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Sk³adam podziêkowanie, ¿e kolejny raz obdarzyliœcie mnie
swoim zaufaniem powierzaj¹c mi sprawowanie mandatu wój-
ta Naszej Gminy. Do³o¿ê wszelkich starañ by zachowaæ dalsze
tempo rozwoju Gminy Bestwina. Zdajê sobie sprawê, ¿e pomi-
mo wielu inwestycji ju¿ wykonanych, a tak¿e tych w trakcie reali-
zacji jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Mam nadziejê, ¿e
wraz z now¹ Rad¹ Gminy wspólnie podejmiemy te problemy i
osi¹gniemy efekty oczekiwane przez wiêkszoœæ z nas.

Mimo, ¿e nieuchronnie zbli¿a siê koniec roku i zimowa pogo-
da nie sprzyja wielu inwestycjom, konieczne zadania s¹ nadal
wykonywane:

• Zakoñczy³ siê remont budynku OSP w Kaniowie, obecnie
trwaj¹ procedury odbiorowe

• Dobiega koñca budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach
programu Orlik 2012 w Bestwinie

• Trwaj¹ prace ziemne przy obiektach UKS „Set” w Kaniowie
• Zgodnie z harmonogramem przebiegaj¹ prace dotycz¹ce

kanalizacji so³ectwa Bestwinka

Na nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia chcia³bym ¿yczyæ wszystkim Miesz-
kañcom Naszej Gminy wielu £ask Bo¿ych, mi³oœci i radoœci w domach rodzinnych.
Niech nadchodz¹cy Nowy Rok bêdzie jeszcze lepszy od mijaj¹cego i przyniesie nam
spe³nienie naszych pragnieñ i realizacjê zamierzonych celów.

Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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I Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy BestwinaI Sesja Rady Gminy Bestwina

Sesjê otworzy³ radny Jan Stanclik

O godzinie 14.00 w sali posiedzeñ Urzêdu Gminy radny Jan Stanclik,
zgodnie z Ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym jako najstarszy
wiekiem prowadz¹cy sesjê do czasu wyboru przewodnicz¹-
cego przywita³ Wójta elekta Stefana Wodniaka, Skarbnik
Stanis³awê Grzywê, Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka, rad-
nych elektów Rady Gminy Bestwina, radnych powiatowych,
kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów, honorowe-
go obywatela gminy Bestwina doktora nauk medycznych
Franciszka Magê.

Przed rozpoczêciem obrad przewodnicz¹cy Gminnej Komi-
sji Wyborczej Ludwik Kurasiewicz wrêczy³ nowo wybranym
radnym zaœwiadczenia o ich wyborze na to stanowisko. W
swojej wypowiedzi podkreœli³, ¿e wybory samorz¹dowe by³y
przeprowadzone uczciwie i bez jakichkolwiek uchybieñ. Ka¿dy
z radnych odebra³ nastêpnie swoje zaœwiadczenie.

Zgodnie z Ustaw¹ z dn. 8 III 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
radni z³o¿yli œlubowanie zgodnie z tekstem roty œlubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlu-
bujê uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rze-
telnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców.” Radni kolejno wypowiadali s³owo „œlubujê”,
wed³ug uznania dodaj¹c lub nie zdanie „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Po stwierdzeniu prawomocnoœci obrad oraz odczytaniu re-
gulaminu wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Gminy Bestwina powo³ano Komisjê Skrutacyjn¹ dla

przeprowadzenia tych¿e wyborów. W sk³ad Komisji weszli za-
twierdzeni jednog³oœnie radni: Maria Maroszek, Grzegorz
Ko³odziejczyk i Wioleta Gandor.

Jako jedyny kandydat na stanowisko przewodnicz¹cego
Rady Gminy Bestwina zosta³ zg³oszony przez radnego
Edwarda Jonkisza radny Jerzy Zu¿a³ek, który wyrazi³ na to
zgodê. W g³osowaniu tajnym kandydat ten uzyska³ 15 g³o-
sów „za” na 15 mo¿liwych i zosta³ wybrany. Rada Gminy
podjê³a wiêc jednog³oœnie Uchwa³ê w sprawie wyboru prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Bestwina.

Od tego momentu sesji przewodniczy³ ju¿ nowo wybrany
przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek. Przy obejmowaniu stanowi-
ska wyg³osi³ on okolicznoœciow¹ przemowê, dziêkuj¹c za wy-
bór i obdarzenie go zaufaniem oraz prosi³ o dobr¹ i efektywn¹
wspó³pracê przez ca³¹ kadencjê.

Przy zg³aszaniu kandydatów na wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy Bestwina radny Jerzy Borutka zaproponowa³ kandy-
daturê radnego Stanis³awa Nycza, który wyrazi³ na to zgodê.
W g³osowaniu tajnym kandydat ten uzyska³ 15 g³osów „za” na
15 mo¿liwych i zosta³ wybrany. Rada Gminy podjê³a wiêc jed-
nog³oœnie Uchwa³ê w sprawie wyboru wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Gminy Bestwina.

Nastêpnie przyst¹piono do wyboru sk³adów komisji sta³ych
Rady Gminy Bestwina. Wpierw rozpoczêto zg³aszanie kandy-
datów do Komisji Rewizyjnej. Wybrani do niej zostali:

Komisja Rewizyjna
£ukasz Furczyk, Benedykt Kohut, Maria Maroszek, Jerzy

Borutka, Grzegorz Ko³odziejczyk.
Wybór Komisji zatwierdzono przyjêt¹ jednog³oœnie

Uchwa³¹. W ten sam sposób postêpowano z wyborem pozo-
sta³ych komisji sta³ych, które ostatecznie ukonstytuowa³y siê
nastêpuj¹co:

Komisja Bud¿etu i Finansów
Maria Maroszek, Wioleta Gandor, Grzegorz Gawêda,

Jerzy Borutka, Jan Stanclik, Stanis³aw Nycz, Jerzy Zu¿a³ek

Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowi-
ska

£ukasz Furczyk, Grzegorz Ko³odziejczyk, Anatol Faruga,
Edward Jonkisz, Jerzy Stanclik, Grzegorz Gawêda, Mateusz
Grygierzec, Andrzej Wojty³a, Jan Stanclik

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego

Edward Jonkisz, Jerzy Stanclik, Stanis³aw Nycz, Benedykt
Kohut, Anatol Faruga, Andrzej Wojty³a, Wioleta Gandor.

W dalszej kolejnoœci wybrano przewodnicz¹cych Komisji,
którymi zostali:

Komisja Rewizyjna: £ukasz Furczyk
Komisja Bud¿etu i Finansów: Maria Maroszek

Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z pierwszej w VI kadencji sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w
dniu 2 XII 2010 r. Pe³en protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie
urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biurze Rady Gminy.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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7) Wykonanie nowej nawierzchni asfalto-
wej na ul. Podlesie oraz wykonanie asfal-
towania na pozosta³ej czêœci tej ulicy.
8) Asfaltowanie i wykonanie podk³adki pod
asfalt na ul. Pisarzowickiej. Wyjaœniæ kwe-
stiê prawn¹ odnoœnie transportu ciê¿kie-
go. 9) Dokoñczenie asfaltowania na ul.
Borowej. 10) Oœwietlenie ul. Janowickiej
od granicy z Bestwin¹ w kierunku centrum
Janowic. 11) Na³o¿enie nowej nawierzch-
ni asfaltowej na ul. Targanickiej z uwzglêd-
nieniem poszerzenia tej ulicy. 12) Remont
ul. Pszczelarskiej. 13) Zabezpieczenie
œrodków finansowych na zakup gruntu pod
boisko pi³ki no¿nej. 14) Rozpatrzenie mo¿-
liwoœci wykonania chodnika wzd³u¿ ul.
Janowickiej od ul. Pszczelarskiej do gra-
nicy z Bestwin¹. 15) Wykonanie kanaliza-
cji œciekowej w ca³ym so³ectwie Janowice.
16) Wymiana sieci wodoci¹gowej w Ja-
nowicach. 17) Inicjatywa zagospodarowa-
nia starego przedszkola oraz
uruchomienie go 18) Wykonanie mostu

na ul. Kubika. 19) Zabezpieczenie bezpiecznego dojœcia dzieci
do szko³y, wykonanie chodników i odœnie¿ania.

Wnioski z zebrania w Kaniowie: 1) Wykonaæ wa³ na kanale
Ulgi i dokoñczyæ prace melioracyjne na kanale. 2 Naprawiæ
uszkodzony odcinek ul. Grobel Borowa 3)Wykonaæ oœwietlenie
na ul. £abêdziej przy posesji pana Niemca oraz w innych new-
ralgicznych miejscach 4)Rozwi¹zaæ problem zwê¿enia ul. £abê-
dziej 5) Naprawiæ przepust  przy posesjach pañstwa Olszyk i
Paszek. 6)Wykonaæ remont cz¹stkowy ul. Czechowickiej oraz
zjazd z ul. Czechowickiej w ul. Ludow¹. 7) Uruchomiæ kuchniê w
przedszkolu w Kaniowie. 8) Zrealizowaæ wnioski OSP w Kanio-
wie zgodnie z za³¹czonym pismem. 9) Wyremontowaæ budynek
komunalny  przy ul. Czechowickiej. 10) Usun¹æ topole przy uli-
cach Modrej i Czechowickiej. 11) Przy³¹czyæ obszar Gminy Be-
stwina do Wydzia³u Komunikacji w Czechowicach-Dziedzicach.
12)Wykonaæ oœwietlenie centrum Kaniowa. 13) Odtworzyæ przej-
œcie dla pieszych na ul. Batalionów Ch³opskich na wysokoœci
budynku OSP i Domu Gromadzkiego. 14) Wyremontowaæ ul.
Krzywolaków przy udziale Starostwa Powiatowego i firmy BUD-
TOR. 15)Wyburzyæ budynek po fermie drobiu na ul. Kóski 16)
Naprawiæ przepust przy zjeŸdzie z ul. Dankowickiej w ul. Zgody.
17) Zweryfikowaæ oznakowanie drogowe na skrzy¿owaniu ulic
Batalionów Ch³opskich, Krzywolaków, Dankowickiej i Witosa
18) Wyremontowaæ i udostêpniæ korty tenisowe. 19) Udro¿niæ
przepusty na ul. Dankowickiej 20) Wyremontowaæ uszkodzenia
ul. Ludowej 21) Wyremontowaæ ul. Mirowsk¹, dokonaæ asfalto-
wania ul. Mirowskiej bocznej.

Radny £ukasz Furczyk: 1. Pogratulowa³ wyboru radnym po-
wiatowym, wyrazi³ nadziejê ¿e bêd¹ mieæ na uwadze kwestie
transportu i utrzymania dróg, a tak¿e dostêp do szerokopasmo-
wego internetu. 2. Zapyta³ o stopieñ realizacji boiska „Orlik”.

Radny Jerzy Stanclik: 1. Przypomnia³ o sprawie asfaltowa-
nia na ul. gen. Hallera.

Radna Maria Maroszek: 1. Tak¿e przypomnia³a o ul. Halle-
ra oraz odwodnieniu ul. Koœcielnej w rejonie p. Kubiczek i
£aciok oraz wyczyszczenie rowów na ³¹ce przy ul. Koœcielnej.

Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodo-
wiska: Jerzy Stanclik

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego: Benedykt Kohut

Uchwa³y w sprawie wyboru przewodnicz¹cych Komisji
podjêto jednog³oœnie.

Dalsza czêœæ sesji przebiega³a ju¿ w zwyczajnym trybie.
Do podjêcia pozosta³a jedna Uchwa³a w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w spra-
wie bud¿etu gminy na 2010. By³a to poprawka techniczna,
do której szczegó³owych wyjaœnieñ udzieli³a Skarbnik gminy
Stanis³awa Grzywa. Uchwa³a ta zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

W informacjach bie¿¹cych przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzy Zu¿a³ek przypomnia³ o obowi¹zku wype³nienia i od-
dania oœwiadczeñ maj¹tkowych oraz kart informacyjnych.
Poinformowa³ te¿, ¿e na pierwszej sesji Rady Powiatu Bielskie-
go przewodnicz¹cym Rady Powiatu zosta³ wybrany Roman
Migda³, zaœ wiceprzewodnicz¹cym radny Bogus³aw Stolarczyk
reprezentuj¹cy gminê Bestwina. Przewodnicz¹cy Rady Gminy
udzieli³ równie¿ informacji dotycz¹cej wysokoœci diet.

G³os zabra³ równie¿ wójt elekt Stefan Wodniak gratuluj¹c
wyboru przewodnicz¹cemu, wiceprzewodnicz¹cemu i cz³on-
kom komisji. Wójt udzieli³ tak¿e wstêpnych wyjaœnieñ dotycz¹-
cych przysz³orocznego bud¿etu.

Wnioski z ostatnich zebrañ wiejskich oraz  zapytania rad-
nych i rad so³eckich.

