocą Magdaleny Wodniak – Foksińskiej (oprawa muzycz-
na), Ewy Sierant, Doroty Surowiak, Katarzyny Jonkisz, Woj-
ciecha Łysonia i Witolda Stasickiego. Uczniowie wykazali się 
znajomością historii olimpizmu, przedstawili biografi e najsłyn-
niejszych polskich sportowców, znakomicie tańczyli i śpiewali. 
Jest dużo prawdy w uczniowskiej piosence na melodie popu-
larnego przeboju braci Golec – tu było kiedyś ściernisko – ale 
teraz jest boisko! 

Sławomir Lewczak
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Aktualności

Chociaż walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych 
w sołectwach zakończyły się całkiem niedawno, 20 marca stra-
żacy spotkali się raz jeszcze, aby wybrać na kolejną kadencję 
prezesa, komendanta i członków Zarządu Gminnego. W tym 
bardzo ważnym zebraniu nie uczestniczyli jednak wszyscy 
członkowie OSP, ale wybrani delegaci będący przedstawiciela-
mi jednostek z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. 

Do sali posiedzeń znajdującej się w Domu Strażaka w Be-
stwinie zawitali również liczni goście, będący przedstawicie-
lami władz samorządo-
wych i pożarniczych. 
Wśród nich Wójt Gminy 
Bestwina Stefan Wod-
niak, Pełnomocnik Wój-
ta i radny Rady Powiatu 
Bielskiego Artur Beniow-
ski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Biel-
skiego Bogusław Stolar-
czyk, radny Rady Powia-
tu Bielskiego Józef Ma-
ziarz, zastępca prezesa 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska Gospodarki Wod-
nej Mirosław Szemla, 
st. bryg. Adam Caputa z 
PSP Bielsko – Biała, pre-
zes Zarządu Powiato-
wego Związku OSP RP 
w Bielsku Bia łej Jan 
Cholewa, radny gminy 
Bestwina Benedykt Ko-
hut, Pełnomocnik Wój-
ta Halina Grygierzec. 
Rolę przewodniczącego zebrania pełnił dyrektor CKSiR 
Grzegorz Boboń.

W trakcie swoich wystąpień podsumowania mijającej kaden-
cji Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP dokonali odchodzący prezes Władysław Kóska oraz dotych-
czasowy komendant gminny Grzegorz Owczarz. Odnotować na-
leży, że ubiegłe lata obfi towały w wiele jubileuszy i doniosłych 

Głos zabiera Wójt Stefan Wodniak.

Zarząd gminny OSP wybrany
Herbert Szeliga prezesem, Grzegorz Owczarz komendantem

Delegaci na zjazd Zarządu Gminnego ZOSP RP. Nowo wybrany zarząd oraz zaproszeni goście.

wydarzeń – przeżywaliśmy 100 – lecie OSP Kaniów i Janowice, 
120 – lecie OSP Bestwina, otwarcie wyremontowanego Domu 
Strażaka w Kaniowie, zakup nowych samochodów dla Bestwi-
ny i Janowic. Z ważnych akcji ratowniczo - gaśniczych zapa-
dły w pamięć działania związane z usuwaniem skutków trąby 
powietrznej w Kaniowie (29 VII 2006), gaszeniem pożaru ce-
gielni w Bestwinie (26 VII 2007) oraz dwie akcje przeciwpowo-
dziowe – czerwiec 2009 i maj 2010.

Wszystkie jednostki OSP z gminy Bestwina są włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Podczas 
pięcioletniej kadencji komendanta gminnego wyjeżdżały do 
różnych zdarzeń 549 razy. Druhowie na bieżąco przechodzą 
specjalistyczne szkolenia, Grzegorz Owczarz trzykrotnie zorga-
nizował kursy podstawowe strażaków – ratowników, nasi stra-
żacy byli szkoleni także przez Państwową Straż Pożarną. Na 
bieżąco uzupełniane jest potrzebne zaplecze sprzętowe.

Składy komisji oraz wyniki wyborów
z dnia 20 marca 2011 roku

• Komisja mandatowa: Jerzy Kudła, Herbert Szeliga, 
 Grzegorz Owczarz
• Komisja skrutacyjna: Waldemar Dorobisz, Maciej Wawro, 
 Sławomir Bezegłów
• Komisja wyborcza: Dariusz Orłowski, Andrzej Satława, 
 Zbigniew Wełniak
• Komisja uchwał i wniosków: Zygmunt Łukoś, 
 Teresa Paruch – Ryś, Maciej Strach
• Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Herbert Szeliga
  (OSP Janowice)
• Wiceprezes – Jan Ozimina (OSP Bestwina)
• Komendant gminny – Grzegorz Owczarz (OSP Kaniów)
• Sekretarz – Józef Distel (OSP Bestwinka)
• Skarbnik – Jerzy Kudła (OSP Janowice)
• Członek Prezydium – Grzegorz Gawęda (OSP Bestwinka)
• Członkowie Zarządu – Jacek Gruszka, Andrzej Janeczko, 
 Marceli Kraus, Adrian Pala, Krzysztof Wróbel, 
 Krzysztof Zelek
• Komisja rewizyjna – Zygmunt Łukoś (przewodniczący), 
 Jarosław Bieroński (wiceprzewodniczący), 
 Krzysztof Kłoda (sekretarz)

Delegatami na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP zostali 
Grzegorz Gawęda, Jan Ozimina, Herbert Szeliga.

Sławomir Lewczak
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Sprawozdanie z działalności Bestwińskiego 
Koła Socjologów

Bestwińskie Koło Socjologów.

24 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Bestwińskiego Koła Socjologów. Przedstawicielem 
stowarzyszenia został ponownie wybrany Andrzej Wojtyła, 
zastępcą została Wioleta Gandor, sekretarzem natomiast 
Izabela Gałuszka.

