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W trosce o małą i wielką  
             Ojczyznę

Okładkowa fotografia „Magazynu Gminnego” została wykonana podczas wrześniowej sesji Rady Gminy 

Bestwina. Na sesji tej gościli mieszkańcy naszej gminy, którzy w różny sposób przyczyniają się do jej pro-

mocji. Pani Halina Błaszkiewicz już od 50 lat działa na rzecz rozwoju sportu, w szczególności kajak-polo.  

Z kolei pani Joanna Badowska pragnie reprezentować Bestwinę w Sejmie RP i kandyduje w zbli-

żających się wyborach parlamentarnych. Apelujemy, by wziąć w tych wyborach czynny udział.
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Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Pozwólcie, że przedstawię Wam najistotniejsze sprawy  

z zakresu działania Urzędu Gminy w ostatnim okresie:

• W „starym przedszkolu” w Janowicach zostało urucho-
mione społeczne – bezpłatne przedszkole dla dzieci  
z terenu sołectwa Janowice i Gminy Bestwina. 

• Zostały zakończone prace na ul. Hallera w Bestwinie, 
związane z likwidacją osuwiska. 

• Sfinalizowano prace przebudowy kanalizacji deszczowej 
wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie. 

• W trakcie wykonywania są prace związane z przebudową 
ul. Bialskiej w Bestwinie, budową kanalizacji sanitarnej w 
Bestwince, budową sali sportowej i obiektów na żwirowni 
w Kaniowie. 

• Został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej na 
zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Be-
stwinie. Do połowy października zostanie złożony wnio-
sek, także do LGR-u, na rozbudowę ujęcia wody pitnej. 

• Na koniec chciałbym zaapelować o udział w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. Niech każdy z nas spełni 
ten obywatelski i patriotyczny obowiązek wynikający  
z przywileju demokracji.

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 Wójta Stanisława 
Wojtczaka, Skarbnik Stanisławę Grzywę, radnych Rady Gminy 
Bestwina, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów 
oraz gości: kandydatkę do Sejmu RP Joannę Badowską 
i prezes UKS „Set” Kaniów Halinę Błaszkiewicz. Sekretarzem 
obrad zgodnie z harmonogramem został radny Grzegorz Ko-
łodziejczyk. 

Zanim przystąpiono do podejmowania uchwał, złożono 
gratulacje oraz wręczono kwiaty pani Halinie Błaszkiewicz, 
z okazji 50 – lecia jej związków ze sportem, począwszy od ka-
riery zawodniczej po późniejszą, aż do dzisiaj działalność spo-
łeczną. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podkreślił, 
że mało jest ludzi, którzy przez tyle lat potrafią w sposób czynny 
wiązać swoje życie ze sportem, a zwłaszcza z działalnością 
społeczną na rzecz jego rozwoju i upowszechniania.  Dzięki 
takim ludziom, jak Pani Halina można odciągać dzieci i młodzież 
od różnych pokus współczesnego świata, proponować zdrowy 
styl życia, uczyć samodzielności, dyscypliny i systematyczności. 
Z kolei dzięki sukcesom wychowanków rozsławiany jest klub  
i gmina, cieszą się również z osiąganych mistrzowskich tytułów 
rodzice i kibice.

 Następnie na forum Rady Gminy zaprezentowała się 
kandydatka na Sejm RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
mieszkanka gminy Bestwina Joanna Badowska. Kandydatka 
podsumowała swoją dotychczasową pracę dla społeczności 
lokalnej i zapowiedziała, że jeśli dostanie się do Sejmu, zadba 
o interesy mieszkańców, starając się wychodzić ponad podziały 
polityczne. W kilku zdaniach przybliżyła także działalność sto-
warzyszenia „Nowa Inicjatywa”. Jest to stowarzyszenie samo-
rządowe, które podejmuje różne inicjatywy, przede wszystkim 
skupia ludzi przedkładających interes obywateli ponad swój 
własny. Z ramienia Stowarzyszenia wybrany został obecny 
burmistrz Czechowic – Dziedzic, pełniący swoją funkcje już 
drugą kadencję. Z „Nowej Inicjatywy” wywodzi się również wielu 
czechowickich radnych i radny powiatowy. Członkowie działają 
w radach osiedlowych, skupiając uwagę na – jak wyraziła się 
kandydatka – drobnych, ludzkich sprawach.

W kolejnym punkcie wójt Stefan Wodniak podał informację 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 
Przypomniał, że budżet gminy Bestwina na rok 2011 uchwalony 
został Uchwałą Rady Gminy nr II/10/10 dnia 13 grudnia 2010 r.  
i wynosił po stronie dochodów kwotę 34 485 973,61 zł., nato-
miast po stronie wydatków 36 726 627,61 zł. (szczegółowe dane 
zostały podane w „Magazynie Gminnym nr 12/2010).

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy 
budżet po stronie dochodów wynosi 35 591 937,43 zł., nato-
miast wydatków – 37 166 865, 06 zł. Dochody budżetu gminy 

za okres sprawozdawczy (I półrocze 2011 r.) zostały wykonane 
w kwocie 14 810 041,62 zł, co stanowi 41,60% planu. Wydatki 
zostały wykonane w wysokości 14 045 712,07 zł., tj. 37,79% 
planu po wprowadzonych zmianach.