Wnioski z zebrania wiejskiego z Janowic: 1) Wykonanie
chodnika wzd³u¿ ul. Janowickiej, 2) Remont ulicy Janowickiej,
drogi powiatowej od koœcio³a do piekarni w Bestwinie. 3) Wy-
konanie parkingu przy szkole w Janowicach przy ul. Janowic-
kiej 4) Remont kapitalny lub wykonanie nowej nak³adki
chodnika od szko³y podstawowej w Janowicach od ulicy Kor-
czaka do koœcio³a. 5) Wyasfaltowanie przejœcia pomiêdzy
punktem gastronomicznym a boiskiem do siatkówki oraz wy-
konaæ dojazd do estrady. 6) Zaprojektowanie i wykonanie chod-
nika wzd³u¿ ul. Janowickiej od ul. Targanickiej do Leœniczówki.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Zaprzysiê¿enie radnych
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II Sesja Rady Gminy BestwinaII Sesja Rady Gminy BestwinaII Sesja Rady Gminy BestwinaII Sesja Rady Gminy BestwinaII Sesja Rady Gminy Bestwina
Zaprzysiężenie Wójta i uchwalenie budżetu na 2011 r.Zaprzysiężenie Wójta i uchwalenie budżetu na 2011 r.Zaprzysiężenie Wójta i uchwalenie budżetu na 2011 r.Zaprzysiężenie Wójta i uchwalenie budżetu na 2011 r.Zaprzysiężenie Wójta i uchwalenie budżetu na 2011 r.

Radny Edward Jonkisz – 1. Zaapelowa³ do radnych powiato-
wych o wykonanie nowej nawierzchni ul. Ludowej. 2. Zapyta³ Wójta
o kwestiê poziomu wody i podniesienia trybun na obiekcie Set-a.

Radny powiatowy Bogus³aw Stolarczyk wyjaœni³, ¿e inter-
net szerokopasmowy jest trudny do zrealizowania, na ulicy
Krzywolaków bêdzie prowadzona wycinka drzew.

Radny Grzegorz Ko³odziejczyk: 1. Zapyta³, czy w projekcie
wykonania ul. Krzywolaków i Rybackiej jest równie¿ brany pod
uwagê odcinek ul. Czechowickiej.

Radny Grzegorz Gawêda: 1. Poprosi³ o ustawienie znaku
„œlepej uliczki” na ul. Tulipanów”. 2. Zaapelowa³ do radnych
powiatowych o poprawê stanu technicznego ul. œw. Floriana.

Radny Mateusz Grygierzec: 1. Poprosi³ o regulacjê koryta
rzeki w Bestwinie na Podzamczu i wyciêcie wiêkszych drzew.

So³tys Kaniowa Marek Pêkala: 1. ¯yczy³ Wójtowi i Radnym
owocnej wspó³pracy, poprosi³ o oœwietlenie i posypywanie dróg.
2. Poprosi³ radnych powiatowych o dopilnowanie realizacji czysz-
czenia rowów.                              Opracowa³: S³awomir Lewczak

O godzinie 14.00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek
przywita³ Wójta elekta Stefana Wodniaka, Skarbnik Stanis³awê
Grzywê, Sekretarza Stanis³awa Wojtczaka, radnych Rady
Gminy Bestwina w liczbie 14, radnych powiatowych, kie-
rowników jednostek organizacyjnych, so³tysów oraz wójta
w latach 1990 – 1998 Antoniego Grygierca.

Zgodnie z harmonogra-
mem na sekretarza obrad
zosta³ wybrany radny Jerzy
Borutka.

Przed rozpoczêciem
obrad przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Wybor-
czej Ludwik Kurasiewicz
wrêczy³ wybranemu na
kolejn¹ kadencjê Wójto-
wi Stefanowi Wodniako-
wi  zaœwiadczenie o
wyborze na to stanowi-
sko.

Zgodnie z Ustaw¹ z dn.
8 III 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym Wójt z³o¿y³ œlubo-
wanie zgodnie z tekstem
roty œlubowania: „Obejmu-
j¹c urz¹d wójta gminy
uroczyœcie œlubujê, ¿e
dochowam wiernoœci
prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy” Œlu-
bowanie zosta³o z³o¿one z dodaniem zdania: „Tak mi dopo-
mó¿ Bóg.”

W krótkich s³owach Przewodnicz¹cy Rady Gminy pogratulo-
wa³ nowo zaprzysiê¿onemu Wójtowi, który podziêkowa³ za
obdarzenie go zaufaniem i wyrazi³ pragnienie kontynuowania
swoich dzia³añ podejmowanych dla dobra mieszkañców ca-
³ej gminy.

Rada Gminy przyst¹pi³a do podejmowania uchwa³ w nastê-
puj¹cych sprawach:

Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z II sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 13 XII 2010 r. Pe³en
protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl
oraz w biurze Rady Gminy.

1. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek przedstawi³ pro-

jekt tej Uchwa³y, który by³ omawiany na wspólnym posiedze-
niu Komisji. W stosunku do wynagrodzenia Wójta w
poprzedniej kadencji nie nast¹pi³y ¿adne zmiany.

Komisje na wspólnym
posiedzeniu zaopiniowa³y
projekt pozytywnie, Uchwa-
³a zosta³a przyjêta jedno-
g³oœnie.

2. Przyznania miesiêcz-
nego limitu przebiegu ki-
lometrów dla Wójta
Gminy Bestwina.

Projekt tej uchwa³y zacho-
wuje dotychczasowy limit, tj.
300 km.

Komisje na wspólnym
posiedzeniu zaopiniowa³y
projekt pozytywnie, Uchwa-
³a zosta³a przyjêta jedno-
g³oœnie.

3. Uchwalenia bud¿etu
na 2011 rok

Projekt Uchwa³y bud¿eto-
wej zosta³ szczegó³owo omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji, jednak Wójt Stefan Wodniak przybli¿y³ go raz jeszcze
wszystkim obecnym na sali. Projekt ten skonstruowany jest
ju¿ w oparciu o now¹ Ustawê o finansach publicznych. Usta-
wa ta zobowi¹zuje samorz¹dy do przygotowania dwóch Uchwa³:
bud¿etowej i równolegle wieloletniej prognozy finansowej. Te
dwie regulacje prawne uwzglêdniaj¹ plan finansowy na rok
kolejny oraz na lata nastêpne. Wieloletnia prognoza finanso-
wa zmusza samorz¹dy do dok³adnej analizy zadañ na r. 2011
i ich konsekwencji w kolejnych latach. Wi¹¿¹ siê z tym zaci¹-
gane w przysz³oœci po¿yczki i kredyty – ca³a konstrukcja finan-

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Nowo zaprzysiê¿ony wójt Stefan Wodniak
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sowa musi byæ ujêta do momentu ostatniego dnia sp³aty ewen-
tualnego kredytu/po¿yczki na realizowane zadania.

Bud¿et na 2011 r. po stronie dochodów jest zaplanowany na
kwotê 34 485 973, 61 z³. Bud¿et ten sk³ada siê z dochodów
bie¿¹cych oraz dochodów maj¹tkowych (22 336 090, 47 z³.
dochodów bie¿¹cych oraz 12 149 883, 14 z³. dochodów ma-
j¹tkowych). Nowa Ustawa o finansach publicznych nakazuje
jednak, by dochody bie¿¹ce nie by³y mniejsze, ani¿eli wydatki
bie¿¹ce. Nie ma takiego wymogu, je¿eli chodzi o dochody
maj¹tkowe, w tym miejscu bêdzie komponowane uzyskanie
œrodków zewnêtrznych, wraz z dochodami ze sprzeda¿y ma-
j¹tku oraz zadania, które w naszej gminie bêd¹ wykonywane
w 2011 r.

Wójt podkreœli³, ¿e w nowym bud¿ecie mo¿na zauwa¿yæ wy-
soki wskaŸnik inwestycyjny – wynosi on ok. 40%, co jest bar-
dzo dobrym wynikiem, wp³ywaj¹ na to mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków zewnêtrznych na zadania.

Przy dochodach odnotowuje siê znacz¹ce zmniejszenie
wp³ywów z podatków PIT i CIT. Dochody z podatku od osób
prawnych zmala³y z 10,5 mln. w 2007 r. do 7 mln. aktualnie.

Po stronie wydatków zapisano kwotê 36 726 627 z³. Tu
równie¿ sk³ada siê ona z wydatków bie¿¹cych oraz maj¹tko-
wych. W wydatkach bie¿¹cych jest to 22 031 435, 88 z³., a
wydatki maj¹tkowe to 14 695 191, 73 z³. W wydatkach ma-
j¹tkowych s¹ ujête zadania na r. 2011, które albo ju¿ s¹,
albo bêd¹ kontynuowane lub rozpoczynane. Znacz¹cy jest
wzrost wydatków na szkolnictwo, wiêkszoœæ wzrastaj¹cych
kosztów to rosn¹ce koszty mediów lub inne wydatki, pod-
wy¿ki wynagrodzenia nauczycieli pokrywane s¹ w wiêkszo-
œci z subwencji.

Do wieloletniej prognozy finansowej do³¹czone s¹ za³¹czni-
ki – w tabeli ukazany jest wzrost dochodów i przychodów w
bud¿ecie do 2020 r. Tak¹ prognozê sporz¹dziæ jest bardzo
trudno, gdy¿ przyk³adowo wskaŸnik ograniczaj¹cy planowanie
po¿yczek i kredytów nie mo¿e przekroczyæ 15% - w naszym
wypadku na r. 2011 bêdzie on wynosi³ 6,7%, w 2012 10,12%,
w 2013 8, 4%, a na koniec kadencji 5,45%.

Ustawowo poziom ca³kowitego zad³u¿enia ustalono mak-
symalnie na 60%. Chocia¿ ze wzglêdu na realizowane zada-
nia (gospodarka wodno – œciekowa, niska emisja) w latach
ubieg³ych by³ on na poziomie 48% (2007 r.), w r. 2011 wyniesie
30,12%, w 2012 29,55% i bêdzie mala³, by w 2014 r. zejœæ do
9,10%.

Bud¿et jest wiêc tak skonstruowany, aby kontynuowaæ po-
dejmowane zadania przy jednoczesnych mo¿liwoœciach siê-
gania po œrodki zewnêtrzne z nowych perspektyw 2014 - 2020.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek przedstawi³
opiniê I Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach, który na posiedzeniu w dniu 30 XI 2010 r. w
Uchwale wyda³ pozytywna opiniê na temat wieloletniej pro-
gnozy finansowej, zaœ na posiedzeniu w dniu 1 XII wydano
pozytywn¹ opiniê na temat mo¿liwoœci sfinansowania deficy-
tu w kwocie 2 240 654 z³., przedstawionego w projekcie Uchwa-
³y bud¿etowej na 2011 r. 1 XII RIO wyda³o równie¿ pozytywn¹
opiniê o przed³o¿onym przez wójta projekcie Uchwa³y bud¿e-
towej na 2011 r., wraz z uwagami.

Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowa³y projekt
bud¿etu pozytywnie.

W dyskusji radny £ukasz Furczyk wyrazi³ opiniê, ¿e jest to
dobry bud¿et, realizuj¹cy wnioski i postulaty zg³aszane przez
mieszkañców. Wymieni³ maj¹ce powstaæ obiekty sportowe –
przebudowany akwen Set-a i budowê du¿ej sali gimnastycz-

nej w Kaniowie, trwaj¹c¹ wymianê wodoci¹gów i rozbudowê
kanalizacji a tak¿e dodatkowych zbiorników na stacji uzdatnia-
nia wody. Zauwa¿y³ malej¹ce przychody z podatków dochodo-
wych i jednoczeœnie wzrost wydatków w szkolnictwie. Zapyta³
równie¿ dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia o powód wzro-
stu wydatków w bud¿ecie Centrum Kultury.

W odpowiedzi dr Grzegorz Boboñ, dyrektor CKSiR, wy-
jaœni³, i¿ wzrost ten jest spowodowany kilkoma czynni-
kami – podwy¿k¹ energi i  i  gazu oraz planowanymi
inwestycjami: dokoñczeniem realizacji kortu tenisowe-
go oraz wykonaniem ogrzewania w Muzeum Regional-
nym.

Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformowa³, ¿e wzrosty
wydatków na wynagrodzenia w szkolnictwie nie jest tendencj¹
trwa³¹, wynika on z kumulacji nagród jubileuszowych, który
nale¿y wyp³aciæ.

Radny Andrzej Wojty³a stwierdzi³, ¿e bud¿et ucieszy miesz-
kañców ul. Polnej, gdzie pojawi siê nowy fragment nawierzch-
ni asfaltowej. Przed now¹ Rad¹ stoj¹ nowe zadania drogowe,
m.in. remont ul. Krakowskiej, Koœcielnej i Szkolnej, radny wy-
razi³ nadziejê, ¿e zostanie to wykonane sprawnie.

Radny Benedykt Kohut wyjaœni³, ¿e nie mo¿na wyjaœniaæ
opinii publicznej, ¿e po³owa bud¿etu gminy jest poch³ania-
na przez oœwiatê bez rozbicia tego na czynniki pierwsze. W
suchych liczbach kwota 13 957 865 z³. mo¿e szokowaæ, ale
po odl iczeniu subwencji  oœwiatowej z MEN w wys.
7 330 729, kosztów przedszkoli w wys. 2 819 339 z³., œwie-
tlic i sto³ówek szkolnych w wys. 417 392 z³., a tak¿e kosztów
utrzymania GZOSiP 507 840 z³., kwota wynosi 1 832 555 z³.
Stanowi to ok. 15% kwoty z dochodów od osób prawnych,
fizycznych i innych jednostek. W tym zawieraj¹ siê wydatki
na dowo¿enie uczniów, dokszta³canie siê nauczycieli i za-
dania bie¿¹ce. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest wg
stawek ministerialnych zale¿nych od stopnia awansu za-
wodowego. Zdziwienie mo¿e tak¿e budziæ kwota 1 584 000
na kulturê i ochronê œrodowiska narodowego. W tym za-
wieraj¹ siê wydatki na CKSiR, kluby i œwietlice oraz na
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Œrodki te wydawane s¹ na
wynagradzanie trenerów i instruktorów dla m³odzie¿y, czê-
œciowego wynagrodzenia gospodarzy itp. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ze w tak ma³ej gminie kultura nigdy nie bêdzie
dochodowa, a jednak obowi¹zkiem gminy jest j¹ udostêp-
niaæ. Fundusze s¹ uzasadnione, gdy¿ nasze placówki, ta-
kie jak GBP wydaj¹ fundusze w sposób przemyœlany,
osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki w skali powiatu i wojewódz-
twa oraz otrzymuj¹c za swoja dzia³alnoœæ wyró¿nienia. Pro-
ponowany bud¿et jest zatem dobrze zaplanowany i radny
bêdzie g³osowa³ za jego przyjêciem.