Podsumowując działalność należy wspomnieć, iż w ubiegłym 
roku  na przełomie marca i kwietnia koło przeprowadziło bada-
nia społeczne w gminie Bestwina na reprezentatywnej próbie, 
wręczając ankiety ponad czterystu osobom. Badanie miało na 
celu zaprezentowanie portretu społecznego mieszkańców gmi-
ny. Stowarzyszenie w maju współorganizowało także Bestwiń-
skie Targi Pracy, których celem była pomoc w znalezieniu za-
trudnienia osobom bezrobotnym, a także młodzieży poszuku-
jącej zajęcia dorywczego bądź wakacyjnego. 

We wrześniu i październiku wykonane zostały badania spo-
łeczne w ramach współpracy z Urzędem Gminy w celu opraco-
wania: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla gminy Bestwina na 2011 rok, Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomani dla gminy Bestwina  na lata 
2011- 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015. 
W październiku zorganizowana została konferencja socjolo-
giczna „Współczesna kobieta”, podczas której swoje wystąpie-

nie miały: dr Agata Zygmunt oraz dr Katarzyna Ponikowska z 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr 
Anna Barabasz z Katedry Socjologii Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej oraz dyrektor bielskiej galerii BWA 
Agata Smalcerz. W listopadzie koło zainaugurowało kampanię 
społeczną „Pełnią życia” w celu promocji aktywnego spędzania 
czasu, niezależnie od wieku. Kampanii towarzyszyły zdjęcia ak-
tywnych seniorów z naszej gminy, które zobaczyć można było 
w fi li  Gminnej Biblioteki Publicznej.

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE JAKO PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO W LOKALNYM SYSTEMIE PROFILAKTYKI 

(sprawozdanie z działalności – część 3)
Rola świetlic środowiskowych 
w działaniach pomocowych 

w lokalnym systemie profi laktyki.
Środowisko lokalne, to każdy z nas, pomoc to ulga w cier-

pieniu lub nieszczęściu. Świetlica środowiskowa to placów-
ka wsparcia dziennego, która świadczy opiekę, która polega 
na objęciu dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuń-
czymi, edukacyjnymi i profi laktycznymi. Placówka zapew-
nia dziecku przynajmniej jeden posiłek, zapewnia przedmio-
ty potrzebne do zajęć. Dzieci przyjmowane są do świetli-
cy bez skierowania. Funkcjonuje w godzinach dostosowa-
nych do potrzeb dzieci i rodziców. Przy wykonywaniu swo-
ich zadań współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym i Kuratora-
mi. Z analizy przeprowadzonych badań (przedstawionych 
na stronie urzędu gminy), zarówno wśród dzieci jak i ich 
rodziców, można wysunąć wniosek, że takie placówki są 
bardzo potrzebne, ponieważ spełniają swoją rolę. 

Wnioski z przeprowadzonych badań:

1. Przeprowadzona ankieta, wśród wychowawców, utwierdza 
w przekonaniu, że świetlice środowiskowe z elementami 
profi laktyki oraz socjoterapii są bardzo potrzebne w naszej 
gminie, ponieważ budżet nie pozwala na prowadzenie ca-

łodziennych palcówek opiekuńczo – wychowawczych jako 
placówek wsparcia dziennego. Takie świetlice spełniają swo-
ją rolę w 100%, jako sposób na spędzanie wolnego czasu 
oraz alternatywę eksperymentowania z alkoholem czy ze 
środkami odurzającymi przez dzieci. Jednocześnie poprzez 
takie placówki gmina realizuje zadania własne narzucone 
przez ustawy oraz programy.

2. Z analizy przeprowadzonych badań wśród uczestników za-
jęć świetlicowych wynika, że świetlice są dobrze wyposa-
żone, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są cie-
kawe, dobrze zorganizowane i mają różnorodny charakter. 
Wychowawcy są lubiani przez dzieci.

3. Przeprowadzona ankieta, wśród rodziców wychowan-
ków, potwierdza przekonanie o słuszności utworzenia 
placówek o charakterze świetlic środowiskowych z ele-
mentami profi laktyki oraz elementami socjoterapii  w śro-
dowisku, które działają na bazie przepisów o placów-
kach wsparcia dziennego. Są alternatywą na spędza-
nie wolnego czasu a jednocześnie pełnią rolę opie-
kuńczo - wychowawczą, jako wsparcie i pomoc dla 
rodziców w wychowywaniu młodego pokolenia oraz 
przygotowania dzieci do umiejętności radzenia sobie 
z przeciwnościami życia codziennego. 

                         Bożena Jaromin
Pełnomocnik Wójta ds. profi laktyki i uzależnień
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   Gospodarka i społeczeństwo

Obraz współczesnej rodziny
Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina przez Bestwińskie Koło Socjologów*

Zmiany społeczne i kulturowe, jakie mają obecnie miejsce 
w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, iż zarówno we-
wnętrzna jak i zewnętrzna struktura rodziny ulegają przemia-
nom. Dotyczą one przede wszystkim zmian w składzie osobo-
wym oraz w modelach i wzorach stosunków między członkami 
rodziny. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań w gmi-
nie Bestwina brak jest znacząco dominującej liczby członków 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 29% to 
rodziny liczące 4 członków, 26% - 3 członków, 23% - 5 i więcej, 
18% dwóch członków, a 4 % - 1 członka. Badani zostali zapy-
tani także o idealną, ich zdaniem, liczbę dzieci w rodzinie, która 
dla ponad połowy badanych (54%) to dwójka. 34% ogółu bada-
nych uważa, że idealna rodzina powinna posiadać trójkę dzieci. 
Pozostałe odpowiedzi miały wartości marginalne: 1% brak dziec-
ka, 4% jedno dziecko, 4% czwórka, 3% piątka i więcej. 