Wójt podał także informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. Zasygnalizował przy tym, że pierwszeń-
stwo przed zadaniami w 100% budżetowymi mają zadania 
związane z inwestycjami. 

Zarówno informacja o przebiegu wykonaniu budżetu jak  
i wieloletniej prognozy finansowej, zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez komisje stałe Rady Gminy. Radni zebrani na sesji 
przyjęli je jednogłośnie.

 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz protokołu z ostat-

niej sesji, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał  
w następujących sprawach:
1. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację 

zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w gminie Bestwina, etap I – Bestwinka.

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

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

4. Zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania.

5. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 
w sołectwie Bestwina.

6. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 
w sołectwie Bestwinka.

7. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 
w sołectwie Janowice.

8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 
w sołectwie Kaniów.

9. Powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandyda-
tów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach  

IX Sesja Rady Gminy Bestwina
Przedstawiamy skróconą relację z IX sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 22 IX 2011 r. Pełen 

protokół, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostępny będzie na stronie urzędowej www.bestwina.pl oraz 
w biurze Rady Gminy.
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i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 
2012 – 2015

10. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okrę-
gowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie 
na okres kadencji 2012-2015.

Wyjaśnień do projektów Uchwał udzielali Wójt Stefan Wod-
niak, kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska Alicja Grygierzec oraz dyrektor GZOSiP Arka-
diusz Maj. Komisje stałe Rady Gminy zaopiniowały te projekty 
pozytywnie, a na bieżącej sesji Rada Gminy przyjęła Uchwały 
jednogłośnie, z wyjątkiem p. 4, gdzie jeden radny wstrzymał 
się od głosu.

W Informacjach bieżących przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek odczytał zaproszenia, które wpłynęły do biu-
ra Rady Gminy: Na finisaż wystawy fotograficznej Dariusza  
i Sebastiana Czernek do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz do 
Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka na wystawę malarską 
pani Barbary Mynarskiej.

Do biura wpłynęły również indywidualne listy oraz pisma po-
szczególnych mieszkańców, również odczytane i rozpatrzone 
podczas sesji. 

Wójt Stefan Wodniak poinformował o aktualnie przygotowy-
wanych dwóch wnioskach z Lokalnej Grupy Rybackiej. Pierwszy 
składany wniosek do kwoty 500 000 zł. nosi nazwę „Otoczenie 
Ośrodka Zdrowia w Bestwinie”, natomiast drugi wniosek dotyczy 
budowy zbiornika na wodę o pojemności 700 m³ (600 000 zł. 
dofinansowania). 

Wójt przypomniał również o zbliżającym się terminie nomi-
nowania kandydata do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. 
Józefa Londzina.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształ-
towania Środowiska Jerzy Stanclik zdał relację z wyjazdu 
członków tejże Komisji w teren. Celem było zapoznanie się 
z przebiegiem inwestycji gminnych i powiatowych, oraz ro-
zeznanie zgłoszonych problemów. W pracy tej uczestniczyli 
członkowie Komisji oraz pełnomocnik Wójta Artur Beniowski. 

Komisja zobaczyła most na Łękawce w ciągu ul. Szkolnej 
(niewłaściwie zamontowana poręcz); osuwisko na ul. Szkolnej; 
skorodowane umocnienia mostu na potoku Łękawka przy ul. 
Kubika (skorodowane poręcze); osuwisko na tyłach sceny na 
terenach rekreacyjnych w Janowicach; zabezpieczone osuwisko 
na ul. Hallera; budowę fundamentów sali sportowej w Kaniowie; 
zniszczone zabezpieczenia brzegów Młynówki przy ul. Floria-
na; zakończony remont boiska treningowego LKS „Przełom” 
Kaniów – radny wyraził uznanie dla prezesa klubu, Edwarda 
Jonkisza. Objazd zakończył się obserwacją prac na obiekcie 
„Set-a” w Kaniowie.

Radny Jan Stanclik poinformował o swoich działaniach 
podejmowanych wspólnie z Powiatem w celu zabezpieczeniu 
mostu przy ul. Kubika w Janowicach.

Wnioski i zapytania Radnych oraz Rad Sołeckich:
Radny Jerzy Stanclik – 1.Poinformował o sytuacji mającej 

miejsce w Bestwinie na ul. Kościelnej. Rok temu zakończono 
remont tamtejszego osuwiska, a do dnia dzisiejszego wiszą 
tam znaki drogowe informujące o osuwisku. Radny wnioskował 
wobec tego, by zrobić przegląd niektórych znaków, szczególnie 
prze drogach powiatowych na terenie gminy. 2. Wnioskował, by 
na przejściu dla pieszych na ul. Krakowskiej w dni świąteczne 
paliło się tylko pulsacyjne światło pomarańczowe. Wójt Stefan 
Wodniak poinformował jednak, że zmiana oprogramowania 
świateł generowałaby duży koszt i lepiej byłoby, gdyby światła 
wyłączano.

Radny Anatol Faruga – 1. Wyraził radość z powodu mają-
cej się rozpocząć budowy zbiornika na wodę. 2. Wnioskował 
o zabezpieczenie drewna po zwalonych dębach, leżących 
na terenach rekreacyjnych w Bestwinie –Wójt poinformował, 
że przetarg na kupno drewna będzie ponowiony. 3. Zapytał  
o warunki zaangażowania się pracowników PK „Kombest” przy 
remoncie boiska treningowego w Kaniowie – radny Edward 
Jonkisz poinformował, iż pracujący angażowali się społecznie, 
po godzinach pracy. 4. Złożył na ręce Wójta podpisy mieszkań-
ców z prośbą do Starosty o ujęcie w przyszłym roku osuwiska 
przy ul. Szkolnej.