Radny Jerzy Stanclik poinformowa³, ¿e odszuka³ informa-
cjê, i¿ gmina Bestwina pobra³a kredyt w wysokoœci 227 tys. z³.
na budowê chodnika na Magówkê, jednoczeœnie z Lokalnej
Grupy Dzia³ania dofinansowanie mia³o wynieœæ 500 tys. z³.
Radny zapyta³, czy gmina te pieni¹dze otrzyma³a i nast¹pi³o
zmniejszenie tego kredytu.

Wójt Stefan Wodniak odpowiedzia³, i¿ nie ma jeszcze pod-
pisanej umowy i prawdopodobnie nie nast¹pi to w tym roku.
Sfinansowanie tego kredytu nast¹pi natychmiast po podpisa-
niu umowy, a refinansowanie bêdzie w kwocie 500 tys. z³.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji wprowadzono popraw-
kê w dziale melioracje o odwodnienie „Studziennika”, co Rada
jednog³oœnie przeg³osowa³a.

Uchwa³a bud¿etowa na 2011 r. wraz z wprowadzonymi
poprawkami zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Równie¿ jedno-

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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g³oœnie zosta³a przyjêta Uchwa³a w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej gminy Bestwina na lata 2011 - 2020.

Wójt odebra³ gratulacje za przyjêty bud¿et i podziêkowa³ rad-
nym za odpowiedzialnoœæ i zaufanie. Radni £ukasz Furczyk i
Jerzy Stanclik w imieniu ca³ej Rady podziêkowali równie¿
pani Skarbnik Stanis³awie Grzywie.

4. W sprawie zmiany Uchwa³y nr XXXVI/268/10 w sprawie
bud¿etu gminy na 2010 r.

Wyjaœnieñ do tej technicznej Uchwa³y udzieli³a Skarbnik Sta-
nis³awa Grzywa. Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.

W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek
przypomnia³ proœbê Ko³a £owieckiego „Ba¿ant”, w którym
zwraca siê ono o przyznanie œrodków na krêgi w celu zaru-
rowania œcieków z ul. Chabrowej, Maków oraz Bialskiej.
Przypomnia³ równie¿ o dokonanej 9 grudnia sprzeda¿y KWK
„Silesia” czeskiemu Holdingowi Energetycznemu i Przemy-
s³owemu – poinformowa³ o przewidywanych warunkach za-
trudnienia.

Do biura Rady Gminy wp³ynê³y tak¿e ¿yczenia œwi¹teczno –
noworoczne: od Zarz¹du LKS „Prze³om” Kaniów oraz so³tysa
Kaniowa Marka Pêkali.

O sprawach bie¿¹cych poinformowa³ równie¿ Wójt Stefan
Wodniak. Poprosi³ o ustalenie dnia i godziny sesji œwi¹tecz-
no – noworocznej, ostatecznie ustalono j¹ na dzieñ 30 XII i
godzinê 12.00.

Wnioski i zapytania Radnych i Rad So³eckich:

Radny Jerzy Stanclik. 1. Zapyta³, czy w tych warunkach po-
godowych bêd¹ kontynuowane prace przy k³adzeniu nawierzch-
ni na boisku „Orlik”.

Radny £ukasz Furczyk. 1. Zapyta³, kiedy na ul. Witosa
przy granicy z Bestwink¹ bêd¹ ustawione p³otki zapobie-
gaj¹ce zaleganiu œniegu na drogach. 2. Zwróci³ siê z py-
taniem radnych powiatowych, jaka firma zostanie wybrana
do prac na ul. Krzywolaków, kiedy je rozpocznie i jakie
bêd¹ utrudnienia drogowe z tym zwi¹zane. 3. Pytanie o
prace przy OSP w Kaniowie i wyposa¿enie budynku – na
jakim one s¹ etapie? 4. Zapyta³ Wójta, czy w zwi¹zku z
now¹ ustaw¹ „œmieciow¹” mo¿na spodziewaæ siê jakichœ
zmian.

Radna Wioleta Gandor. 1. Poprosi³a o przyjrzenie siê jako-
œci prac wykonywanym na mostku na £êkawce przy ul. Danko-
wickiej. 2. Zapyta³a Wójta, czy w przysz³ym roku SP w Bestwince
mo¿e liczyæ przynajmniej na czêœciow¹ naprawê przeciekaj¹-
cego dachu. 3. Poprosi³a o naprawê lub wymianê pokrytych
wulgarnymi napisami znaków drogowych przy boisku w Be-
stwince oraz na granicy Bestwinki z Kaniowem przy przejeŸ-
dzie kolejowym. 4. Zapyta³a radnych powiatowych, jaka jest
szansa na wykonanie nowej nawierzchni ul. œw. Floriana w
Bestwince.

Radny Andrzej Wojty³a. 1. Poruszy³ problem zasypanego
chodnika na ul. Koœcielnej, przy œciance z kamienia. 2. Popro-
si³ o rozwi¹zanie problemu zamarzaj¹cych podjazdów na ul.
Krakowskiej i Koœcielnej. 3. Zwróci³ uwagê na rozbite œwiat³o
sygnalizacyjne na ul. Krakowskiej przy zjeŸdzie na Koœcieln¹
oraz wymianê znaku STOP przy zjeŸdzie z ul. Bialskiej na ul.
Krakowsk¹. 4. Poinformowa³, ¿e na moœcie na ul. Godynia

fragment chodnika nie jest odœnie¿any – wnioskowa³ o roz-
wi¹zanie tego problemu.

Radny Mateusz Grygierzec 1. Z³o¿y³ wniosek o publikowa-
nie w „Magazynie Gminnym” wyników badañ jakoœci wody wy-
konywanych przez Sanepid w ramach kontroli spó³ki
„Kombest”.

Radny Anatol Faruga. 1. Zapyta³, jak przedstawia siê spra-
wa w³asnoœci dzia³ki, na której stoj¹ budynki spó³ki „Kom-
best”.

Radny Benedykt Kohut. 1. Poruszy³ problem wydzielenia
dzia³ek miêdzy ul. Kwiatow¹ a Krakowsk¹ – czy w tracie po-
dzia³u jest zagwarantowany i przez kogo dojazd do tych dzia-
³ek? 2. Zapyta³ gdzie jest ujête dokoñczenie chodnika miêdzy
ul. Szkoln¹ a Krakowsk¹. 3. Zwróci³ uwagê na kwestiê zwê¿e-
nia na ul. Konopnickiej.

Radny Jan Stanclik. 1. Poprosi³ radnych powiatowych o ujêciu
w planie bud¿etu powiatu wykonanie drugiej czêœci ul. Janowic-
kiej do piekarni. 2. Poprosi³ równie¿ o ujêcie w bud¿ecie powiatu
mostu na ul. Kubika. 3. Pogratulowa³ radnemu Bogus³awowi
Stolarczykowi wyboru na wiceprzewodnicz¹cego Rady Po-
wiatu i poprosi³ o zwracanie uwagi w powiecie na sprawy na-
szej gminy.

Radny Edward Jonkisz. 1. Poprosi³ o posypywanie newral-
gicznych punktów dróg, szczególnie na przejazdach kolejo-
wych. 2. Zapyta³ radnego Józefa Maziarza, kiedy bêdzie
zarurowane obiecane 12 m. ul. Ludowej. 3. Zasugerowa³, ¿e
wed³ug jego informacji budynek stacji PKP mo¿e byæ rozebra-
ny w celu zapewnienia lepszej widocznoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek. 1. Poprosi³ o
ponowienie pisma do PKP, w sprawie remontu stacji kolejo-
wej. 2. Przeczyta³ odpowiedŸ Zarz¹du Dróg Powiatowych ws.
lustra na ul. Kóski/Batalionów Ch³., poprosi³ tak¿e o wizjê lo-
kaln¹ w tamtym miejscu.

So³tys Kaniowa Marek Pêkala: 1. Zapyta³ czy bêdzie konty-
nuowane asfaltowanie centrum Kaniowa. 2. Poprosi³ o uzu-
pe³nienie wykonanie oœwietlenia przy ul. Batalionów
Ch³opskich. 3. Zapyta³, czy kolej bêdzie kontynuowaæ remont
przejazdu w Kaniowie.

Do czêœci wniosków i zapytañ zadanych przez Radnych
odnieœli siê Kierownik Referatu S³u¿b Technicznych Artur
Beniowski, a tak¿e kierownik Referatu Budownictwa, Gospo-
darki i Ochrony Œrodowiska Alicja Grygierzec – udzielili oni
stosownych wyjaœnieñ.

Ponadto Radny Powiatu Bielskiego Józef Maziarz poin-
formowa³ w zwi¹zku z pytaniem radnego £ukasza Furczyka,
¿e wycinkê drzew na ul. Krzywolaków bêdzie prowadziæ firma
z Janowic, termin zale¿ny jest od warunków pogodowych.

Na koniec Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek oraz
Wójt Stefan Wodniak z³o¿yli ¿yczenie œwi¹teczne wszystkim
obecnym na sali. Wójt podziêkowa³ równie¿ za wspó³pracê i
profesjonaln¹ pomoc wieloletniemu wójtowi oraz radnemu
panu Antoniemu Grygiercowi.

Opracowa³: S³awomir Lewczak
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21 listopada, tak jak w ca³ym kraju, w gminie Be-
stwina odbywa³y siê wybory do samorz¹dów lokal-
nych. Wybieraliœmy wójta gminy Bestwina, radnych
gminnych, radnych Powiatu Bielskiego oraz radnych
do Sejmiku Województwa Œl¹skiego. G³osowaliœmy
w piêciu okrêgach, przy czym w okrêgu nr 5 (so³ectwo
Kaniów) znajdowa³y siê dwa obwody.

Jak podaje na swoich stronach Pañstwowa Komisja Wy-
borcza, frekwencja w naszej gminie wynios³a ok. 46,95%
uprawnionych, czyli by³a o 2,39% ni¿sza od œredniej powiato-
wej, o 4,01% wy¿sza od wojewódzkiej i o 0,37% ni¿sza od
krajowej.

W wyborach na stanowisko wójta mogliœmy g³osowaæ na
jednego kandydata, wójta poprzedniej kadencji Stefana Wod-
niaka zg³oszonego przez KWW Wspólnota i Postêp. Na kar-
tach do g³osowania mo¿na by³o opowiedzieæ siê za lub przeciw
wyborowi tego kandydata. Ostatecznie uzyska³ on 2917 g³o-
sów „za” przy 1080 g³osów „przeciw” co stanowi 72, 98% po-
parcia przeciwko 27, 02% Zatem Stefan Wodniak zosta³
wybrany na kolejn¹ kadencjê.

W obwodach stosunek g³osów „ZA” i „Przeciw przedstawia³
siê nastêpuj¹co

Oœmiu radnych z tego grona: Benedykt Kohut, Jerzy Stanc-
lik, Andrzej Wojty³a, Jerzy Borutka, Stanis³aw Nycz, £ukasz Fur-
czyk, Edward Jonkisz i Jerzy Zu¿a³ek zosta³o wybranych
ponownie na kolejn¹ kadencjê. Wœród komitetów najliczniej
reprezentowany jest KWW Wspólnota i Postêp (8 radnych),
dalej KWW Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Gminy (4), KW
Prawo i Sprawiedliwoœæ (2) i KWW Niezale¿ne Porozumienie
Wyborców (1).

Do Rady Powiatu startowa³o w okrêgu nr 2 Bestwina - Wila-
mowice 32 kandydatów zrzeszonych w 4 komitetach, przy czym
z naszej gminy 15. W Radzie Powiatu Bielskiego gminê Be-
stwina reprezentowaæ bêdzie trzech radnych:

JakJakJakJakJak
głosowaliśmygłosowaliśmygłosowaliśmygłosowaliśmygłosowaliśmy

– raport z wyborów– raport z wyborów– raport z wyborów– raport z wyborów– raport z wyborów
samorządowych 2010samorządowych 2010samorządowych 2010samorządowych 2010samorządowych 2010

Radni Józef Maziarz i Bogus³aw Stolarczyk zostali wybrani
na tê funkcje ponownie. Dodatkowo radny Zdzis³aw Badow-
ski startuj¹cy z okrêgu nr 3 Czechowice – Dziedzice (KW
Polskie Stronnictwo Ludowe) tak¿e jest mieszkañcem gmi-
ny Bestwina.