Przemiany w wewnętrznej strukturze rodziny należy rozpatry-
wać w aspekcie zmian ról i pozycji małżonków. Tradycyjny po-
dział obowiązków, jaki występował w rodzinach coraz częściej 
zostaje zastąpiony nowym, bardziej demokratycznym układem. 
Kobieta przestaje pełnić funkcję wyłącznie gospodyni domo-
wej stając się partnerką. Można by zatem przypuszczać, że we 
współczesnych rodzinach nastąpiła egalitaryzacja ról małżeń-
skich i rodzicielskich. Tezę tę potwierdzają w pełni wyniki badań 
empirycznych. Badanych zapytano o to, kto w ich małżeństwie 
najczęściej podejmuje decyzje dotyczące codziennych wydat-
ków. Ponad połowa badanych (59%) odpowiedziała, że decy-
zje te podejmuje wyłącznie kobieta. 35% badanej populacji za-
deklarowało, że decyzje te małżonkowie podejmują wspólnie, 
a zaledwie 6% badanych odpowiedziało, że za codzienne wy-
datki odpowiada mąż. Jak ukazują powyższe wyniki badań, na-
wet w codziennych wydatkach zdanie mężczyzny przestało być 
decydujące. Rolę tę przejęła kobieta bądź też decyzje te po-
dejmują wspólnie. Nieco odmiennie przedstawia się natomiast 
sytuacja, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących więk-
szych wydatków, takich jak zakup telewizora czy samochodu. 
Pytanie to najtrafniej obrazuje postępujący proces demokraty-

zacji stosunków pomiędzy małżonkami. 73% badanych przy-
znaje, że decyzje te podejmują wspólnie mąż z żoną. 18% ba-
danych odpowiedziało, że w jego rodzinie mężczyzna posiada 
decydujący głos w sprawie większych wydatków, a tylko 9% ba-
danych spośród ogółu populacji przyznało, że decyzje te podej-
muje wyłącznie kobieta. 

Pozostaje jeszcze jedna, choć z pewnością nie mniej istotna 
kwestia, a mianowicie wychowanie dzieci. Zdecydowana więk-
szość ankietowanych  (77%) twierdzi, że wychowaniem potom-
stwa zajmują się wspólnie. Pozostała grupa badanych (21%) 
zadeklarowała, że wychowaniem dzieci w ich rodzinie zajmuje 
się wyłącznie kobieta, a zaledwie 2% iż jest to mężczyzna.  Po-
wyższa analiza ukazuje, że we współczesnych rodzinach na-
stąpił wyraźny zanik patriarchalnych stosunków pomiędzy mał-
żonkami. Wzrosła rola kobiety, która choć w niewielkim stopniu, 
to jednak z gospodyni domowej staje się partnerką. Ciekawych 
wniosków dostarcza również analiza podziału codziennych obo-
wiązków wśród małżonków.  

Rzeczywisty podział obowiązków w rodzinach wiejskich nie 
pokrywa się w pełni z prezentowanymi przez ich członków po-
glądami na temat tego, czy zadaniem męża jest zarabianie pie-
niędzy, a zadaniem żony dbanie o dom i rodzinę. Ponad poło-
wa ogółu badanych (53%) nie podziela tej opinii. Wśród badanej 
populacji są jednak zwolennicy tradycyjnego podziału ról mał-
żeńskich. Stanowią oni 30% ogółu badanych. Ich zdaniem męż-
czyzna jako głowa rodziny powinien zarabiać na jej utrzymanie, 
zadaniem kobiety jest natomiast dbanie o dom i podtrzymywa-
nie ogniska domowego. 17% badanych miało trudność w wyra-
żeniu opinii. Z problematyką podziału ról małżeńskich i rodzin-
nych wiąże się także kwestia postrzegania tego, czy „dobra go-
spodyni” to „dobra żona”. Pogląd ten podziela 46 % badanych, 
23% nie podziela tego zdania, a 31% nie ma zdania w tej kwe-
stii. Wyraźnie widać zatem, iż w świadomości mieszkańców wsi 
następują pewne przemiany, indywidualizujące kobietę i demo-
kratyzujące stosunki małżeńskie. Potwierdzenie tego faktu zna-
leźć można także w odpowiedzi na pytanie czy kobieta powinna 
pracować zawodowo. 73 % badanych uważa, że tak, 11% jest 
przeciwnego zdania, a 16% nie ma zdania w tej kwestii.

* Badania przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezenta-
tywnej próbie 338 mieszkańców gminy Bestwina. Szczegółowy 
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.

CZY MOŻNA BYĆ SZCZĘŚLIWYMCZY MOŻNA BYĆ SZCZĘŚLIWYM
W MAŁŻEŃSTWIE NIEPOSIADAJĄCYM DZIECI?W MAŁŻEŃSTWIE NIEPOSIADAJĄCYM DZ

37%

44%

19%
tak

nie

trudn ćo powiedzie

Rodzina jest jedną z podstawowych wartości w życiu każdego człowieka. Fakt ten z pewnością nie ulega wątpliwości. 
We wszystkich bowiem kulturach i epokach, na każdym poziomie rozwoju społecznego, stanowiła ona jedną z najistot-
niejszych grup społecznych oraz najbardziej powszechną instytucję, która była w stanie zaspokoić potrzeby indywidual-
ne jak i społeczne. Pomimo tego, iż rozwój społeczny zmienił oblicze współczesnej rodziny, to i tak pozostaje ona jedną z 
najbardziej cenionych wartości. Badania wskazują, iż zdecydowana większość respondentów, 83% twierdzi, że sens ludz-
kiemu życiu nadaje właśnie szczęście rodzinne. 
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Zapraszamy do „Centrum”!

 Zajęcia w naszej placów-
ce prowadzone są w ramach 
terapii zajęciowej, w oparciu 
o programy indywidualne spo-
rządzone przez wielospecja-
listyczny zespół: psychologa, 
rehabilitanta ruchowego i te-
rapeutów prowadzących po-

szczególne pracownie. Programy te dostosowane są do 
potrzeb rozwojowych każdej osoby, a realizacja ich prze-
biega indywidualnie i w małych grupach. W „Centrum” znaj-
duje się między innymi pracownia malarska, ogrodnicza, 
kulinarna, tkacka, ceramiczna, lalkarska, stolarska, krawiec-
ka, witrażu, grafi ki i papieru. Prowadzone są również zaję-
cia rehabilitacyjne, taneczne, muzyczne, teatralne oraz hi-
poterapia. Organizowane są także wycieczki i wakacyjne 
turnusy rehabilitacyjno – terapeutyczne, wyjścia do kina, 
kawiarni i na kręgle.