Radny Andrzej Wojtyła 1 – W imieniu mieszkańców ul. 
Krakowskiej (bocznej) wnioskował o naprawę ubytków wytwo-
rzonych przez wypłukiwanie kamienia. 2. Poprosił o naprawę 
nawierzchni mostka pomiędzy boczną ul. Krakowską a ul. Ko-
ścielną. 3. Odniósł się do problemu osuwiska przy ul. Kościelnej 
– mieszkańców zalewają wody spływające z tego osuwiska. 
4. Zapytał, czy uda się zorganizować akcję zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. 5. Podziękował w imieniu własnym  
i mieszkańców za naprawę osuwiska przy ul. Hallera, jak i za 
publikację w „Magazynie Gminnym” listy usług medycznych.

Radna Wioleta Gandor – 1. Podziękowała za załatanie dziur 
przy ul. Krótkiej, jak i naprawę nawierzchni ul. Sportowej. 2. Po-
informowała, że wraz z radnym Grzegorzem Gawędą zebrała 
podpisy mieszkańców Bestwinki, którzy proszą o remont ul. 
św. Floriana. 3. Zapytała, kiedy będzie uregulowana Młynówka  
w rejonie ul. św. Floriana i Zagrodniej.

Radny Łukasz Furczyk – 1. Wyraził żal, że zabrakło współ-
pracy na linii powiat – gmina podczas kładzenia nakładek 
asfaltowych od strony Dankowic – wyraził nadzieję, że będą 
one także położone w Bestwince i w Kaniowie. 2. Wniosko-
wał o kontrolowanie i bieżące naprawy mostu na rz. Białej.  
3. Wnioskował o odnowienie oznakowania poziomego na drogach 
powiatowych: Czechowickiej, Witosa, Batalionów Chłopskich.  
4. Zwrócił uwagę na niewystarczające zabezpieczenia na 
obiekcie „Set-a” w Kaniowie – znajdują się tam luźno wiszące 
liny. Radny zauważył także, iż od strony ul. Czechowickiej przy 
Żwirowni kierowcy zostawiają swoje samochody, przez co ulica 
jest mało przejezdna, należałoby pomyśleć o utworzeniu tam 
parkingu.

Radny Stanisław Nycz – 1. Poinformował, że mieszkańcy 
ul. Pszczelarskiej i Granicznej w Janowicach skarżą się na złą 
jakość wody. 2. Zapytał, do kogo należy zadzwonić w razie pro-
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blemów z wodą (numery telefonów znajdują się na rachunkach 
za wodę). 3. Wnioskował o naprawę trzech dziur na ul. Korczaka, 
przed wjazdem do szkoły w Janowicach.

Radna Maria Maroszek – 1. Poinformowała o piśmie z Powia-
tu dotyczące braku środków na bieżące remonty, chodzi głównie 
o ul. Krakowską. Będzie jedynie malowane oznakowanie przy 
ul. Dworkowej. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – 1. Poparł budowę zbior-
nika na wodę, wyrażając nadzieję, że zakończą się w gminie 
problemy z wodą. 2. Wnioskował o przeprowadzenie napraw 
cząstkowych dróg gminnych. 3. Wnioskował, by poinformować 
Powiat, iż postawienie znaku „Stop” i namalowanie linii poziomej 
na skrzyżowaniu ulic Grobel Borowa i Batalionów Chłopskich 
nie poprawiło znacząco widoczności na tym skrzyżowaniu.  
4. Zapytał, kiedy rozpocznie się ewentualna wycinka drzew 
przy ul. Krzywolaków. 5. Zaproponował, by zbiórki surowców 
wtórnych odbywały się w naszej gminie częściej.

Radny Edward Jonkisz – 1. Podziękował Wójtowi i wszyst-
kim zaangażowanym w budowę boiska treningowego LKS 
„Przełom” Kaniów.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek – 1. Poprosił 
o rozeznanie własności działek na skrzyżowaniu ul. Grobel 
Borowa, Kóski i Batalionów Chłopskich. 2. Poinformował  
o bieżących pracach związanych z poprawianiem widoczności 
na drogach. 3. Wnioskował o wykonanie progów na rz. Łękawce.

Radny Jan Stanclik – 1. Zapytał, kto odpowiada za gałęzie 
wiszące na kablach elektrycznych oraz przewodach TP S.A. 
– wnioskował o ich usunięcie. 2. Poprosił o remonty bieżące 
dziur na drogach. 

Wnioski z zebrań Rad Sołeckich: 
Rada Sołecka w Kaniowie: 1. Wnosi o wycięcie samosiejek 

oraz gałęzi nad drogami gminnymi. 2. O naprawę schodów 
Domu Gromadzkiego w centrum Kaniowa 3. O ponaglenie 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz władz Starostwa o wykonanie 
niedokończonych prac na drogach powiatowych. 4. O wykona-
nie nasypu na drodze gruntowej – zjazd z ul. Czechowickiej.  
5. O ponaglenie władz Starostwa w celu remontu ul. Krzywola-
ków. 6. Rada Sołecka wystosowała także pismo do Starostwa  

o: Pomalowanie pasów środkowych na ul. Batalionów Chłop-
skich i Witosa; wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych  
w rejonie Szkoły Podstawowej i centrum Kaniowa; pomalowanie 
pasów na ul. Czechowickiej; wydanie decyzji dla mieszkańców, 
mających posadzone drzewka w niewielkiej odległości od jezdni; 
wyczyszczenie rowów przy ulicach powiatowych; remont ul. 
Krzywolaków.