W wyborach do Sejmiku Województwa Œl¹skiego w okrêgu
wyborczym nr 1 miasto na prawach powiatu: Bielsko - Bia³a
powiaty: bielski, cieszyñski, ¿ywiecki, startowa³o 141 kandy-
datów z 15 zarejestrowanych list. Wybrani zostali:

Opracowa³: S³awomir Lewczak
Na podstawie danych ze stron Pañstwowej Komisji Wyborczej

Do piêtnastoosobowej Rady Gminy Bestwina kandydowa³o
49 osób zrzeszonych w piêciu komitetach. Radnymi w wyniku
g³osowania zosta³y nastêpuj¹ce osoby:

Rok bêdzie jeszcze lepszy od mijaj¹cego i przyniesie nam

spe³nienie naszych pragnieñ i realizacjê zamierzonych celów.

Wójt

Gminy

Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
Sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim Wyborcom Gminy Bestwina, którzy udzielili poparcia kandydatom
naszego Komitetu w wyborach samorz¹dowych 2010 r.                                           Józef Maziarz, Jan Stanclik

Prawo i Sprawiedliwoœæ
Równie serdeczne podziêkowania dla mieszkañców Kaniowa, którzy poparli moj¹ kandydaturê w wybo-
rach samorz¹dowych sk³ada:                             Grzegorz Ko³odziejczyk

kandydat niezale¿ny

Szanowni Wyborcy
Serdecznie dziêkujê za obdarzenie mnie Waszym poparciem w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego. Zapewniam, i¿

do³o¿ê wszelkich starañ, aby zarówno nasza gmina jak i ca³y powiat rozwija³y siê dynamicznie i by³y atrakcyjnym miejscem
do ¿ycia dla nas i naszych najbli¿szych. Z pewnoœci¹ pozwoli mi na to doœwiadczenie ju¿ zdobyte w poprzedniej kadencji.

Z ¿yczeniami radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Bogus³aw Stolarczyk, Platforma Obywatelska RP

Szanowni Pañstwo!
Z pañstwa woli mam zaszczyt pe³niæ funkcjê Radnego Gminy Bestwina. To dla mnie wielki zaszczyt, wyró¿nienie i

wyzwanie. Efekt zaufania i poparcia. Obiecujê godnie reprezentowaæ tych, którzy oddali na mnie g³os.
A z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragnê z³o¿yæ wszystkim mieszkañcom naszej spo³ecznoœci jak

najserdeczniejsze ¿yczenia. Anatol Faruga

W imieniu KWW PSL sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci za g³osy oddane na Kandydatów do Rady Powiatu Bielskiego
Artur Beniowski – radny Powiatu Bielskiego

wraz z kandydatami: Bo¿en¹ Jaromin, Teres¹ Lewczak i Grzegorzem Boboniem

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Ta mi³a uroczystoœæ by³a okazj¹ do
wspomnieñ i wzruszeñ, a przy okazji gra-
tulacji i wrêczenia okolicznoœciowych
medali, dyplomów i upominków. Szczê-
œliwych chwil razem winszowali Wójt
Gminy Bestwina Stefan Wodniak, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek,
Pe³nomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uza-

le¿nieñ Bo¿ena Jaromin, Zastêpca Kie-
rownika USC Urszula Smalcerz, Ksiê-
¿a Proboszczowie naszych parafii –
Eugeniusz Stopka, Cezary Dulka, W³a-
dys³aw Piekarski i Janusz Tomaszek.
Uroczystoœæ uœwietni³ chór „Allegro”
pod kierunkiem mgr Magdaleny Wod-
niak-Foksiñskiej.

A oto lista szanownych Jubilatów:
Kamienne gody: 70 lat ma³¿eñstwa:
Z Bestwiny: Helena i Józef K³oda
Diamentowe gody: 60 lat ma³¿eñstwa:
Z Bestwinki: Anna i Teofil Olek
Z Bestwiny: Kazimiera i Franciszek

Ro¿ek, Krystyna i Ludwik Solich
Z³ote gody – 50 lat ma³¿eñstwa, me-

dal „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”:
Z Bestwinki: Bronis³awa i Bronis³aw

Kóska, Zofia i Bronis³aw Kóska, Jani-
na i Ryszard Œlosarczyk, Marianna i
Marian Firganek, Anna i Antoni Wróbel.

Z Bestwiny: Maria i Józef Firganek,
Zofia i Antoni Grygierczyk, W³adys³a-
wa i Lucjan Jakoñcza, Emilia i Stani-
s³aw Beck, Barbara i Kazimierz
£uszczak, Waleria i Ludwik Owczarz,
Zofia i Zygmunt Placuch, Weronika i
W³adys³aw Rakoczy, Stanis³awa i
Edward Rudziñski, Genowefa i Jan Œlo-
sarczyk, Helena i Eugeniusz Walecki ,
Janina i Franciszek Wróbel, Aniela i Fry-
deryk Wróbel.

Z Kaniowa: Halina i Tadeusz Cinal,
Maria i Franciszek Englart, Anna i Jó-
zef Obrzut, Anna i Henryk Ko³odziej-
czyk, Janina i Antoni Kóska.

Do jubileuszowych ¿yczeñ do³¹cza siê
równie¿ redakcja „Magazynu Gminnego”

S³awomir Lewczak
fot. A. Tokarczyk - Afekt Studio

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

11 grudnia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pary ma³¿eñskie z czterech so³ectw naszej gminy
obchodzi³y 50, 60 i 70 – lecie wspólnego ¿ycia.

Złote, diamentowe i kamienne godyZłote, diamentowe i kamienne godyZłote, diamentowe i kamienne godyZłote, diamentowe i kamienne godyZłote, diamentowe i kamienne gody

Ju¿ po raz czwarty w dniach 3 - 4
grudnia 2010 r. w gminie Bestwina
odby³a siê œwi¹teczna zbiórka ¿ywno-
œci prowadzona przez wolontariuszy z
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Kó³
Gospodyñ Wiejskich i pracowników
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej.

W dwóch sklepach na terenie gminy:
• „ROLL” Spó³ka z o.o. w Bestwinie,
• Supermarket „EURO ” w Kaniowie,
zebrano 832 kilogramy artyku³ów

spo¿ywczych, co daje wyraz temu, ¿e

Świąteczna zbiórka żywności.Świąteczna zbiórka żywności.Świąteczna zbiórka żywności.Świąteczna zbiórka żywności.Świąteczna zbiórka żywności.
nie brakuje wœród nas ludzi dobrego
serca.

Dziêkujê tym, którzy poœwiêcili swój
wolny czas i zaanga¿owali siê w pomoc
w organizacji tegorocznej akcji.  Szcze-
gólne podziêkowania sk³adam:

- Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym
- Paniom  z Kó³ Gospodyñ Wiejskich
-  pracownikom Gminnego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej;
- jak równie¿ darczyñcom oraz kierownic-

twu i w³aœcicielom sklepów za udostêpnie-
nie swoich placówek handlowych.

DLA NICH WSZYSTKICH PRZEKAZUJÊ SERDECZNE ŒWI¥TECZNE ̄ YCZENIA
Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia towarzyszy ka¿demu przez ca³y Nowy Rok. ¯yczê, aby

by³ to Rok szczêœliwy w osobiste doznania, spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawodowe oraz by przyniós³
wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Kierownik GOPS
Beata Szypka
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Nasze przedszkole bêdzie skierowane wy³¹cznie do dzieci
pochodz¹cych z Gminy Bestwina (wymaga tego program unij-
ny) dziêki temu zmniejszymy powstaj¹cy problem notoryczne-
go braku miejsca w szkole dla przedszkolaków. Zapewnimy
bezp³atne zajêcia dodatkowe, wy¿ywienie. Dla dzieci i rodzi-
ców bêd¹ prowadzone zajêcia z logoped¹, zwiêkszaj¹c szan-
se Waszego dziecka w przysz³oœci (poprawna komunikacja).
Rodzice spotykaj¹ siê indywidualnie z nauczycielem, a nie na
zebraniach zbiorowych i mog¹ skupiæ siê na rozwoju dziecka.
Z programu skorzysta 25 dzieci z terenu Gminy Bestwina. Bêd¹
korzystali z zajêæ przedszkolnych od wrzeœnia do czerwca w
latach 2011 - 2013. W wakacje planujemy organizowaæ (w
ramach projektu unijnego) dodatkowe zajêcia dla 3 grup po
25 dzieci (³¹cznie 75 dzieci z terenu ca³ej gminy), które nie
mog¹ uczêszczaæ na zajêcia przedszkolne w roku szkolnym
(brak miejsc).

Zajêcia dodatkowe:
- jêzyk angielski

Wyjątkowe przedszkole w JanowicachWyjątkowe przedszkole w JanowicachWyjątkowe przedszkole w JanowicachWyjątkowe przedszkole w JanowicachWyjątkowe przedszkole w Janowicach
- rytmika
- garncarstwo
Dla dzieci zorganizowany zostanie wyjazd do teatru i w góry.

Ponadto dzieci i rodzice bêd¹ mogli korzystaæ z us³ug logopedy.
Program ma byæ sfinansowany ze œrodków unijnych. £¹czne

wydatki na to dzia³anie: Unia przeznaczy 736501,74 PLN, a
Gmina Bestwina 11205,76 PLN. Wk³ad Gminy bêdzie wnie-
siony w postaci umorzenia czêœci op³aty za korzystanie z po-
mieszczeñ przedszkola. Na inwestycjê w nieruchomoœæ i
wyposa¿enie mo¿emy przeznaczyæ 74.318,00 PLN. Dla osób
zainteresowanych chêci¹ wspó³pracy lub umieszczeniem
dziecka w tym przedszkolu zamieœciliœmy na stronie interne-
towej www.inicjatywy.org.pl wstêpn¹ (niewi¹¿¹c¹) deklaracjê
uczestnictwa oraz rozszerzone informacje o projekcie.

Projekt nie móg³by byæ realizowany gdyby nie realizacja in-
westycji przez Gminê przygotowuj¹cej obiekt do u¿ytkowania i
w³aœciwego zabezpieczenia przed zim¹.

Projekt bêdzie realizowany od 1 08 2011 do 31 07 2013.
Rekrutacja w³aœciwa bêdzie mia³a miejsce w sierpniu, ale
wstêpne deklaracje uczestnictwa nale¿y sk³adaæ ju¿ dziœ.

Tel. kontaktowy: Konrad Sobik 605 217 000 lub przez stronê
stowarzyszenia.

Konrad Sobik

Fundatork¹ tablicy na obelisku jest radna poprzedniej ka-
dencji Danuta Kubik, zaœ tablicy – pan Leszek Kosmaty. Oso-
by wyszczególnione na tablicy to mieszkañcy Bestwinki, którzy
byli wiêŸniami KL Auschwitz i stracili ¿ycie w obozie lub pod-
czas publicznych egzekucji. S¹ to:

1.Bigos Jan ur. 15.11.1914 r. w Bestwince, wiêzieñ KL Au-
schwitz, egzekucja w Jeleœni 31.01.1944 r.

2.Duda Alojzy ur. 7.03.1912 r. w Bestwince, wiêzieñ KL Au-
schwitz nr 26045, zgin¹³ 6.04.1942 r.

3.Duda Jan ur. 20.06. 1899 r. w Bestwince, wiêzieñ KL Au-
schwitz nr 26046,, zgin¹³ 13.02.1942 r.

4.Firganek Jan ur. 2.06.1900 r. w Bestwince, wiêzieñ gesta-
po w Bielsku, KL Auschwitz nr 9496, zgin¹³ 5.05.1942 r.

5.Gandor Franciszek ur. 15.08.1920 r. w Bestwince, uczest-
nik kampanii wrzeœniowej, aresztowany 12.02.1943 r. wywie-
ziony do Oœwiêcimia, a nastêpnie do KL w Austrii gdzie w dniu
8.07.1943 r. zosta³ rozstrzelany.

6.Kubica Franciszek ur. 4.02.1890 r. w Czechowicach – Dzie-
dzicach, wiêzieñ KL Auschwitz, zmar³ 8.04.1942 r.

W przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci uczniowie klasy IV Szko-
³y Podstawowej w Bestwince z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze na

Z radoœci¹ informujê, i¿ projekt przedszkola w Jano-
wicach jako jeden z 26 projektów uzyska³ dofinansowa-
nie. Dziêki temu bêdziemy mogli zrealizowaæ dzia³ania
zawarte w projekcie przy wspó³finansowaniu UE.

Na cmentarzu parafialnym w Bestwince zosta³ w dniu 1 listopada ods³oniêty i poœwiêcony g³az – pomnik
upamiêtniaj¹cy „Tych, którzy oddali ¿ycie dla wolnej, niepodleg³ej Ojczyzny”.

Nowy pomnik w BestwinceNowy pomnik w BestwinceNowy pomnik w BestwinceNowy pomnik w BestwinceNowy pomnik w Bestwince
– w hołdzie bohaterom– w hołdzie bohaterom– w hołdzie bohaterom– w hołdzie bohaterom– w hołdzie bohaterom

parafialnym cmentarzu pod g³azem – pomnikiem. Warto po-
staraæ siê, aby te postacie sta³y siê dla m³odego pokolenia
wzorem bohaterstwa i patriotyzmu.