 Osoby nie-
pełnosprawne inte-
lektualnie poprzez 
korzystanie z różno-
rodnych usług „Cen-
trum” pod okiem spe-
cjalistów rozwijają 
swoje talenty, zainte-
resowania, doskonalą 
nabyte umiejętności, 
kształcą nowe oraz 
mają możliwość pro-
wadzenia bogatego 
życia towarzyskiego.

 Celem dzia-
łalności podejmowa-
nej przez Środowi-
skowy Dom Samopo-
mocy „Centrum” jest 
kompensowanie skut-
ków niepełnospraw-
ności intelektualnej 
u swoich podopiecznych poprzez:
• Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywa-

nia podstawowych czynności życia codziennego i realiza-
cji zadań życiowych.

• Uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzin-
nym i społecznym.

• Zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej 
opieki ze strony rodziny bądź instytucji poprzez rehabilita-
cję środowiskową.

• Stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowa-
nia rodziny dotkniętej niepełnosprawnością jednego z jej 
członków.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Centrum”

ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko – Biała

tel./fax 33 812 65 06
e-mail: sdscentrum@op.pl

www.sdscentrum.edupage.org

Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły obowiązek szkolny. Obecnie „centrum” pro-
wadzi działalność w trzech ośrodkach na terenie Bielska – Białej i w Bestwinie.
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W dniach 18-19 marca zostały zorganizowane Mistrzostwa Czech w modelar-
stwie kartonowym, które odbyły się w szkole podstawowej w dzielnicy Poruba. 

Ostrawski konkurs jest najważniejszą imprezą modelarską u naszych połu-
dniowych sąsiadów, a przez to bardzo obleganą. W konkursie wzięło wielu pa-
sjonatów „kartonowych miniatur”. 

W konkursie wystawiono aż 233 modele kartonowe. Dodatkowo, poza kon-
kursem, przedstawiono ok. 150 modeli samochodów wyścigowych (F1,ciężaro-
we z rajdu Paryż-Dakar) – głównie z prezentacji wydawnictw czeskich. Wszyst-
kie robiły wielkie wrażenie na zwiedzających. 

Sekcja modelarska „Samuraj”, działająca przy Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Bestwinie przedstawiła 12 prac uczestników zajęć. W Mistrzostwach 
wzięło udział 5 modelarzy.

Sobotni poranek na sali sportowej był czasem wielkiego wyczekiwania na ofi cjalny komunikat o wynikach całego kon-
kursu oraz poszczególnych osób. Około godziny 10.00 stało się jasne, że bestwińscy modelarza osiągnęli więcej niż mo-
gli sobie wymarzyć, ponieważ zdobyli aż 7 medali!!!

Siedem medali naszych modelarzy!

Zgodnie z ewangelią, gdy Jezus wjeżdżał na 
osiołku do Jerozolimy, witający go ludzie słali 
Mu pod nogi gałązki palmowe. Nazwa „Niedziela 
Palmowa” i zwyczaj niesienia w procesji symbo-
licznych palm odwołuje się właśnie do tego wy-
darzenia. 

Palmy wielkanocne, które w Polsce pojawiły się 
w okresie średniowiecza, mają swój regionalny 
charakter. Jak więc wygląda tradycyjna palma z 
naszych okolic? Na to pytanie starało się udzielić 
odpowiedzi Muzeum Regionalne im. ks. Z. Buba-
ka w Bestwinie zapraszając dzieci na lekcję „Jak 
wykonać tradycyjną palmę wielkanocną?” Każdy 
z uczestników miał okazję stworzyć własną wią-
zankę, składającą się ze śliby, graniatego drze-
wa, lyski, kokocza, kaliny a także z oliwnego drze-
wa, jałowca, trzciny, jemioły i sosny. Nie zabra-
kło także nawiązania do wielu zwyczajów i wie-
rzeń związanych z okresem wielkanocnym a tak-
że pamiątkowej fotografii.

Lekcja o palmie wielkanocnej

Twórcy palm wielkanocnych i ich dzieła.

Sala wystawowa.

Jeden z nagrodzonych modeli.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

• Mateusz Masny (II miejsce) – okręt podwodny Hecht

•  Mateusz Masny (II miejsce) – samochód Tarpan

•  Marek Bury (II miejsce) – samolot Bf-109 F

•  Adrian Ochman (I miejsce) – pociąg pancerny 
 Krasnaja Zwiezda

•  Dariusz Ochman (III miejsce) – stacja kosmiczna 
 Argon-1

•  Dariusz Ochman (I miejsce) – samolot PZL P-11C

•  Dariusz Ochman (II miejsce) – latarnia Świnoujście
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Obecnie intensyw-

nie przygotowują się do kolejnego konkursu modelarskiego, 
który odbędzie się w Żywcu (maj).

Łukasz Fuczek, instruktor modelarstwa
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Zmiany w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Uczestnicy walnego zebrania.

Koło Miłośników Ziemi Bestwińskiej po-
wstało przed 25 laty z inicjatywy ludzi chcą-
cych zachować i ochronić nasze dziedzic-
two kulturowe. W gronie tych osób była Pani 
Waleria Owczarz, późniejsza wieloletnia 
przewodnicząca, powstałego w 1992 roku, 
na bazie Koła, Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Bestwińskiej. I tak też z Izby Regionalnej 
powstało dzisiejsze Muzeum Regionalne im. 
Zygmunta Bubaka. 