Sołtys Kaniowa Marek Pękala zaapelował o realizację tychże 
wniosków Rady Sołeckiej.

Rada Sołecka w Bestwinie: 1. Wnosi o zaasfaltowanie po-
zostałej części ul. Polnej. 2. Montaż punktu świetlnego na ul. 
Polnej od strony ul. Krakowskiej. 3. Udrożnienie przepustu na 
ul. Okrężnej. 3. Montaż punktu świetlnego przy ul. Krakowskiej.  
4. Poprawa pewności zasilania w wodę pitną na terenie sołectwa.

Rada Sołecka w Bestwince: 1. Wnosi o pogłębienie rowu 
wzdłuż ul. św. Sebastiana do skrzyżowania z ul. św. Floriana 
w celu odprowadzenia wody. 2. Wyremontowanie ul. Magi  
i utwardzić kamieniem dojazd do posesji przy ul. Magi 9.  
3. Wyremontowanie ul. św. Floriana. 4. Wycięcie drzew przy 
posesji mieszkańca. 5. Wycięcie gałęzie drzew rosnących przy 
ul. Braci Dudów. 6. Nawiezienie kamienia na ul. Starowiejską  
i końcowy odcinek ul. F. Gandora w celu umocnienia tych dróg.  
7. Wyremontowanie ul. Krótkiej. 8. Umocnienie skarp na 
Młynówce w rejonie posesji przy ul. św. Floriana 60. 9. Upo-
rządkowanie i umocnienie brzegów Łękawki. 10. Zadbanie  
o odpowiednie odwodnienie ul. Olchowej. 11. Poszerzenie ul. 
Olchowej.

Rada Sołecka w Janowicach: 1. Wnosi o zaproszenie Wójta 
na posiedzenie Rady Sołeckiej. 2. Polepszenie jakości wody. 
3. Uwzględnienie wykonywanie zapisanych w budżecie zadań 
takich jak: chodnik przy ul. Janowickiej, parking przy Szkole 
Podstawowej, asfalt na ul. Podlesie, remonty cząstkowe dróg.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał również 
bieżące odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania.

Rada Gminy dokonała ponadto wyboru kandydata do Nagrody 
Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, nominację otrzymał 
radny oraz prezes LKS „Przełom” Kaniów, działacz sportowy 
Edward Jonkisz.

Opracował: Sławomir Lewczak

9 września odbył się odbiór prac związanych z modernizacją  
i zabezpieczeniem osuwiska przy ul. Hallera w Bestwinie. W skład 
komisji odbiorowej poza wykonawcą i inwestorem – Starostwo Po-
wiatowe, uczestniczył również radny powiatowy, pełnomocnik wójta 
ds. inwestycji Artur Beniowski.

Zadanie zostało wykonane za kwotę ponad dwóch milionów złotych 
na odcinku niespełna 200 metrów. Osuwisko zostało zabezpieczone 
poprzez zastosowanie tzw. „ścianek larsena”, montaż kamiennych 
koszy siatkowych, odwodnienie. 

W trakcie wykonywania tego zadania swoje uwagi i zalecenia co do 
prowadzonych robót wnosili radni naszej Gminy, a w szczególności 
przewodniczący Komisji Rozwoju Jerzy Stanclik. Także pozostali 
członkowie Komisji Rozwoju mieli okazję zapoznać się z wykonanymi 
pracami podczas wyjazdowej komisji w dniu 12.09.

Zabezpieczone osuwisko na ul. Hallera
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W ostatnim czasie gorącym tematem stał się problem odpa-
dów komunalnych, kolokwialnie mówiąc - śmieci. Jest to dziedzi-
na naszego życia, która interesuje wszystkich, ponieważ każdy  
z nas jest ich producentem. Niestety już nie wszyscy dbamy o to, 
aby pozbywać się śmieci zgodnie z przyjętymi zasadami, czyli 
podpisując umowę z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy 
Bestwina na odbiór odpadów komunalnych. Z tego względu 
w dalszym ciągu dostrzec można w rowach, czy wzdłuż dróg 
porzucone reklamówki lub nawet całe worki ze śmieciami! To 
dlatego w naszych lasach lub bardziej ustronnych miejscach 
powstają dzikie wysypiska śmieci, które co jakiś czas muszą 
sprzątać gminne służby porządkowe. Ten problem oczywiście 
nie dotyczy tylko mieszkańców gminy Bestwina. Już od kilku lat 
szukano skutecznych rozwiązań. Do tej pory jedyną możliwością 
zobowiązania wszystkich mieszkańców do ponoszenia kosztów 
za odbiór odpadów komunalnych, było przeprowadzenie refe-
rendum, które dało by możliwość wprowadzenia  odpłatności 
w formie  opodatkowania.

Nowe zasady śmieciowe!