S. Lewczak, A. P¹czek

Uczniowie z Bestwinki przy pomniku (fot. ZSP Bestwinka)

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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• 11 listopada po Mszy œw. pod pomnik
„Tym, co ¿ycie oddali Polsce” przemasze-
rowa³ uroczyœcie pochód, któremu akom-
paniowa³a Orkiestra Dêta Gminy
Bestwina i towarzyszy³y bojowe wozy stra-
¿ackie. W sk³adaniu kwiatów bra³y udzia³
w³adze gminy: wójt Stefan Wodniak, prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek,
Sekretarz Stanis³aw Wojtczak, Skarbnik
Stanis³awa Grzywa, reprezentacja rad-
nych, a póŸniej wszystkie dzia³aj¹ce tu
grupy, organizacje, stowarzyszenia i szko-
³y. Zwraca³a uwagê obecnoœæ pododdzia-
³ów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i licznych
pocztów sztandarowych. Wartê honorow¹
wystawi³y druhny z 7 ŒDH „Ogieñ”.

• 13 listopada wszystkie jednostki OSP
z naszej gminy oraz zaproszone jednost-
ki z Dankowic, Wilamowic oraz z Rudo³-
towic bra³y udzia³ w szkoleniu
organizowanym przez komendanta gmin-
nego Grzegorza Owczarza, a które pro-
wadzi³ instruktor lotnictwa Pan Marian
Duda na l¹dowisku w Kaniowie. Szkole-
nie dotyczy³o zachowania stra¿y w wypad-
ku lotniczym oraz pomocy w l¹dowaniu
pogotowia lotniczego. Po zakoñczeniu
szkolenia stra¿acy mieli okazjê zwiedziæ
hangary, poogl¹daæ stacjonuj¹ce tam
samoloty, a nawet usi¹œæ za ich sterami.
Szkolenie obserwowa³ zastêpca wójta
gminy Bestwina Artur Beniowski.

• Tegoroczna nominacja do Nagro-
dy Starosty Bielskiego im. ks. Józefa
Londzina przypad³a Regionalnemu Ze-
spo³owi Pieœni i Tañca „Bestwina”.
Przypomnijmy, ¿e zespó³ ten powsta³
w 1970 roku, w repertuarze posiada
inscenizacje obyczajów i obrzêdów,
wykonuje kilkanaœcie tañców charak-
terystycznych dla tego regionu przepla-
tanych pieœniami  i przyœpiewkami
ludowymi. Zespó³ jest wspó³organiza-
torem imprez plenerowych organizo-
wanych dla mieszkañców gminy
Bestwina, czêsto reprezentuje nasz
kraj  na miêdzynarodowych festiwa-
lach. Chocia¿ w tym roku nie uda³o siê
zdobyæ nagrody (otrzyma³ j¹ Florian

Grzybek z Czechowic – Dziedzic), ser-
decznie gratulujemy nominacji.

• 21 listopada w Janowicach odbywa³a
siê akcja krwiodawstwa zorganizowana
przez Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi. Ambulans podstawiony naprzeciw
koœcio³a odwiedzi³o 49 osób, a krew od-
da³y 42 osoby, dziêki czemu uzyskano jej
18 900 ml. Kilka osób zdecydowa³o siê
równie¿ wype³niæ ankiety i zostaæ dawca-
mi szpiku kostnego. Podziêkowania
nale¿¹ siê ksiê¿om ze wszystkich parafii
za propagowanie tej akcji, a zw³aszcza
ksiêdzu Eugeniuszowi Stopce.

W telegraficznym skrócie – co, gdzie, kiedy?W telegraficznym skrócie – co, gdzie, kiedy?W telegraficznym skrócie – co, gdzie, kiedy?W telegraficznym skrócie – co, gdzie, kiedy?W telegraficznym skrócie – co, gdzie, kiedy?
chodzi³y z pocz¹tku XX wieku, by³y tak¿e
te zrobione wspó³czeœnie. Dodatkowo
wystawa wzbogacona by³a sprzêtem
u¿ywanym na kolei takim jak semafory
na naftê, mundury, kasowniki, latarki,
stare dokumenty, pozwolenia z 1917
roku na prowadzenie parowozu, rozk³a-
dy jazdy poci¹gów, medale, mundury i
inne. Zaprezentowano równie¿ ksi¹¿kê
napisan¹ przez samego autora Ryszar-
da Tomiczka pt. „Historia kolei par¹ pi-
sana”. Wystawa cieszy³a siê du¿ym
powodzeniem wœród dzieci i m³odzie¿y.

• W œrodê, 1 grudnia, zakoñczy³a siê
akcja „Dzielê siê z innymi”, organizowa-
na przez uczniów Szko³y Podstawowej
w Kaniowie, podczas której zbierane by³y
s³odycze i przybory szkolne dla dzieci z
miejscowoœci Dubno na Ukrainie. War-
toœæ zebranych darów zosta³a oszaco-
wana na kwotê 3500 z³. Wszystkim
ofiarodawcom, którzy przy³¹czyli siê do
tej wspania³ej akcji, w imieniu ks. Grze-
gorza Owa¿any, serdeczne podziêkowa-
nia sk³adaj¹ organizatorki akcji: Alicja
Skrudlik i Dorota Beniowska.

• 30 listopada w budynku OSP w Be-
stwince do wspólnego andrzejkowego
sto³u zasiad³y cz³onkinie KGW z Bestwiny,
Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Jak zwykle,
gospodynie pochwali³y siê swoimi talen-
tami kulinarnymi, a hitem wieczoru by³
pstr¹g nadziewany past¹ œledziow¹ w
galarecie. Prezes KGW z Bestwinki, Gra-
¿yna Ziobro, wznios³a toast za zdrowie
cz³onkiñ. Jak to na Andrzejkach bywa, nie
mog³o zabrakn¹æ równie¿ wró¿b.

• 4 grudnia Ko³o Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Górników w Kaniowie ze
wzglêdu na remont budynku OSP, zor-
ganizowa³o Barbórkê w „Coloseum” w
Bestwince. Do udzia³u w uroczystym
spotkaniu zaproszono równie¿ ksiêdza
proboszcza z Kaniowa Janusza Tomasz-
ka, wójta gminy Stefana Wodniaka, dy-
rektora CKSiR Grzegorza Bobonia,
przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ’80 KWK Silesia Je-
rzego Zu¿a³ka, przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Ko³a ERiI z Czechowic - Dziedzic
Ryszarda Tomasiewicza oraz przedsta-
wicieli Ko³a dzia³aj¹cego przy KWK „Si-
lesia”. Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹
Zas³u¿ony dla PZERiI otrzyma³a pani Jó-
zefa Ga³uszka.

S. Lewczak, J. Zu¿a³ek,
M. Kozak, W. Gandor

• W filii GBP w Kaniowie odbywa³a siê
wystawa fotograficzna Ryszarda Tomicz-
ka poœwiêcona zabytkowym parowozom.
Na wystawie znajdowa³o siê dwieœcie
zdjêæ, jednak w zbiorach autora jest ich
kilka tysiêcy. Przedstawia³y zarówno po-
ci¹gi jak i pracowników kolei, maszynistów
czy konduktorów. Najstarsze zdjêcia po-

Œwiêto Niepodleg³oœci - poczty sztandarowe

Akcja krwiodawstwa w Janowicach

Andrzejki Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Goœcie spotkania barbórkowego

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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Wzorem lat ubieg³ych w czytelni GBP m³odzie¿ z Gimnazjum
im. Jana Paw³a II wystawi³a bardzo ciekawy spektakl z du¿¹
iloœci¹ humoru i piosenek. Przedstawienie to przygotowane
zosta³o z myœl¹ o osobach niepe³nosprawnych intelektualnie,

Jest taki dzień...Jest taki dzień...Jest taki dzień...Jest taki dzień...Jest taki dzień...
Mikołajkowe przedstawienie w BiblioteceMikołajkowe przedstawienie w BiblioteceMikołajkowe przedstawienie w BiblioteceMikołajkowe przedstawienie w BiblioteceMikołajkowe przedstawienie w Bibliotece

bêd¹cych podopiecznymi Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy „Centrum”. Nad ca³oœci¹ czuwa³a polonistka z Gimna-
zjum, pani Oliwia Sobieska.

Poniewa¿ dzieñ szósty grudnia ju¿ blisko, tematem wystêpu
uczniów by³y oczywiœcie dzieje Miko³aja, dobrego biskupa z
miasta Mira. Œwiêty ten ju¿ jako m³odzieniec pomaga³ ubo-
gim, umo¿liwia³ biednym pannom zdobyæ posag i dlatego znany
jest dziœ jako symbol dobroci. Jego zastêpcy to w³aœnie grupa
gimnazjalistów, którzy na próby do przedstawienia poœwiêcili
swój wolny czas, przychodz¹c przed lekcjami, albo zostaj¹c
po nich. Trzeba dodaæ, ¿e w tym roku wystêpowali prawie sami
debiutanci, jednak wszystko posz³o zgodnie z planem i goœcie
mogli spêdziæ trochê czasu w mi³ej atmosferze, otrzymuj¹c
tak¿e symboliczne upominki.

Na koniec znalaz³ siê czas na wspólne œpiewanie, swoje
talenty muzyczne pokazali sami gimnazjaliœci, graj¹c na key-
boardzie, flecie i gitarze. Niepe³nosprawni równie¿ mogli wyjœæ
na estradê i zaprezentowaæ w³asne talenty. Oby jak najczê-
œciej w ich ¿yciu pojawia³a siê taka radoœæ, jak¹ podarowali
im przyjaciele z Gimnazjum.

S³awomir Lewczak

Bestwiñskie Ko³o Socjologów to niewyczerpana kopalnia
pomys³ów. Kolejn¹ jego inicjatyw¹ by³a kampania spo³eczna
„Pe³ni¹ ¿ycia”. Cz³onkowie stowarzyszenia promowali w ten
sposób postawê mieszkañców gminy Bestwina, którzy na
emeryturze aktywnie spêdzaj¹ czas. Spotkanie inauguruj¹ce
kampaniê spo³eczn¹ odby³o siê 14 listopada w Muzeum Re-
gionalnym im. Z. Bubaka. Oprócz cz³onków, przyby³o na nie
wielu aktywnych spo³ecznie mieszkañców ze wszystkich czte-
rech so³ectw. Goœcie zostali ciep³o przywitani przez Wioletê
Gandor i Andrzeja Wojty³ê, którzy poprowadzili spotkanie. Roz-
poczê³o siê ono ods³oniêciem zdjêæ mieszkañców. Sylwetki
goœci zosta³y przybli¿one w kilku s³owach przez prowadz¹cych.
Ka¿dy otrzyma³ równie¿ pami¹tkowe zdjêcie. Cz³onkowie Ko³a
poprzez tê akcjê, pragnêli zachêciæ wszystkich, niezale¿nie od
wieku, do aktywnego spêdzania czasu i rozwijania swoich
zainteresowañ.

Miesi¹c wczeœniej, 15 paŸdziernika, odby³y siê IV Bestwiñ-
skie Spotkania Socjologiczne. W tym roku poruszano na nich
kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem kobiet na rynku pracy, w
¿yciu publicznym i rodzinnym. Konferencja „Wspó³czesna Ko-
bieta” zainteresowa³a bardzo wielu mieszkañców a wœród pre-
legentów, którzy przyjêli zaproszenie znalaz³y siê: dr Agata
Zygmunt oraz dr Katarzyna Ponikowska z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, mgr Anna Barabasz z
Katedry Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Bia³ej, dyrektor bielskiej galerii BWA mgr Agata Smal-
cerz oraz Wioleta Gandor, cz³onkini Bestwiñskiego Ko³a So-
cjologów.  Podczas dyskusji zastanawiano siê nad dylematami

„PEŁNIĄ ŻYCIA” ORAZ „WSPÓŁCZESNA KOBIETA”„PEŁNIĄ ŻYCIA” ORAZ „WSPÓŁCZESNA KOBIETA”„PEŁNIĄ ŻYCIA” ORAZ „WSPÓŁCZESNA KOBIETA”„PEŁNIĄ ŻYCIA” ORAZ „WSPÓŁCZESNA KOBIETA”„PEŁNIĄ ŻYCIA” ORAZ „WSPÓŁCZESNA KOBIETA”
- czyli o ludziach aktywnych społecznie i kobietach XXI wieku- czyli o ludziach aktywnych społecznie i kobietach XXI wieku- czyli o ludziach aktywnych społecznie i kobietach XXI wieku- czyli o ludziach aktywnych społecznie i kobietach XXI wieku- czyli o ludziach aktywnych społecznie i kobietach XXI wieku

wspó³czesnych kobiet, rozwa¿ano, czy istniej¹ „lepkie pod³o-
gi” i czy kobiety lgn¹ do zawodów s³abiej op³acanych. Próbo-
wano te¿ odpowiedzieæ na pytania czy i jeœli tak, to dlaczego
zarobki pañ s¹ mniejsze. Na zakoñczenie warto zaznaczyæ, i¿
wyrazy uznania nale¿¹ siê wielu aktywnym kobietom z naszej
gminy, bez których to spotkanie nie odnios³oby takiego sukce-
su. Cieszyæ mo¿e równie¿ fakt, i¿ swoj¹ obecnoœci¹ na konfe-
rencji zaszczyci³o organizatorów wielu panów, pokazuj¹c, i¿
tematyka kobiet jest równie¿  im bliska. Z ca³a pewnoœci¹
Bestwiñskie Ko³o Socjologów jeszcze nie raz zaskoczy nas
swoimi pomys³ami i inicjatywami.