W marcu odbyło się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Bestwińskiej. Pani Waleria 
Owczarz przedstawiła sprawozdanie ze swo-
jej działalności w ciągu tych 25 lat. Był to czas 
wytężonej i owocnej pracy, który pozwolił na 
ocalenie wielu cennych pamiątek naszego 
dziedzictwa zarówno w wymiarze material-
nym jak i duchowym. Nasza Przewodniczą-
ca przyczyniła się do ukazania mieszkańcom 
naszej Gminy wartości wiejskiego dziedzic-
twa, które stały się ważnym czynnikiem lokal-
nego rozwoju. Ta różnorodność i bogactwo 
bestwińskiego dziedzictwa to nasz powód do 
dumy z miejsca, w którym żyjemy. To gwa-
rancja zachowania naszej tożsamości. I za te 
dokonania szczególnie dziękujemy ustępują-
cej Pani Przewodniczącej. Liczymy na to, że 
dalej, na miarę swych przepracowanych lat, 
będzie fi larem naszych poczynań dla dobra 
nas wszystkich. 

Życzymy dużo zdrowia i długich spokoj-
nych lat życia.

Nasze odczucia i myśli, podczas tego spo-
tkania wyraził Pan Wójt Stefan Wodniak, który 

w bardzo serdecznych i wzruszających słowach, dziękował Pani Prze-
wodniczącej – Honorowej Obywatelce Bestwiny za tę długą i wielolet-
nią pracę. Ponadto odznaczeniami „Kolberga Bestwiny” uhonorowa-
ne zostały panie Karolina Żurowska i Katarzyna Czana. 

 Obecni na zebraniu członkowie TMZB dokonali wyboru no-
wego zarządu. Przewodniczącą została Teresa Lewczak, zastęp-
cami – Sławomir Ślósarczyk i Andrzej Wojtyła, sekretarzem – Anna 
Puczka, skarbnikiem – Stanisław Zieleźnik, członkami Zarządu – Zo-
fi a Gaździak i Adam Krywult.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej będzie nadal podejmo-
wać starania o zachowanie spuścizny naszych Ojców, o uwrażliwie-
nie na piękno i bogactwo naszej kultury i tradycji, o ukazanie atrak-
cyjności jej wykorzystania w czasach obecnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, a wszelkich in-
formacji na ten temat można szukać na stronie www.ziemia-bestwin-
ska.c0.pl.

Teresa Lewczak -  przewodnicząca TMZB

Gratulacje od Wójta Stefana Wodniaka. Odchodząca przewodnicząca TMZB i jej następczyni.
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Na zajęciach plastycznych prowadzonych w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przez panie Karolinę Żurowska i 
Katarzynę Czanę, najmłodsi miłośnicy sztuk pięknych uczyli się wykonywania ozdób wielkanocnych. Dzieci wykonały 
dekoracje z włóczki, puszyste kurczaki, ponadto nie zabrakło tradycyjnych pisanek oraz palm. Własnoręcznie wyko-
nane przedmioty na pewno lepiej przystroją świąteczny stół niż te gotowe, kupione w supermarkecie.

S. Lewczak

Wielkanocne ozdoby w CKSiR

W XI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowanym przez Zarząd Diecezjalny 
Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej na szczeblu diecezjalnym chór „Allegro” z Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zajął I miejsce w fi nale w kategorii „Zespoły powyżej 10 osób”  a Ja-
kub Foltak II miejsce w swojej kategorii wiekowej.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
ROZSTRZYGNIĘTY

Chórek „Vivace” ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Kantego w Bestwinie zajął III miejsce 
w kategorii „Zespoły powyżej 10 osób” – kla-
sy I – III.

Miejsce II zajął chór „Cantata” z SP im. J. 
Kantego w Bestwinie w kategorii „Zespoły po-
wyżej 10 osób” – klasy IV – VI.

Gimnazjum - kategoria „Soliści, duety i ze-
społy do 10 osób”: miejsce III - Natalia Wró-
bel Gimnazjum Bestwina.

Kategoria zespoły powyżej 10 osób – miej-
sce III –  zespół „BEL-CANTO” Gimnazjum 
Bestwinka.

Laureatom gratulujemy!
Uroczyste podsumowanie Przeglądu, 

wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie 
się 7 maja br (sobota) o godz. 10 w Szko-
le Podstawowej nr 37 w Bielsku – Białej, 
ul. Doliny Miętusiej 5 (Osiedle Karpackie). Chór „Allegro’’ - laureaci I miejsca.
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ZABAWA W TEATR W PRZEDSZKOLU 
PUBLICZNYM W BESTWINIE

Zajęcia teatralne w przedszkolu.

Wyniki konkursu literackiego o Janie Pawle II
Zakończył się zorganizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie konkurs literacki dla uczniów klas gimnazjalnych poświęcony osobie 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Konkursowi przyświecało hasło – myśl Papieża: Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Na konkurs wpłynęło łącznie siedem prac z gimnazjów w Bestwinie i Bestwi-
ne. Jury w składzie – mgr Teresa Lewczak, mgr Anna Puczka i mgr Sławomir 
Lewczak wybrało trzy najlepsze wypowiedzi. Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – „Megi” Magdalena Augustyn, lat 15, Gimnazjum w Bestwince

II miejsce – „Wojtuś” Wojciech Kozioł, lat 13, Gimnazjum w Bestwince

III miejsce – „Joncia” Kinga Jonkisz, lat 15, Gimnazjum w Bestwince. 

Zwycięzcom gratulujemy, a opowiadanie Magdy drukujemy w całości:

O krok od lepszego życia
Był duszny, wakacyjny wieczór. Jak zwykle o tej porze siedziałam ze 

szklanką zimnej lemoniady przed komputerem. Zajmowałam się tym, co za-
wsze – sprawdzaniem poczty elektronicznej, rozmawianiem z koleżankami 
i kolegami przez komunikator Gadu–Gadu, słuchaniem muzyki, kiedy mama 
zawołała mnie, abym pomogła jej zrobić kolację. Z niechęcią przyjęłam tę wia-
domość, ale oczywiście natychmiast poszłam pomóc mamusi, nie wyłącza-
jąc komputera. Nie było mnie dłuższą chwilę. Usiadłszy wygodnie na krześle 
wzięłam oddech, skierowałam dłoń w kierunku myszki od komputera, lecz za-
uważywszy przed sobą pokaz slajdów zdjęć ze Światowego Dnia Młodzieży, 
wycofałam się. Przeniknęło mnie niepowtarzalne uczucie tęsknoty takiej, ja-
kiej jeszcze nigdy nie odczułam.