15 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2012 roku, o zmianie ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Podstawową i najważniejszą kwestią, rozwiązaną mocą 
tej ustawy, jest wprowadzenie tzw. „podatku śmieciowego”. To 
gmina od tej pory będzie właścicielem  odpadów wyproduko-
wanych przez jej mieszkańców, jednakże to mieszkańcy będą 
ponosili  koszty ich zbierania, odzysku, bądź też składowania.

Nie nastąpi to jednak od razu z dniem 1 stycznia 2012 roku. 
Potrzebny jest czas na przygotowanie i opracowanie odpowied-
nich procedur. Wbrew pozorom jest to bardzo  trudne zadanie. 
Gminy będą miały czas na wprowadzenie nowych zasad do 
30 czerwca 2013 roku, czyli 18 miesięcy. Z dniem 1 lipca 2013 
musi funkcjonować już nowy system.

Do tego czasu  obowiązywać będą stare zasady, to znaczy, że 
każde gospodarstwo  podpisuje  umowę w firmie posiadającej 
zezwolenie na zbiórkę odpadów komunalnych.

Dbajmy więc o naszą gminę, bo to wizytówka nas wszystkich!
Bożena Stankiewicz

„Przypomnieć o tamtych dniach...” – wywiad  
z Michałem Kobielą

Mieszkaniec Kaniowa, Michał Kobiela, jest twórcą wystaw 
upamiętniających ofiary katastrofy w Rafinerii Czechowice, 
która miała miejsce 26 czerwca 1971 r. O jednej z tych wystaw 
pisaliśmy już w „Magazynie Gminnym”, natomiast w bieżącym 
numerze pan Michał opowiada szerzej o swojej działalności, któ-
rej przyświeca jeden nadrzędny cel – ocalenie od zapomnienia 
bohaterów biorących udział w akcji gaśniczej.

- Panie Michale, jaki był 
główny powód Pańskich dzia-
łań na rzecz upamiętnienia 
pożaru Rafinerii w Czecho-
wicach - Dziedzicach w 1971 
roku?

Jest to podyktowane pragnie-
niem przypomnienia o ludziach, 
którzy dali wtedy świadectwo 
wielkiej odwagi. Uważam, że 
pisanie, mówienie o nich to 
słuszna i dobra sprawa - tak po 
prostu robić należy.

- Jak wyglądał dzień poża-
ru? Gdzie Pan wtedy był? Jak 
Pan to wspomina?

Miałem wtedy 14 lat. Mój ojciec pracował w Rafinerii w Cze-
chowicach, w momencie pożaru był na drugiej zmianie. Czeka-

liśmy na niego w domu. Podobnie jak u wielu moich sąsiadów, 
mieszkańców Kaniowa, tak i u nas wyczuwało się wielki strach  
i niepewność. Są to wspomnienia traumatyczne, wyciskające łzy 
z oczu aż po dzień dzisiejszy, nawet po tylu latach. Mój ojciec 
wrócił, jednak wielu nie było to dane...

- Jak narodził się pomysł rozpoczęcia zbierania materia-
łów na ten temat?

Po prostu czułem, że muszę 
coś zrobić, żeby czas nie zatarł 
pamięci o tym tragicznym dniu. 
Postanowiłem, że odnajdę 
wszelkie ślady tej tragedii. 
Dotarłem do rodzin ofiar, które 
z wielkim bólem oddały pa-
miątki, zdjęcia, „relikwie” -  jak 
to określono w jednej rodzinie. 
Dzięki temu udało się zorga-
nizować wystawy w Kaniowie  
i w Czechowicach. Zająłem się 
tym ponieważ bolało mnie, że 
ta pamięć umiera. Natomiast 

okrągła rocznica zmobilizowała 
mnie do większego działania. 

- Kto przysłużył się, pomógł Panu gromadzić materiały? 
Jakie były źródła i zasoby, z których Pan czerpał?

Fragment ekspozycji - pamiątki po Wilhelmie Budnioku
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Szczególnie chciałbym podziękować rodzinom ofiar. Spotka-
łem się bardzo z ciepłym przyjęciem, otwarciem. Wyraźnie utkwił 
mi w pamięci obraz pani Kaganiec, mającej w tej chwili 90 lat, 
która otworzywszy mi drzwi mieszkania, powiedziała, że nie wi-
dzi. Kiedy powiedziałem jej, w jakiej sprawie przychodzę, objęła 
mnie matczynym uści-
skiem i zapytała: „Po 
co Pan to robi?”, a ja 
bardzo się wzruszyłem. 
Tak bardzo utkwiło mi to 
w pamięci. Każda rodzi-
na dobrze mnie przyjęła 
i udostępniła materiały, 
żeby podzielić się tą 
tragedią i bólem.

- Jakiego rodzaju 
pamiątki udało się 
Panu zgromadzić?