Aktorzy z gimnazjum wraz z podopiecznymi ŒDS ''Centrum''

Organizatorzy i prelegenci Bestwiñskich Spotkañ Socjologicznych

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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„Grunt to dobre wychowanie” - akademia w Kaniowie„Grunt to dobre wychowanie” - akademia w Kaniowie„Grunt to dobre wychowanie” - akademia w Kaniowie„Grunt to dobre wychowanie” - akademia w Kaniowie„Grunt to dobre wychowanie” - akademia w Kaniowie
Grzecznoœæ nie jest nauk¹ ³atw¹ ani ma³¹ – stwierdzenie

Sêdziego z „Pana Tadeusza” i dziœ nie traci nic ze swojej aktual-
noœci. I wcale nie chodzi tutaj o znajomoœæ wytwornych zasad
etykiety rodem z przyjêæ u koronowanych g³ów, ale o umiejêt-
noœæ godnego zachowania siê w codziennych sytuacjach.

Z okazji „Tygodnia Grzecznoœci” na tê sprawê zwrócili uwa-
gê uczniowie Szko³y Podstawowej w Kaniowie, którzy pod kie-
runkiem pañ Katarzyny Hesek i Jolanty Wojty³y – Staszek
przygotowali bardzo ciekawy spektakl.

Osi¹ przedstawienia by³y scenki ilustruj¹ce wiersze polskich
poetów – Ludwika Jerzego Kerna i Jana Brzechwy. W aktorskiej
ilustracji wiersza pt. „Pierwszy” buntowniczy Maciek nie ust¹pi³

nikomu miejsca w autobusie. S³ynna „Samochwa³a” wci¹¿
mówi³a o w³asnych zaletach, a znana „Kwoka” poucza³a wszyst-
kich naoko³o, zapominaj¹c o hamowaniu w³asnego jêzyka w
komentowaniu wad swoich goœci. „Skar¿ypyta” wci¹¿ donosi³a
o nawet najdrobniejszych przewinieniach kolegów i kole¿anek.

Pomimo, ¿e wykorzystane utwory maj¹ ju¿ swoje lata, nie
zestarza³y siê ani trochê. W prostych s³owach ucz¹ elementar-
nych zasad savoir – vivre’u, mówienia „proszê”, „dziêkujê”, „prze-
praszam”, zachêcaj¹ do skromnoœci i pomagania innym.
Zreszt¹ nie tylko wiersze by³y elementami ca³ej „kampanii o
grzecznoœæ”. Uczniowie stworzyli gazetki œcienne, uczestni-
czyli w specjalnych lekcjach z pedagogiem szkolnym, a tak¿e
w konkursie plastycznym, gdzie nagrody ufundowali sponso-
rzy oraz Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
przy Urzêdzie Gminy w Bestwinie. Pe³nomocnik Wójta, Bo¿e-
na Jaromin zosta³a zaproszona na przedstawienie jako goœæ
honorowy.

Ukaza³ siê tak¿e specjalny numer szkolnej gazetki „Coœ na
przerwê” w ca³oœci poœwiêcony tematyce dobrego wychowa-
nia. Mo¿na w nim znaleŸæ interesuj¹cy wywiad z „Janem Savo-
ir Vivre”, s³owa „Dzieñ Dobry” w 14 jêzykach oraz poezjê
uczniowsk¹.

Byæ mo¿e postawa dzieci znaj¹cych zasady poprawnego
zachowania siê zachêci tak¿e doros³ych do uwa¿nego przyj-
rzenia siê swojemu postêpowaniu.

S³awomir Lewczak

 Mimo to nawet w zamkniêciu nie rezy-
gnowano ze œpiewu, bo co innego jak
nie pieœñ dodaje si³ i pomaga uwierzyæ w
zwyciêstwo idea³ów, o które siê walczy?

Oczywiœcie twórczoœæ patriotyczna ci¹-
gle ewoluuje, nie zatrzymujemy siê na
etapie „Roty”, choæ pieœñ to na pewno
ze wszech miar godna szacunku. S³owa
bywaj¹ pisane „na gor¹co” pod wp³ywem
bie¿¹cych wydarzeñ, o czym œwiadcz¹
choæby piosenki powstañców warszaw-
skich. Nowe spojrzenie pokazali w bli¿-
szych nam czasach Jacek Kaczmarski,
Jan Pietrzak i ca³a plejada artystów zwi¹-
zanych z ruchem „Solidarnoœci”.

Nie dziwi w tym kontekœcie, ¿e uczest-
nicy XI Przegl¹du Pieœni Patriotycznej zor-
ganizowanego przez Parafialny Oddzia³
Akcji Katolickiej w Bestwinie starali siê

do swojego repertuaru w³¹czyæ utwory
starsze i ca³kiem nowe, powsta³e nawet
w ci¹gu ostatnich miesiêcy po katastro-
fie w Smoleñsku. Publicznoœæ mog³a
dziêki temu udaæ siê w podró¿ w czasie
przez wszystkie epoki, prze¿ywaæ te same
uczucia, które w sercu nosili legioniœci
Pi³sudskiego, uczestnicy powstañ œl¹-
skich, ¿o³nierze Wrzeœnia 1939 roku.

Na salê widowiskow¹ CKSiR przybyli
10 listopada liczni goœcie, by dopingo-
waæ m³odych wykonawców i pos³uchaæ
efektu wielotygodniowych prób. Wójt Ste-
fan Wodniak powiedzia³, ¿e nauka mi-
³oœci do Ojczyzny jest konieczna od
najm³odszych lat, wiêc bardzo siê cie-
szy, widz¹c tak¹ iloœæ uczestników (bra-
³o ich udzia³ w sumie ok. 200). Oprócz
wójta obecny by³ jego zastêpca Artur

„Pieśń mocna jak kamień”„Pieśń mocna jak kamień”„Pieśń mocna jak kamień”„Pieśń mocna jak kamień”„Pieśń mocna jak kamień”
XI Przegląd Pieśni PatriotycznejXI Przegląd Pieśni PatriotycznejXI Przegląd Pieśni PatriotycznejXI Przegląd Pieśni PatriotycznejXI Przegląd Pieśni Patriotycznej

Nie ma w Polsce patriotyzmu bez pieœni. Nawet gdybyœmy starali siê od
nich uciec, s³yszymy je przy wielu okazjach, szczególnie wyraŸnie podczas
obchodów œwi¹t pañstwowych i wa¿nych rocznic. Dzisiaj œpiewane s¹ g³o-
œno i wyraŸnie, ale jeszcze ca³kiem niedawno za wykonywanie niektórych
grozi³o wiêzienie lub co najmniej nieprzyjemnoœci ze strony aparatu w³adzy. Koncert laureatów Przegl¹du

Beniowski, Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Jerzy Zu¿a³ek, radni, przedstawicie-
le Akcji Katolickiej,  kó³ i stowarzyszeñ, a
tak¿e rodzice i nauczyciele.

W Jury konkursu zasiedli: ksi¹dz pro-
boszcz bestwiñskiej parafii Cezary Dulka,
pani Anna Puczka oraz Mariusz Mika,
prowadz¹cy kapelê Zespo³u Regionalne-
go. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie,
poniewa¿ poziom przegl¹du wzrasta z roku
na rok i rzeczywiœcie wy³onienie najlep-
szych wymaga³o wielu konsultacji. Osta-
tecznie wyniki kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
Szko³a Podstawowa, kategoria solo,
duet, zespo³y wokalne kl. IV – VI:
I m. Justyna Radwan, ZSP Bestwinka
Szko³a Podstawowa, kst. Chóry, kl. I – III:
I m. Chór „Vivace” ZSP Bestwina
Szko³a Podstawowa, kat. chóry, kl. IV - VI:

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacjaEdukacja
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I m. Chór „Cantata” ZSP Bestwina
II m. Chór SP Bestwinka
Szko³y ponadgimnazjalne, kat. Chóry:
I m. Chór „Allegro”, CKSiR Bestwina
Szko³y ponadgimnazjalne, kat. solo,
duet, zespo³y wokalne:
I m. Jakub Foltak
Gimnazjum, kat. chór:
I m. Chór „Bel Canto”, Gimnazjum w
Bestwince
II m. Chór “Andante”, gimnazjum w
Bestwinie
Gimnazjum, kat. solo, duet, zespo³y wokalne
I m. Natalia Wróbel, Gimnazjum w Be-
stwinie
II m. Anna Rezik, Natalia Wróbel, Gim-
nazjum w Bestwinie
II m. ex aequo – Agnieszka Binek, Gim-
nazjum w Bestwince oraz  Aleksandra

Zoñ i Mirella Kubik, Gimnazjum w Be-
stwinie
IV m. Paulina Grygierzec, Gimnazjum
w Bestwince
V m. Anna Œlosarczyk, Gabriela Bara-
nowska, Gimnazjum w Bestwince
VI m. Paulina Kobiela, Gimnazjum w
Bestwince

Grand Prix Przegl¹du zdoby³ Jakub
Foltak, w nagrodê otrzyma³ z r¹k ks. pro-
boszcza Cezarego Dulki gitarê. Wrêcze-
nie tej¿e nagrody mia³o miejsce po
koncercie laureatów XI Przegl¹du Pie-
œni Patriotycznej, a koncert ten odby³ siê
11 listopada po uroczystej Mszy œwiêtej
koœciele Wniebowziêcia NMP w Bestwi-
nie.

Osobne podziêkowania nale¿¹ siê
organizatorom oraz paniom nauczyciel-

kom przygotowuj¹cym popisy solistów i
zespo³ów. S¹ to mgr Magdalena Wod-
niak – Foksiñska, mgr El¿bieta Ryœ –
Jarczok oraz mgr Anna Makuchowska.

S³awomir Lewczak

Zdobywca Grand Prix Jakub Foltak
odbiera nagrodê z r¹k ks. Cezarego Dulki

Do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ju¿ bar-
dzo blisko i na pewno zastanawiamy siê,
jakie smako³yki przygotujemy na œwi¹-
teczno – noworoczne sto³y. To zadanie
mo¿e nam nieco u³atwiæ folder wydany
na zlecenie Starostwa Powiatowego w
Bielsku – Bia³ej, a bêd¹cy owocem II
Polsko - S³owackiego Przegl¹du „Kuli-
narne Dziedzictwo”.

W ksi¹¿eczce pt. „Przepisy polsko –
s³owackiej kuchni regionalnej” zaprezen-
towano regionalne potrawy, takie jak zupy,
dania gor¹ce, ciasta, desery, nalewki i
napoje przygotowane przez Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich, Emerytów i Rencistów i
Inwalidów z terenu ca³ego powiatu, a tak-
¿e „Szykowne Gospodynie z Námestova”.
Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ pañ z
Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa,
stworzone przez nie smako³yki tak¿e znaj-
duj¹ siê na kartach tego folderu.

Oto przepisy gospodyñ z gminy Be-
stwina:

• KGW Bestwinka
Grochówka:
Sk³adniki: 0,5 kg grochu ³upanego, 2

szt. Marchewki – zetrzeæ, 0,5 kg boczku –
usma¿yæ, 0,8 kg kie³basy –usma¿yæ,
majeranek, sól, pieprz, liœæ laurowy.

Sposób przygotowania:
Groch ugotowaæ, dodaæ boczek, kie³basê,

marchew i przyprawy. Posoliæ do smaku.

• KGW Janowice
Gulasz z dzika
Sk³adniki: Porcja 1 kg miêsa – dziczyzna.
Sk³adniki bajcy: Marchew, pietruszka,

seler, cebula, ziele angielskie, liœæ lau-

rowy, pieprz ziarnisty, ja³owiec, 1 ³y¿ka
octu, olej, cukier do smaku.

Sposób przygotowania:
Umyt¹ dziczyznê zabajcowaæ na 24

godziny. PóŸniej pokroiæ na kostki, usma-
¿yæ na maœle, podlaæ wod¹, przyprawiæ,
dodaæ zak³ótkê z wody i m¹ki. Podlewaæ
wywarem z miêsa.

• KGW Kaniów
¯urek kiszony z kie³bas¹, jajkiem i

chlebem:
Sk³adniki zakwasu: 20 dag m¹ki ¿yt-

niej, 20 dag m¹ki wroc³awskiej, 3-4 z¹b-
ki czosnku, kromka chleba.

Sk³adniki zupy: Koœæ wieprzowa lub z
kurczaka, œmietana, pieprz, sól, jarzyn-
ka, kie³basa.

Sposób przygotowania:
Zakwas zrobiæ 3 lub 4 dni wczeœniej.

Ugotowaæ wywar z koœci roso³owej (dro-

biowa lub wieprzowa) z jarzynk¹. Na-
stêpnie wyj¹æ miêso (koœci) i dodaæ za-
kwas wraz ze œmietan¹. Wszystko
zagotowaæ, doprawiæ do smaku jarzynk¹
oraz sol¹ i pieprzem. Nastêpnie dodaæ
pokrojon¹ kie³basê i jeszcze raz wszyst-
ko zagotowaæ. Podawaæ z jajkiem na
twardo, chlebem lub ziemniakami.

• KGW Bestwina
¯eberka na miodzie z kapust¹ ki-

szon¹ i grzybami
Sk³adniki na ¿eberka: 1 kg ¿eberek, 10

dag smalcu, 2 cebule, 1 du¿a ³y¿ka miodu,
pieprz, sól, kminek, papryka, liœæ laurowy.

Sk³adniki na kapustê z grzybami: 1 kg
kapusty kiszonej, 0,5 kg boczku œwie¿e-
go, 0,5 dag grzybów suszonych, mleko,
sól, pieprz, papryka, 1 cebula.