Siedziałam i wpatrywałam się w setki fotografii. Na każdej był on – papież 
Polak – Jan Paweł II. Zaczęłam wspominać. Wszystkie jego słowa i gesty na-
brały całkiem nowego znaczenia. Dopiero wtedy zrozumiałam jego przesłanie:

„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy je-
steście moją nadzieją!”

Przedstawienie „Jaś i Małgosia” przy-
gotowane przez dzieci z grupy średnia-
ków starszych pod opieką Pani Małgorzaty 
Olek zapoczątkowało cykl zajęć o teatrze. 

Każdy z nas marzy, aby chociaż raz 
w życiu wcielić się w jakąś rolę, być ak-
torem. Dzieci z Przedszkola w Bestwinie 
spełniły to marzenie. W dniu 01.04.2011 r 
stały się aktorami i przed najwspanialszą 
publicznością jaką są rodzice przedsta-
wiły swoje umiejętności. Każde dziecko 
zaprezentowało się wspaniale, piękna de-
koracja sali, kolorowe stroje potęgowały 
nastrój magii. Rodzice byli zachwyceni, 
podziękowali dzieciom gromkimi brawami. 

Pani Małgorzata Olek jest również ini-
cjatorką cyklu zajęć o kosmitach, który za-
kończony był balem.

K. P.

Zaczęłam wspominać ten dzień, kiedy był tak blisko mnie. Mimo że były 
tam setki tysięcy innych ludzi, czułam, jak papież przemawiał do mnie. Czu-
łam jego obecność. Wtedy nie przypuszczałam, że tak szybko od nas odej-
dzie. Kiedyś postrzegałam go jako pielgrzyma narodu, który musi powiedzieć 
to, co uważa za stosowne. W tamtej chwili wszystko zmieniło się diametral-
nie. Już wiedziałam, że każde jego słowo miało sens, metaforyczne przesła-
nie. Może wtedy dorosłam i zrozumiałam to. Może dawniej byłam zbyt mło-
da, aby pojąć prawdziwą kwintesencję słów Jana Pawła II. Moje małe, nie-
bieskie oczka wpatrywały się z podziwem i szacunkiem w fotografie Wielkie-
go Polaka. I nagle pojawiło się zdjęcie małego, białego gołąbka. Najprawdo-
podobniej sfotografowałam go pewnego wakacyjnego dnia, będąc w Krako-
wie. Od razu skojarzył mi się widok papieża z tym oto ptakiem w oknie. Całe 
moje ciało przeszły dreszcze. Targnęłam myszką, po czym wyłączyłam kom-
puter. Wzięłam do ręki modlitewnik. Zaczęłam się modlić się w jego intencji. 
Skończyłam dopiero wtedy, kiedy mrok ogarnął cały mój pokój. Zorientowałam 
się, jak dużo czasu upłynęło. Usiadłszy na kanapie i zapaliwszy najbliżej mnie 
znajdującą się małą lampkę, uśmiechnęłam się i powiedziałam sama do sie-
bie: „Muszę zacząć działać tak, jak nakazał papież. Świat nie jest idealny, ale 
mogę przyczynić się do tego, aby był lepszy. Potrzeba tylko odrobinę wiary!

Od tamtego wieczoru upłynęło kilka miesięcy. W tym czasie przeczytałam 
mnóstwo książek dotyczących osoby Jana Pawła II. Zaczęłam ograniczać ko-
rzystanie z komputera, oglądanie telewizji itp. Zajęłam się czymś bardziej po-
żytecznym – pomaganiem osobom starszym, chorym. Zrozumiałam, że każ-
da czynność wykonana według wskazówek papieża Polaka daje mi ogrom-
ną satysfakcję oraz radość. Moje małe, ale jakże cenne uczynki na pewno 
uszczęśliwiają go teraz w niebie.
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Szachista z SP Janowice 

na podium
Pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki 9.04.2011 

roku w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Londzina w Zabrze-
gu zostały rozegrane I Mistrzostwa Powiatu Bielskiego Dzieci 
i Młodzieży w Szachach.

W mistrzostwach uczestniczyło 55 zawodników, którzy rywalizowa-
li w trzech grupach wiekowych: 

• grupa A dzieci z rocznika 2001 i młodsze (do 3 klasy szkoły 
podstawowej);

• grupa B dzieci z roczników 1998 - 2000 (klasy 4 - 6 szkoły pod-
stawowej);

• grupa C młodzież z roczników 1995 - 1997 (gimnazjum);
• grupa chłopców z rocznika 2001 i młodszych.
W grupie chłopców z rocznika 2001 i młodszych - II miejsce wywalczył 

Łukasz Rąba z SP Janowice (pierwszy z lewej na zdjęciu). W grupie dziew-
cząt z rocznika 1998 – 2000 Karolina Szypuła z SP Kaniów zajęła V miejsce.

J. Zużałek
Zwycięzcy turnieju wraz ze Starostą Bielskim 
A.Płonką (fot. J. Jesionka).

„Dzieci z Bullerbyn” w ZSP Janowice
11 marca (w piątek) uczniowie kółka teatralno - dziennikar-

skiego zaprezentowali uczniom klasy trzeciej i czwartej frag-
ment „Dzieci z Bullerbyn” w scence pt.: „Zakupy”. 

W role Lisy i Anny 
wcieliły się Natalia Mu-
rawska i Magdalena 
Buczek, które to odna-
lazły w sobie powoła-
nie aktorskie. Zagrały 
świetnie! Fantastycz-
nie wcielił się także 
w swoją rolę Wojciech 
Sawkiewicz, który miał 
przyjemność zagrać 
Wuja Emila (sprzedaw-
cę). 