Są to różnego ro-
dzaju zdjęcia, pamiąt-
ki, medale, materiały 
rodzinne. Eksponaty  
z muzeum w Łaziskach, 
kopie tablic pamiątkowych Straży Pożarnej z Oświęcimia i z 
Grudziądza - z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Również 
eksponaty z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
Dużo materiałów pochodzi z ATH w Bielsku-Białej. Chciałbym 
zaznaczyć, że w tej chwili jestem na etapie montowania wystawy 
na terenie ATH. Będzie ona czynna od 4 listopada. Przyczyną 
tego jest fakt, iż istniała tam jednostka wojskowa -  3131 Bata-
lion Obrony Terytorialnej. W tymże batalionie podczas pożaru, 
27 czerwca o godz. 21.00, został ogłoszony alarm. Do akcji 
ruszyło 160 żołnierzy z tej jednostki. W czasie wybuchu, czyli 
o godz. 1.20, natychmiastowo zginęło 7 żołnierzy, a dwóch  
w późniejszym czasie na skutek poparzeń. 32 zostało rannych. 
Jest to więc miejsce historyczne i bardzo się cieszę z tego, że 
władze uczelni przychyliły się do mojej prośby, żeby zorgani-
zować w tym miejscu wystawę. Dzięki temu będę mógł dotrzeć 
do masy młodych ludzi. Wierzę w to, że młodzież przychodząc  
w późniejszym czasie na cmentarz nie przejdzie obojętnie obok 
grobu strażaka, żołnierza, czy pracownika rafinerii.

- Jak wiele wystaw zorganizował Pan do tej pory? Gdzie 
one się mieściły?

Była to wystawa w Kaniowie w auli katechetycznej przy parafii 
i w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Byłem 
też na konferencji „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat”  
w Mysłowicach, gdzie wygłosiłem prelekcję o pożarze rafi-
nerii w Czechowicach i to było uzupełnione filmem. Wystawy  
i film zobaczyło wiele osób. Półtoragodzinny film oglądany był  
w wielkiej zadumie przez wszystkich: dorosłych i młodzież. Było 
w tym coś wspaniałego. Był to hołd złożony obrońcom rafinerii 
i podkreślenie tego, że u nas kocha się historię i nie zapomina 
o tych, którzy ocalili rafinerię i miasto od zagłady.

Michał Kobiela (z prawej) i dyrektor MDK Bolesław Folek

- A jakie są reakcje ludzi? Czy żywo wspominają tamte 
wydarzenia?

Zależy mi, żeby ta pamięć była wciąż żywa i faktycznie tak 
się dzieje. Ludzie wciąż pamiętają o tamtych wydarzeniach. 
Dowodem tego jest fakt, iż kronika pamiątkowa cały czas krąży 

po mieszkańcach Cze-
chowic, czy Kaniowa. 
Pozwolę sobie zacyto-
wać dwa pochodzące  
z niej wpisy. Rozpocznę 
od wspomnień Lucyny: 
„Czekałam na tatę w tę 
noc. Brał udział w akcji, 
ale na szczęście wró-
cił”. Inny dramatyczny 
wpis: „Czekaliśmy na 
ojca. Nie wrócił. Był 
strażakiem, naszym 
bohaterem. Wtedy by-
liśmy dziećmi. Dzisiaj 
naszym dzieciom opo-

wiadamy o tych wyda-
rzeniach.”

- Jakie ma Pan wspomnienia dotyczące ofiar z naszej 
gminy oraz Pańskich przyjaciół?

Byłem na uroczystości pogrzebowej Wilhelma Budnioka; to 
był mój nauczyciel fizyki i chemii, opiekun kaniowskich harcerzy, 
grupy między innymi o profilu strażackim. Ta postać głęboko 
utkwiła w mojej pamięci. Szczególnie mocno przeżyliśmy śmierć 
magistra inżyniera Józefa Torzeckiego, który był kierownikiem 
działu, gdzie pracował mój ojciec. Był to człowiek, który skończył 
studia w Bukareszcie na Wydziale Chemii.

- Komu pragnie Pan szczególnie podziękować?
Wcześniej nie rozmawiało się wiele o tej tragedii, dlatego cie-

szę się, że udało się stworzyć te wystawy. Chciałbym serdecznie 
podziękować ludziom, którzy mi pomogli: w pierwszej kolejności 
rodzinom ofiar i żyjącym uczestnikom akcji, następnie księdzu 
proboszczowi Januszowi Tomaszkowi, pani Alodii Hańderek  
i Zespołowi Charytatywnemu, Panu Jackowi Gruszce i OSP  
w Kaniowie, dyrektorowi MDK w Czechowicach-Dziedzicach 
Bolesławowi Folkowi i panu Erwinowi Woźniakowi z Towarzy-
stwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic, płk. Henrykowi Kaliciec-
kiemu z Krakowa - był on uczestnikiem akcji i zrobił on ponad 
sto zdjęć pożaru rafinerii, Centralnemu Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach i redaktorowi naczelnemu Kroniki Beskidzkiej 
Tadeuszowi Wysockiemu oraz komendom straży pożarnej, 
grupie Lotos Czechowice, Lotos Parafiny oraz wszystkim innym 
nie wymienionym z imienia i nazwiska.

- Dziękujemy za rozmowę.
O konferencji z udziałem Michała Kobieli można przeczytać 

więcej na stronie www.myslowice.pl.
Opracowanie: Sławomir Lewczak, Marta Ochman
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W maju br. w Sękocinie pod Warszawą odbyło się szkolenie anima-
torów przyrodniczych. Organizowało je Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków w ramach projektu: „Bliżej natury - identyfikacja  
i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”.

OTOP to największa i najstarsza organizacja chroniącą ptaki 
i ich siedliska w Polsce. Projekt skierowany był do osób, które 
zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedz-
two. Miał na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przy-
rodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa  
w działania na rzecz ochrony przyrody.