Sposób przygotowania:
Cebulê pokroiæ i usma¿yæ, dodaæ pokro-

jone ¿eberka i dusiæ do miêkkoœci. Dodaæ
miód, przyprawy, podlaæ wod¹ i gotowaæ
do jej odparowania. Doprawiæ do smaku.

Œwie¿y boczek usma¿yæ, suszone grzyby
namoczyæ w mleku. Kapustê ugotowaæ, do-
daæ boczek, grzyby i resztê sk³adników. Dusiæ
na ma³ym ogniu, przyprawiæ do smaku.

Folder zosta³ wydany w dwóch jêzy-
kach i jest czêœci¹ projektu „Promocja
kultury, sportu i turystyki – podstaw¹ pol-
sko – s³owackiej wspó³pracy transgra-
nicznej” wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika S³o-
wacka 2007 – 2013 oraz z bud¿etu pañ-
stwa za poœrednictwem Euroregionu
Beskidy.

S³awomir Lewczak

Przepisy naszych gospodyńPrzepisy naszych gospodyńPrzepisy naszych gospodyńPrzepisy naszych gospodyńPrzepisy naszych gospodyń
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Mieszkañcom Gminy Bestwina ¿yczê,
aby œwiat³o Gwiazdy Betlejemskiej
ogrza³o nasze serca, umocni³o wzajemn¹ ¿yczliwoœæ
i nada³o sens naszemu ¿yciu.
Niech b³ogos³awieñstwo nowonarodzonego Jezusa
wype³nia codziennoœæ mi³oœci¹ i pokojem
i bêdzie nasz¹ si³¹ na wszystkie dni Nowego 2011 Roku.

Stanis³aw Szwed
Pose³ na Sejm RP

Prawo i SprawiedliwoœæBielsko-Bia³a, grudzieñ 2010 r.

Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
Październik 2010Październik 2010Październik 2010Październik 2010Październik 2010

4 paŸdziernika w Bestwinie na ul. Krakowskiej dosz³o
do kolizji drogowej samochodu Toyota Corolla z samo-
chodem Peugeot.

4 paŸdziernika w Janowicach na ul. Janowickiej niezna-
ny sprawca usi³owa³, po wejœciu do mieszkania, dokonaæ
kradzie¿y telewizora, ale z uwagi na opór zg³aszaj¹cej po-
zostawi³ telewizor i oddali³ siê z miejsca zdarzenia.

9 paŸdziernika o godz. 7.15 zg³oszono, ¿e w Bestwinie
przy ul. Krakowskiej na parkingu obok GS-u nieznani spraw-
cy przewrócili samochód marki Fiat 126p, powoduj¹c jego
uszkodzenie.

9 paŸdziernika w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej zg³o-
szono o godz. 12.00, ¿e kobieta podaj¹ca siê za córkê
szwagra usi³owa³a wy³udziæ od poszkodowanej 20 tys. z³.

W okresie od 3.10 do 10.10 w Bestwince przy ul. Dwor-
kowej nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby okien-
nej w budynku gospodarczym dokona³ kradzie¿y spawarki,
drabiny aluminiowej oraz elementów miedzianych o ³¹cznej
wartoœci ok. 1650 z³.

9 paŸdziernika w Bestwinie przy ul. Granicznej nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y jednej tablicy rejestracyjnej z
samochodu Peugeot 206.

15 paŸdziernika w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej poli-
cjanci z Wydzia³u Kryminalistyki w Bielsku- Bia³ej oraz KP
Czechowice – dziedzice ujawnili, a nastêpnie zabezpie-
czyli koparko – ³adowarkê marki Case 590 SR wartoœci ok.
220 tys. z³., skradzion¹ w dniu 3 paŸdziernika z terenu dzia-
³ania komisariatu w Jasienicy.

21 paŸdziernika w Bestwinie przy ul. Janowickiej o godz.
12.40 kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Volvo zje-
cha³ na pobocze, w nastêpstwie tego naczepa za³adowa-
na piaskiem zsunê³a siê do przydro¿nego rowu.

W nocy z 26 na 27 paŸdziernika w Bestwince przy ul.
Dworkowej nieznany sprawca dokona³ w³amania do zak³a-
du garma¿eryjnego poprzez wywa¿enie drzwi gara¿owych,
a nastêpnie skrad³ nó¿ garma¿eryjny o wartoœci 1200 z³.

27 paŸdziernika w Bestwinie o godz. 17.40 na ul. Krakow-
skiej policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego w Bielsku –

Bia³ej zatrzymali Józefa Z., lat 58, który kierowa³ rowerem bê-
d¹c w stanie nietrzeŸwym – wynik badania: 0,66 mg/l.

29 paŸdziernika w Bestwinie przy ul. Witosa w nieza-
mieszka³ym budynku by³ej stolarni wybuch³ po¿ar – przy-
czyna w trakcie ustalania.

Listopad 2010Listopad 2010Listopad 2010Listopad 2010Listopad 2010
4 listopada poszkodowany zg³osi³, ¿e 22 paŸdziernika w

Bestwinie, przy ul. Krakowskiej Grzegorz B., lat 19., wypo-
¿yczy³ na czas okreœlony samochód marki Fiat Ducato
Camper, a nastêpnie dokona³ jego przyw³aszczenia – straty
ok. 250 tys. z³.

12 listopada w Kaniowie, na ul. Nad £êkawk¹ nieznani
sprawcy dokonali kradzie¿y 10 – metrowego kabla.

12 listopada w Bestwince, na ul. M³yñskiej o godz. 21.40
dosz³o do kolizji drogowej samochodu Opel Astra z samo-
chodem VW Polo, sprawca ukarany zosta³ mandatem.

17 listopada w Bestwinie, przy ul. Konopnickiej policjan-
ci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali Stanis³awa M.,
lat 47, który nie powróci³ z przepustki do zak³adu karnego w
Jastrzêbiu.

19 listopada w Kaniowie, na ul. Batalionów Ch³opskich
z terenu boiska nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y ro-
weru górskiego marki MTB 26 o wartoœci 1350 z³.

20 listopada w Bestwince, na ul. Dworkowej, nieznany
sprawca dokona³ w mieszkaniu kradzie¿y 600 z³., oraz do-
wodu osobistego z kieszeni bluzy.

27 listopada w Kaniowie, na ul. Jawiszowickiej niezna-
ny sprawca dokona³ kradzie¿y z terenu posesji bramy o
wartoœci ok. 300 z³., nastêpnie pozostawi³ j¹ obok.

27 listopada w Kaniowie, przy ul. Grobel Borowa niezna-
ny sprawca z samochodu marki Renault Scenic dokona³
kradzie¿y dwóch tablic rejestracyjnych.

W nocy z 28 na 29 listopada w Bestwinie, przy ul. Brzo-
zowej nieznany sprawca dokona³ w³amania do samocho-
du ciê¿arowego marki Iveco, sk¹d skrad³ CB – radio oraz
nawigacjê o wartoœci ok. 1500 z³.

Franciszek Owczarz

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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Pose³ na Sejm RP Miros³awa Nykiel podaje do Pañ-
stwa wiadomoœci adres, kontakt i godziny pracy Biura
Poselskiego.

Biuro Poselskie
Miros³awy Nykiel
ul.Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Bia³a
godz. otwarcia 8:00-17:00
tel./fax 033 821 39 59
tel.kom 723 876 862
miroslawa.nykiel@sejm.pl
www.miroslawanykiel.pl

Filia Biura Poselskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Kolejowa 9
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 214 52 30
tel. kom 606 283 709

Firma Aero-Art-Project
Oferuje szeroki wybór

mebli szkolnych, przedszkolnych, gabinetowych,
biurowych, metalowych.

Posiadamy w swojej ofercie równie¿ meble
do pokoju dzieciêcego.

Zapraszamy do naszego sklepu:
ul. Krakowska 177, 43-512 Bestwina

Czynne od pon - pt od 7.00-15.00

tel/fax 322151490, aero.art@op.pl
www.aeroartproject.pl

Oferujemy dogodne Raty

W Bo¿ego Narodzenia czas
Niech mi³oœæ zagoœci w nas
Niech pokój wokó³ panuje
A dobro nad z³em króluje

Serdeczne ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
dla obecnych i przysz³ych klientów studia fryzjersko –
kosmetycznego „Sylwia” – B³ogos³awieñstwa Bo¿ego
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym
Roku sk³adaj¹: Sylwia i Aneta.

Dziêkujemy za to, ¿e jesteœcie
z nami ju¿ rok i zapraszamy
do dalszej wspó³pracy!!!

Studio czynne:
Pn. 15.00 – 19.00
Wt. 8.00 – 17. 00
Œr. 8.00 – 17.00
Czw. 8.00 – 17.00
Pt. 8.00 – 17.00
Sb. 7.00 – 14.00

Adres: Bestwinka, ul. Franciszka Gandora 21.

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bestwi-
nie informuje mieszkañców Bestwiny, ¿e otrzy-
maliœmy dotacjê w wysokoœci oœmiu tysiêcy
z³otych z Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
S.A. na dofinansowanie zakupu sprzêtu gaœni-
czego. Za otrzyman¹ dotacjê zakupiliœmy nowy
potrzebny sprzêt gaœniczy, który zosta³ zamon-
towany na samochodzie ratowniczo – gaœni-
czym Man.

Pragniemy równoczeœnie serdecznie podziê-
kowaæ Powszechnemu Zak³adowi Ubezpieczeñ
S.A. za otrzyman¹ dotacjê.

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bestwinie

Dopilnujmy naszych psów!Dopilnujmy naszych psów!Dopilnujmy naszych psów!Dopilnujmy naszych psów!Dopilnujmy naszych psów!

Zarz¹d Ko³a £owieckiego „Ba¿ant” w Bestwinie zwra-
ca siê z apelem do spo³eczeñstwa gminy Bestwina o
trzymanie psów w ogrodzeniach posesji. W ostatnim
okresie przy znacznej pokrywie œniegu dosz³o do kilku
przypadków zagryzienia saren. Niektóre by³y ¿ywcem
zjadane przez zdzicza³e psy, co dokumentuj¹ za³¹czone
w piœmie i internecie zdjêcia. Do zdzicza³ych psów do-
³¹czaj¹ domowe, tworz¹c bardzo groŸne sfory poluj¹ce
na dzik¹ zwierzynê. Coraz gêstsza sieæ p³otów unie-
mo¿liwia zwierzynie skuteczn¹ ucieczkê. Myœliwi, mimo
¿e posiadaj¹ uprawnienia do odstrza³u wa³êsaj¹cych
siê psów, nie chc¹ nadu¿ywaæ tych praw. Jednak w sy-
tuacji tak dramatycznej bêdziemy z tych uprawnieñ ko-
rzystaæ, dbaj¹c o ochronê zwierz¹t w trudnych zimowych
warunkach. Prosimy pamiêtaæ, ¿e pies, który zacz¹³
polowaæ na ¿yw¹ zwierzynê, staje siê tak¿e niebezpiecz-
ny dla ludzi, zw³aszcza dzieci. Jesteœmy przekonani, ¿e
nikt nie chce dopuœciæ do takich zdarzeñ. Mamy rów-
nie¿ proœbê do w³odarzy naszej gminy, by przy opraco-
wywaniu planu zagospodarowania przestrzennego
pamiêtali o fakcie, ze nie jesteœmy sami na œwiecie i ¿e
nasi „mniejsi bracia” tak¿e maj¹ swoje prawa i swoje
miejsce na Ziemi.

Zarz¹d K£ „Ba¿ant”

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia
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- Rok 2010 powoli siê koñczy i nadszed³ czas na podsu-
mowanie sezonu. Co wydarzy³o siê w twojej karierze w ci¹-
gu ostatnich kilku miesiêcy?

- Od stycznia b.r. pokona³em w wodzie blisko 500 km, na
rowerze ponad 8 tys. oraz 3,5 tysi¹ca w biegu. W tym czasie
wzi¹³em udzia³ w ponad 30 zawodach w kraju i zagranic¹.

- Który start by³ dla ciebie najwa¿niejszy?
- Moim g³ównym celem by³ udzia³ w triatlonowych zawo-

dach z cyklu Ironman, które mia³y miejsce 4 lipca w Klagen-
furcie w Austrii. Udzia³ w tej imprezie by³ zwieñczeniem
wielomiesiêcznych przygotowañ. Po drodze mia³em wiele
startów treningowych i kontrolnych, które by³y wskazówk¹
dla dalszej pracy. Jednym z nich by³a start w Vienna City
Maraton, w którym uzyska³em czas 2 godziny 53 minuty, zdo-
bywaj¹c swój drugi rezultat ¿yciowy. By³a to dobra prognoza
dla rywalizacji w Austrii.

- Dystans IRONMAN to najbardziej rozbudowana forma
triatlonu. To by³ Twój debiut na tym dystansie. Jak przebie-
ga³a rywalizacja i czy uda³o siê zrealizowaæ za³o¿enia?