W scence wystąpiły 
również Klaudia Rąba 
(drzewo, mama Lisy), 
Karina Stopka (drzewo, 
mama Anny) oraz Na-
talia Wójtowicz (drze-
wo, ekspedientka). 
Dziewczyny stworzyły niebanalne kreacje, w których zmia-
na jednego z elementów stroju (zielone sukna- spódnice) 
powodowała zmianę scenografi i, sukno rozłożone na rę-
kach tworzyło ladę w sklepie Wuja Emila. Brawurowo ode-
grała rolę Dziadziusia Marta Dyrdoń.

W scence miał swoje przysłowiowe 5 minut także Tomasz 
Krężelok, który wcielił się w rolę chłopca, kolegi Anny i Lisy. 

Janowiccy aktorzy i widzowie przedstawienia „Dzieci z Bullerbyn’’.

A teraz coś zabawnego: Dziewczyny grające Annę i Lisę 
na scenie powinny mieć kolorowe czapki, które miał pochwa-
lić napotkany kolega – Tomek. Kiedy spostrzegł, że dziew-
czyny zapomniały je założyć, stwierdził (zachowując zimną 

krew), że dla ratowa-
nia scenki pochwali ich 
buty - i tak zrobił.

N a  t o  o b u r z o n e 
dziewczyny (zapomi-
nając, że są na scenie) 
zakrzyknęły jednocze-
śnie, że miał pochwa-
lić czapki a nie buty. 
Tomasz od razu odpo-
wiedział, że przecież 
nie mają czapek i wte-
dy wszyscy wybuchnęli 
śmiechem, bo zoriento-
wali się, że nie było tego 
w scenariuszu.

Podobnych, zabaw-
nych sytuacji było wię-
cej. Wuj Emil zamiast 

sprzedać np. ocet podał wodę utlenioną, a zamiast gumki 
ekspedientka podała nici. Wszyscy jednak świetnie się ba-
wili, a grający otrzymali gromkie brawa. 

Uczniów kółka teatralno - dziennikarskiego przygotowała 
Jolanta Kuczyńska.

Zespół teatralno – dziennikarski ZSP Janowice
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Kronika policyjna 
Marzec 2011

•  W nocy z 4 na 5 marca w Bestwinie, na ul. Podzamcze 
nieznany sprawca dokonał uszkodzeń w sklepie wielobran-
żowym poprzez wybicie szyby wystawowej. Straty w toku 
ustalania.

•  4 marca w Bestwinie na ul. Szkolnej doszło do kolizji drogo-
wej samochodu Chrysler z samochodem Opel Astra, spraw-
ca został ukarany mandatem.

•  11 marca o godz. 18.30 w Janowicach na ul. Janowickiej 
policjanci z WRD w Bielsku – Białej zatrzymali Ryszarda S., 
lat 56, który kierował samochodem marki Toyota, będąc w 
stanie nietrzeźwym. Wynik badania – 0,84 mg/l.

•  14 marca o godz. 14.20 w Janowicach na ul. Janowickiej 
kierujący samochodem Fiat Stilo wjechał w wyrwę, uszka-
dzając samochód.

•  16 marca o godz. 13.00 w Bestwinie na ul. Witosa z nie-
znanego samochodu ciężarowego spadł nieprawidłowo za-
bezpieczony ładunek, uszkadzając dwa samochody.

•  17 marca o godz. 21.50 w Janowicach na ul. Janowickiej 
kierujący samochodem marki Audi A4 wjechał na wyrwę, 
uszkadzając felgi. Po 10 minutach do tej samej wyrwy wje-
chał drugi samochód, również ponosząc szkody.

•  23 marca o godz. 7.00 w Janowicach na ul. Janowickiej 
kierujący samochodem Ford Escort wjechał na sarnę, któ-
ra została zabita.

•  W nocy z 22 na 23 marca w Bestwinie, na ul. Kościelnej 
nieznany sprawca dokonał z kościoła Wniebowzięcia NMP 
kradzieży dwóch rynien spustowych miedzianych o długo-
ści 8 i 3 metrów, wartości ok. 800 zł.

•  25 marca o godz. 5.50 w Bestwinie, na ul. Krakowskiej 
nieznany kierowca samochodu w trakcie wyprzedzania 
uszkodził samochód Opel Vectra, oddalając się z miejsca 
zdarzenia.

•  26 marca w Bestwinie na ul. Bialskiej o godz. 9.45 policjan-
ci z WRD zatrzymali Grzegorza C., lat 61, który kierował ro-
werem będąc w stanie nietrzeźwym. Wynik badania – 0,32 
mg/l.

•  28 marca o godz. 20.00 w Kaniowie przy ul. Dankowickiej 
w trakcie prac demontażowych spadł z rusztowania o wy-
sokości trzech metrów pracownik, doznając obrażeń w po-
staci urazu czaszkowo – mózgowego. W stanie nieprzytom-
nym został przewieziony do szpitala.

Kwiecień 2011
•  3 kwietnia w Kaniowie na ul. Kóski o godz. 21.00 kierują-

cy motorowerem Łukasz D., lat 21, z nieustalonych powo-
dów zjechał z drogi na łuku, w wyniku upadku doznając ob-
rażeń w postaci złamania dwóch rąk oraz urazu uda. Został 
przewieziony do szpitala.

•  8 kwietnia w Bestwince na ul. Akacjowej o godz. 21.00 po-
licjanci z WRD w Bielsku –Białej zatrzymali Włodzimierza 

K., lat 39, który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeź-
wym. Wynik badania – 0,54 mg/l.

•  W nocy z 10 na 11 kwietnia w Bestwinie, przy ul. Rzecznej 
nieznany sprawca dokonał uszkodzenia samochodu marki 
Fiat Punto poprzez porysowanie elementów nadwozia sa-
mochodu.

Franciszek Owczarz

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy, a zarazem 

przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Bestwinie 
Benedykt Kohut wraz z prezesem Oddziału ZNP w Bestwinie 

Iloną Wójtowicz złożyli życzenia świąteczne w domach 
obłożnie chorych emerytów, wręczając także 

symboliczne upominki.

 Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
przesyłam także wszystkim emerytom i pracownikom 

Oświaty naszej gminy.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Benedykt Kohut    
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KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 

w Janowicach w raz 
z Radą Rodziców
organizuje w dniu 

11 czerwca 2011 roku 
„VI Janowicki Rajd Rowerowy”. 