Częścią projektu była wystawa fotograficzna „Ptaki”, którą można 
było oglądać do końca września w bibliotece w Bestwinie. Autorzy to 
Darek i Sebastian Czernek – animatorzy przyrodniczy OTOP.

Mieszkańcy Bestwiny chronią przyrodę

Animatorzy zaprosili do udziału w projekcie młodzież ze 
szkoły podstawowej w Bestwinie. Grupa pod opieką na-
uczyciela przyrody Pani Marii Drewniak, pomagała przy 
stoisku informacyjnym podczas Dni Gminy oraz brała udział  
w wycieczkach ornitologicznych. Podczas wycieczek swoją wie-
dzą dzielili się doświadczeni ornitolodzy z Pisarzowic: Stanisław 
Gacek i Czesław Zontek.

29 września odbył się finisaż wystawy połączony z podsu-
mowaniem projektu i wręczeniem podziękowań dla osób w nim 
uczestniczących.

D. Czernek

Zdjecie uczestników projektu

Zajęcia w terenie

Wspaniały występ Jakuba Foltaka

Jakub Foltak podczas nagrywania piosenki

Zdobywca nagrody Grand Prix XI Przeglądu Pieśni Patrio-
tycznej z roku ubiegłego a zarazem mieszkaniec Janowic 
Jakub Foltak (uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mi-
chała Kaleckiego w Bielsku – Białej), wziął udział w programie 
widowiskowo – muzycznym „The Voice of Poland”. Emisja 
miała miejsce w TVP2, dnia 10 września 2011 r. o godz. 20.00. 
Występ Jakuba publiczność odebrała z wielkim aplauzem, 

Występ przed publicznością

spotkał się on również z uznaniem Jury, oceniającego 
wykonawców w ciemno. Kuba zakwalifikował się do 
dalszego etapu konkursu i będzie prowadzony przez 
jednego z jurorów – Anię Dąbrowską.

F. Owczarz
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Piotr Mirecki   
w „Must be the Music”

Piotr Mirecki

W niedzielę, 18 września, mieliśmy okazję podziwiać na ekranach tele-
wizyjnych mieszkańca naszej gminy, Piotra Mireckiego z Kaniowa, który 
wystąpił wraz z zespołem „Dzień Dobry”. Muzycy w polsatowskim programie 
„Must be the Music” wykonali piosenkę „Siódme niebo”.

Na temat „Dzień Dobry” mieli Państwo okazję wielokrotnie czytać na 
łamach „Magazynu Gminnego”, a także na stronie www.gminabestwina.
info.  Tam też prezentowane były filmy - choćby z koncertu, który odbył się 
27 maja w Kaniowie. Zespół gościł również w programie „Dzień dobry TVN”. 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą: popierajmy naszych 
mieszkańców, dajmy im szansę zawojowania polskich scen, zagłosujmy 
na „Dzień Dobry”. Głosować można na Facebooku, w profilu programu 
„Must be the Music”.

J. Zużałek, S. Lewczak

We wrześniu odbyły się dwie imprezy zrzeszające modelarzy 
z naszego regionu. Przyniosły one sukces sekcji modelarskiej 
SAMURAJ, działającej przy CKSiR 
w Bestwinie. Jej członkowie zapre-
zentowali swoje modele, owoce 
drobiazgowej, wymagającej precy-
zji i cierpliwości pracy. Zostały one 
docenione w obydwu konkursach.

W drugi weekend września (9-
11) odbył się Festiwal Modeli 
Kartonowych oraz Plastikowych 
w Jaworznie. Wydarzenie to, choć 
miało miejsce dopiero po raz drugi, 
wpisało już się na stałe w kalendarz 
ważnych imprez modelarskich. W 
tegorocznej edycji wzięło udział 
wielu miłośników tej dyscypliny. 
Oczywiście nie zabrakło również 
młodzieży z naszej gminy. Udało się 
im skończyć kilka nowych modeli, 
które miały swoją premierę wła-
śnie w Jaworznie. Przedstawili 10 
miniaturowych replik kartonowych, 
z których zwycięskimi okazało się 
aż 7! Dwukrotnie docenieni zostali: 
Mateusz Masny - klasa O2 (okręt 
podwodny Hecht) i PK-2 (motocykl 
JAWA), Marek Bury - PK-2 (for-
muła F1) i ST-2 (samolot Bf-109), 
Klaudiusz Wojtuszek - SM-1 (statek 
Monika III) i B-1 (Wodni Hrad). 
Równie imponujący okazał się mo-

Wielkie sukcesy małych replik
del Dariusza Ochmana - B-1 (latarnia morska). Oprócz wyżej 
wymienionych w zmaganiach wziął także udział Piotr Niemczyk.