- Moje nastawianie przed startem by³o dobre. Mia³em œwia-
domoœæ uczciwie wykonanych treningów. Zawody tej rangi to
niezwyk³e prze¿ycie. Szczególnie wa¿n¹ chwil¹ by³ moment
samego startu. O godzinie 7 rano stan¹³em na brzegu jeziora,
wœród 3 tys. zawodników. Wystrza³ z armaty by³ sygna³em do
startu. Przed nami 3,8 km p³ywania. Pocz¹tek trudny, ciasno i
niebezpiecznie. Technika p³ywania, któr¹ czêsto æwiczy³em w
basenie, teraz okaza³a siê nieprzydatna. Wa¿na by³a umiejêt-
noœæ utrzymania na wodzie i przepychania wœród innych za-
wodników. Spokojniej zrobi³o siê po kilkuset metrach, wtedy
ka¿dy móg³ p³yn¹æ swoim wypracowanym rytmem. P³ywanie
nie jest moj¹ najmocniejsz¹ stron¹. Zak³ada³em pokonanie
tego etapu w 1,5 godziny a z wody wyszed³em o 10 minut
wczeœniej. Cieszy³em siê, ¿e mam to za sob¹, ale wiedzia³em
jak wiele jeszcze przede mn¹.

Szybka zmiana stroju i po 10 minutach wyruszy³em na
trasê rowerow¹, która liczy³a 180 km. Mniej wiêcej do po³o-
wy dystansu wszystko sz³o zgodnie z planem: d³ugie alpej-
skie podjazdy spokojnie, na wysokiej kadencji a zjazdy
szybko. Niestety na jednym z nich przebi³em dêtkê. To by³
pocz¹tek problemów. Rower ukoñczy³em z du¿¹ strat¹ cza-
sow¹. Ta œwiadomoœæ sprawi³a, ¿e na trasê biegu mara-
toñskiego ruszy³em zbyt szybko. Zle roz³o¿one si ³y
doprowadzi³y do powa¿nego spadku energii. Zmêczenie
by³o tak du¿e, ¿e w drugiej czêœci biegu nie by³em w stanie
prze³kn¹æ pestki arbuza, którym ¿ywi³em siê na trasie. Ma-
raton ukoñczy³em w czasie 3 godziny 37 minut a ca³oœæ
dystansu w 11 godzin 27 minut i 7 sekund. Pomimo, ze
koñcowy czas by³ gorszy od stawianych za³o¿eñ, to szczê-
œcie na mecie by³o ogromne. W tej konkurencji, poza cza-
sem, liczy siê tak¿e walka z samym sob¹, oraz poznanie
w³asnych mo¿liwoœci. Dystans Ironman zaj¹³ pierwsze miej-
sce na liœcie moich aspiracji sportowych.

- Zawody, w których jest do pokonania 226 kilometrów,
musz¹ pozostawiæ œlady w organizmie. Jak siê czuje za-
wodnik za lini¹ mety, czy nastêpnego dnia, lub tydzieñ póŸ-
niej?

Szczêœcie na mecie jest tak du¿e, ze zapomina siê o bólu.
Pierwsze godziny po zawodach nale¿¹ do najprzyjemniejszych.
Nawet objawy udaru s³onecznego, nie pozbawi³y mnie rado-
œci.

- Czy po tak wyczerpuj¹cych zawodach, uda³o siê odzy-
skaæ dobr¹ formê startow¹?

Muszê przyznaæ, ¿e po miesi¹cu kryzysu, nadesz³y 2 kolejne,
wype³nione obficie startami. W tym czasie ustanowi³em rekor-
dy ¿yciowe na 5 dystansach: ̄ ylina - triatlon na dystansie olim-
pijskim – 2 godziny 18 minut, Brzeszcze - bieg na 15 km –
56:57, Borówno - triatlon na dystansie 1/2 IM – 4 godziny 59
minut, Knurów - bieg na 10 km – 35:41, Budapeszt - Miêdzyna-
rodowy Bieg Uliczny  na dystansie 30 km w czasie 1 godzina
57 minut - 5 miejsce w klasyfikacji generalnej. Sezon 2010
zakoñczy³em startem w Maratonie w Dêbnie. Pomimo kontuzji
kolana i trudnych warunków atmosferycznych, zaj¹³em 14 miej-
sce w klasyfikacji Mistrzostw Polski.

 - Jak ocenia Pan miniony sezon i jakie plany na nastêpny
rok?

Miniony sezon oceniam dobrze, choæ mam nadziejê, ¿e mo¿e
byæ znacznie lepiej. W ci¹gu ostatnich miesiêcy dowiedzia³em
siê wiele na temat w³asnego organizmu i metod treningu.
Zamierzam to wykorzystaæ w kolejnych przygotowaniach. Wie-
le jednak bêdzie zale¿a³o od ¿yczliwoœci sponsorów. Treningi
oraz udzia³ w zawodach triatlonowych, to du¿e koszty. Uzyska-
ne w minionym sezonie wyniki zawdziêczam firmie transpor-
towej BOHACZYK oraz agencji reklamowej MEDIA TARGET.
Serdecznie dziêkujê!

Dziêkujê tak¿e za rozmowê.
¯ycz¹c spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, zachêcam

wszystkich mieszkañców Gminy do aktywnego wypoczyn-
ku.

Tomasz Jêdrzejko

Tomasz Jędrzejko podsumowuje sezonTomasz Jędrzejko podsumowuje sezonTomasz Jędrzejko podsumowuje sezonTomasz Jędrzejko podsumowuje sezonTomasz Jędrzejko podsumowuje sezon

,

SportSportSportSportSport



1919191919

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  g

ru
dz

ie
ń 

 N
r 

 1
2/

20
10

Redaktor Naczelny: S³awomir Lewczak.
Kolegium redakcyjne: Artur Beniowski, Grzegorz Boboñ,
Franciszek Owczarz, Grzegorz Wieczorek
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.  Komentarze
i uwagi prosimy kierowaæ na adres internetowy: redakcja@bestwina.pl.  Sk³ad i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-
Bia³a, ul. Dubois 4

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nades³anych a niezamówionych materia³ów, a tak¿e do publikacji
materia³ów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci oraz niepublikowania materia³ów bez podania przyczyny.

Bardzo dobry pocz¹tek, s³aby œrodek i œwietna koñ-
cówka – tak w skrócie mo¿na oceniæ rundê jesienn¹ w
wykonaniu seniorów Kaniowa. Dru¿yny m³odzie¿owe
spisywa³y siê równie¿ dobrze, a na uwagê zas³uguje
pierwsza lokata juniorów. Równie¿ dzieciêca dru¿yna
¿aków bra³a udzia³ w licznych turniejach, ogrywaj¹c siê
z dru¿ynami z Czechowic-Dziedzic i Bielska-Bia³ej.

 Dru¿yna seniorska zakoñczy³a rundê jesienn¹ na pi¹-
tym miejscu. Jako komentarz pozwolê sobie zacytowaæ
s³owa trenera Wies³awa Kucharskiego, który udzieli³ wy-
wiadu dla portalu klubowego: Po okresie przygotowaw-
czym do p ierwszych meczów mist rzowskich
przyst¹piliœmy z du¿ym animuszem i w trzech spotka-
niach zdobyliœmy 7 punktów. Od czwartego meczu coœ
siê zaciê³o i cztery kolejne spotkania przegraliœmy na
w³asne ¿yczenia, poniewa¿ w tych przegranych meczach
nie byliœmy gorsi od przeciwnika, a czasem nawet lepsi,
ale jak siê to mówi - wygrywa ten, kto strzeli wiêcej bra-
mek. Jak g³osi przys³owie - po chudych latach przychodz¹
t³uste. I w naszym przypadku siê to sprawdzi³o, gdy¿
ostatnie cztery mecze rundy jesiennej wygraliœmy i
na pó³metku sezonu plasujemy siê na pi¹tej pozycji.
Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ ca³ej dru¿y-
nie za zaanga¿owanie i profesjonalne podejœcie do
treningów i meczów, za kole¿eñskoœæ i wzajemny
szacunek. Ja jako trener mam zaszczyt prowadziæ
ten zespó³. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e ca³emu
zarz¹dowi na czele z prezesem Edwardem Jonki-
szem oraz kierownikiem dru¿yny Grzegorzem Wie-
czorkiem.

Seniorzy treningi maj¹ wznowiæ 10 stycznia. Natomiast
na 6 lutego planowane jest Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze. Aktualne wydarzenia z klubu zawsze na
www.przelom-kaniow.info.

Grzegorz Wieczorek

KS BestwinkaKS BestwinkaKS BestwinkaKS BestwinkaKS Bestwinka
Klub z Bestwinki zakoñczy³ rundê jesienn¹ na

ósmym miejscu, lecz ambicje s¹ du¿o wiêksze. Kie-
rownik dru¿yny Marek Szwajkowski zapowiada, ¿e se-
niorzy powalcz¹ o górn¹ czêœæ tabeli. Wa¿nym
elementem przygotowañ bêd¹ na pewno sparingi roz-
grywane w Pszczynie, na sztucznej nawierzchni z wy-
magaj¹cymi rywalami – rozwa¿any jest klub z Por¹bki
i zespo³y z okrêgu pszczyñskiego.

Chocia¿ dru¿ynê opuszcza Micha³ Pasz, to jednak istniej¹
szansê, ¿e do sk³adu wróc¹ zawodnicy pauzuj¹cy ostatnio z
powodu kontuzji tacy jak Micha³ Tomaszczyk, Tomasz Bie-
roñski, Pawe³ Wróbel czy S³awomir Wróblewski, ale o tym
wiêcej bêdzie wiadomo w póŸniejszym czasie.

W planach dotycz¹cych infrastruktury zarz¹d klubu ujmuje
przesuniêcie boiska o 2 – 3 m. od pawilonu, odrenowanie
boiska treningowego i ogólne uporz¹dkowanie terenu. Wszel-
kie dzia³ania hojnie wspieraj¹ sponsorzy, za co klub serdecz-
nie im dziêkuje.

Wiêcej informacji o KS Bestwinka znajduje siê na stronie
internetowej http://ksbestwinka.futbolowo.pl.

S³awomir Lewczak

W LKS Bestwina wi¹¿¹ce decyzje dotycz¹ce rundy wio-
sennej i dalszych planów zapad³y ju¿ po zamkniêciu bie-
¿¹cego numeru „Magazynu Gminnego”. Wiêcej informacji
w kolejnych wydaniach.

LKS „Przełom” KaniówLKS „Przełom” KaniówLKS „Przełom” KaniówLKS „Przełom” KaniówLKS „Przełom” Kaniów

Co słychać w klubachCo słychać w klubachCo słychać w klubachCo słychać w klubachCo słychać w klubach
sportowych?sportowych?sportowych?sportowych?sportowych?

– Kaniów i Bestwinka– Kaniów i Bestwinka– Kaniów i Bestwinka– Kaniów i Bestwinka– Kaniów i Bestwinka

SportSportSportSportSport

r e k l a m a



Kto jest kimKto jest kimKto jest kimKto jest kimKto jest kim
w gminie Bestwina?w gminie Bestwina?w gminie Bestwina?w gminie Bestwina?w gminie Bestwina?

Stanis³awa Grzywa
– Skarbnik Gminy
Bestwina

Stefan Wodniak
– Wójt Gminy
Bestwina Stanis³aw Wojtczak

– Sekretarz Gminy
Bestwina

Radni Rady Powiatu BielskiegoRadni Rady Powiatu BielskiegoRadni Rady Powiatu BielskiegoRadni Rady Powiatu BielskiegoRadni Rady Powiatu Bielskiego

Radni Rady GminyRadni Rady GminyRadni Rady GminyRadni Rady GminyRadni Rady Gminy
BestwinaBestwinaBestwinaBestwinaBestwina

Maria Maroszek –
Przewodnicz¹ca Komisji
Bud¿etu i Finansów, cz³onek
Komisji Rewizyjnej

£ukasz Furczyk – Przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej, cz³onek
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska

Jerzy Stanclik – Przewodnicz¹cy
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska, cz³onek
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeñstwa Publicznego

Jerzy Zu¿a³ek –
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bestwina, cz³onek
Komisji Bud¿etu i Finansów

Stanis³aw Nycz – Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Gminy
Bestwina, cz³onek Komisji
Bud¿etu i Finansów, cz³onek
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeñstwa Publicznego

Benedykt Kohut –
Przewodnicz¹cy Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeñstwa Publicznego,
cz³onek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Borutka - cz³onek
Komisji Rewizyjnej, cz³onek
Komisji Bud¿etu i Finansów

Anatol
Faruga -
cz³onek
Komisji
Rozwoju
Gminy,

Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska,
cz³onek Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeñstwa Publicznego

Wioleta Gandor - cz³onek
Komisji Bud¿etu i Finansów, cz³onek
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeñstwa Publicznego

Grzegorz Gawêda - cz³onek
Komisji Bud¿etu i Finansów, cz³onek
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska

Mateusz Grygierzec -
cz³onek Komisji Rozwoju
Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska

Edward
Jonkisz -
cz³onek
Komisji
Rozwoju

Gminy, Ochrony i Kszta³towania
Œrodowiska, cz³onek Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeñstwa
Publicznego

Grzegorz Ko³odziejczyk -
cz³onek Komisji Rewizyjnej, cz³onek
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska

Jan Stanclik - cz³onek Komisji
Bud¿etu i Finansów, cz³onek
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kszta³towania Œrodowiska

Andrzej Wojty³a -
cz³onek Komisji Rozwoju
Gminy, Ochrony i Kszta³to-
wania Œrodowiska, cz³onek
Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeñstwa
Publicznego

Bogus³aw Stolarczyk – Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Bielskiego,
Radny Powiatu Bielskiego

Artur Beniowski – Radny
Powiatu Bielskiego, kierownik
Referatu S³u¿b Technicznych

Józef Maziarz – Radny Po-
wiatu Bielskiego