W związku z powyższym 
informujemy 

o ograniczeniu ruchu 
drogowego na ulicy 

Janowickiej oraz ulicach 
przyległych 
w godzinach 

od 14:00 do 16:00. 

Za powstałe utrudnienia 
przepraszamy.

                    
      Dyrektor ZSP w Janowicach

                     Mgr Urszula Kal

Mieszkańcom Gminy Bestwina
z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego
życzę, aby ten szczególny okres był 

dla wszystkich

czasem zadumy i wyciszenia
                                      przygotowującym nas 

                                     do beatyfikacji 
                                       Jana Pawła II

                                        Stanisław Szwed

                                      Poseł na Sejm RP
                               Prawo i Sprawiedliwość

Bielsko-Biała 

kwiecień 2011 r.
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SPRZEDAM 
działkę budowlano-rolną

w Kaniowie
 

gmina Bestwina koło Czechowic-Dziedzic, 
przy ul. Dębowej.

Powierzchnia całkowita 5 tysięcy m2 
w tym 1000 m.kw. - budowlana.

Szybka możliwość odrolnienia. 

Nr działki na planie przestrzennego zagospodarowania 
gminy Bestwina 695/6

Cena całości: 80 tys. zł

 tel. 507 059 483  lub 502 85 94 30

STOWARZYSZENIE 
„EWA-MAJA-KRYSTYNA. 

Kobiety dla kobiet” 
jako organizator 

II Kongresu Kobiet Podbeskidzia 
w dniach 11 – 12 czerwca 2011 r. 

ogłasza konkurs na
PERŁĘ PODBESKIDZIA,

tj. wyłonienie i uhonorowanie kobiety 
wyjątkowej, która poprzez swoją codzienną 

aktywność wspiera, inspiruje 
i może być wzorem do naśladowania 

dla innych kobiet.

Szczegóły na stronie
www.kongreskobiet.eu

Konkurs trwa do 20 maja 2011 r.
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Orły Adama najlepsze w GLSA
W sobotę, 26 marca, na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Bestwince rozegrano fi nał IV edycji Gmin-
nej Ligi Siatkówki Amatorów organizowanej przez radnych: 
Andrzeja Wojtyłę i Jerzego Zużałka oraz Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Bestwinie: dyrektora Grzegorza Bobonia oraz 
Łukasza Wojsława. W ostatecznej rozgrywce (wcześniej od-
było się 5 rund eliminacyjnych) udział wzięły drużyny: Orły 
Adama, Volley Masters i Golden Boys.

Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a mecze wyrówna-
ne, wystarczy dodać, że dwa spośród nich zakończyły się wy-
nikiem 3:2. Na uwagę zasługuje znakomita atmosfera towa-
rzysząca rozgrywkom, zawodnicy sami sobie sędziowali i nie 
zdarzały się żadne drażliwe sytuacje. W bardzo rzadkich przy-
padkach, kiedy faktycznie trudno było jednoznacznie orzec, któ-
ra drużyna zdobyła punkt, nie przyznawano go żadnej drużynie 
i powtarzano zagrywkę.

Godna podkreślenia i pochwały jest postawa Łukasza Krau-
sa, zawodnika Orłów Adama, który w bardzo ważnym momen-
cie, kiedy ważyły się losy jego drużyny przyznał się, że dotknął 
piłkę, mimo że sędzia tego nie zauważył i przyznał bardzo waż-
ny punkt jego drużynie. 

Potwierdziła się stara prawda, że kto nie wygrywa 3:0 ten 
przegrywa 3:2. Volley Masters prowadził 2:0 z Golden Boys, by 
przegrać 2:3. Z kolei Orły Adama przegrywały już w piątym se-

Uczestnicy i organizatorzy GLSA.

cie 8:2, wzięły w tym momencie czas i zaczęły odrabiać straty, 
by ostatecznie wygrać 15:13. To właśnie w tym secie bardzo 
fair zachował się Łukasz Kraus.

Orły Adama – Volley Masters 3:2
(25:23; 21:25; 31:29; 21:25; 15:11)
Volley Masters – Golden Boys 2:3
(25:18; 25:21; 23:25; 20:25; 13:15)

Golden Boys – Orły Adama 0:3
(25:27; 22:25; 19:25)

W zakończeniu Ligi, oprócz wymienionych wyżej organizato-
rów, uczestniczył i wręczał nagrody zawodnikom  Pełnomocnik 
wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski. 

Ostateczna kolejność: Orły Adama, Golden Boys, Vol-
ley Masters.

Jerzy Zużałek

II miejsce samorządowców z gminy Bestwina
19 marca br. w sali GOKSiR w Wilkowicach od-

był się Halowy Turniej Samorządowców i Pracow-
ników Samorządowych o Puchar Starosty Bielskie-
go w piłkę nożną.

Reprezentacja gminy Bestwina zajęła w nim II miej-
sce, a na najwyższym stopniu podium uplasowali się 

goście z zaprzyjaźnionej z gminą Wilkowice słowackiej miejscowo-
ści Bziny. Trzecie miejsce przypadło gminie Porąbka.

Nasza drużyna zanotowała następujące wyniki:
Bestwina - Czechowice - Dziedzice 1:0
Bestwina - Kozy 1:0
Bestwina - Porąbka 1:2
Bestwina - Wilkowice 2:1
Bestwina - Bziny 0:1

Jerzy ZużałekReprezentacja gminy Bestwina.

Kolejna udana interwencja Tomasza Niemczyka.



13 kwietnia 2011 roku, przy udziale Wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej zo-
stał otwarty w Bestwinie kompleks boisk wielofunkcyjnych zrealizowany w ramach programu „Moje 
Boisko - Orlik 2012”. Szczegóły znajdują się wewnątrz numeru, a w tym miejscu prezentujemy fo-
toreportaż z uroczystości i akademii.

„Orlik” w Bestwinie – wielkie otwarcie
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