Tydzień później, w dniach 16-18 
września 2011 odbyła się druga edy-
cja Regionalnego Konkursu Modeli 
Kartonowych. Impreza, choć „mło-
da”, przyciąga rzeszę modelarzy ze 
Śląska oraz Małopolski. Konkurs 
został przeprowadzony na terenie 
Szkoły Podstawowej, w przepięknej 
sali sportowej. W rywalizacji uczest-
niczyło wielu modelarzy znanych  
z poprzedniej edycji, ale pojawili się 
również nowi adepci tej dziedziny. 
Celem Konkursu w Rudzie Śląskiej 
jest zwrócenie uwagi na modelar-
stwo jako hobby najmłodszej grupy  
wiekowej, czyli młodzików. Jak 
widać organizatorom udaje się to. 
Do walki o najwyższe trofea stanęli 
członkowie sekcji modelarskiej SA-
MURAJ. Ogółem wystawili 8 modeli, 
z których dwa zdobyły miejsca na 
podium, tj.: I miejsce Piotr Niemczyk 
za model rakiety Mercury, III miej-
sce; Klaudiusz Wojtuszek za model 
statku Monika III. Pozostali uczest-
nicy (Marek Bury, Mateusz Masny, 
Dariusz Ochman) zdobyli wyróż-
nienia oraz pamiątkowe nagrody. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Łukasz Fuczek

Nagrodzony model samolotu

Stworzenie takich modeli wymaga wiele czasu i cierpliwości...
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Kultura

W uroczystych procesjach mieszkańcy Bestwiny, Bestwinki, Janowic  
i Kaniowa wnieśli do swoich świątyń chleby i wieńce – owoce ziemi i pra-
cy rąk ludzkich. Uroczystości zgromadziły tych wszystkich, którzy korzy-
stają z darów natury, w szczególności rolników, ogrodników, pszczelarzy 
i gospodynie. Wierni wraz z księżmi proboszczami zanosili  dziękczynne 
modlitwy za pomyślne zbiory i ocalenie od klęsk żywiołowych.

Delegacje z plonami składały się z przedstawicieli władz samorządo-
wych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, członków 
różnych innych organizacji oraz samych rolników. Udział w obchodach 
dożynek wziął wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak, obecni byli radni 
Powiatu Bielskiego i gminy Bestwina oraz sołtysi. W Kaniowie specjalnie 
upieczony chleb zaniósł do ołtarza radny powiatowy Artur Beniowski. 
Chleb ten został po Mszy św. rozdzielony pomiędzy parafian. 

W wyjątkowy sposób przebiegały dożynki w Bestwince. Tego dnia 
parafianie przywitali nowego proboszcza:

 – Tak się szczęśliwie złożyło, że przyszło nam Cię powitać 
w naszej parafii na mszy dożynkowej. Witamy Cię, jak prawdziwego 
gospodarza, chlebem i solą oraz owocami naszych plonów. Wszak  
i Ty będziesz tutaj siewcą ziarna prawdy, ewangelii i miłości. 

Wdzięczni za plony

Bestwinka wita ks. Józefa Barana

Delegacja mieszkańców Kaniowa

Dożynkowy chleb składa radny powiatowy i pełnomocnik Wójta Artur Beniowski

Witamy Cię serdecznie i  życzymy Ci dużo 
zdrowia, wytrwałości, sił do pracy, cierpliwości  
i naszej ludzkiej życzliwości. Niech Bóg dodaje Ci 
sił, obdarza łaskami, a Matka Nieustającej Pomocy 
czuwa nad Tobą i we dnie, i w nocy  – tymi słowami 
Anna Jonkisz, członkini Koła Gospodyń Wiejskich  
w imieniu mieszkańców powitała ks. Józefa Barana, 
który w sierpniu przybył do parafii pw. Św. Sebastiana. 

W oprawę muzyczną uroczystości zaangażowały 
się różnorakie chóry, zespoły i solowi wykonawcy.  
W Kaniowie swoje siły połączyły chór „Anto-
nius” z Kaniowa oraz chór z Czechowic-Dziedzic.  
W Bestwince dożynki uświetniła Julia Markiel, która 
przybyła ze Starej Wsi, aby przygrywać gościom na 
akordeonie. 

S. Lewczak, W. Gandor

Uroczystości dożynkowe w Bestwinie  
(fot. Parafia Wniebowzięcia NMP)
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Edukacja

Wspólna zabawa

Ogrodzenie przedszkola zdobią postacie z bajek

Przedszkole z wartościami
Od pomysłu do pięknego przedszkola – tak można w dużym 

skrócie streścić historię powstania nowej placówki eduka-
cyjno – wychowawczej w na-
szej gminie. Dzięki współpracy 
stowarzyszenia „Inicjatywy 
Społeczne”, gminy Bestwina 
oraz mieszkańców Janowic 
zagospodarowano niszczejący 
budynek przy ul. Janowickiej 
100. Projekt uzyskał również 
dotację z Unii Europejskiej. 
Tam gdzie wcześniej mieściła 
się m.in. pizzeria, teraz można 
podziwiać kolorowe malunki  
i usłyszeć głosy bawiących się 
dzieci.

Uroczyste otwarcie punktu 
przedszkolnego pod nazwą 
„Tęczowy Zakątek” odbyło się w dniu 12 września o godzinie 
12.00. Zaproszonych gości przywitał koordynator projektu  
i przedstawiciel Stowarzyszenia, Konrad Sobik. Podkreślił, że 
ich obecność w tym wyjątkowym dniu jest dla niego dowodem 
okazanego zaufania w rozwijanie idei bezpłatnego przedszkola 
społecznego. Wśród przyby-
łych znalazł się wójt gminy 
Bestwina Stefan Wodniak, 
radny powiatowy i pełnomocnik 
Wójta ds. inwestycji Artur Be-
niowski, radny gminy Bestwina 
i sołtys Janowic Jan Stanc-
lik, a także proboszcz parafii  
w Janowicach, ks. Eugeniusz 
Stopka. Wójt w krótkim przemó-
wieniu pogratulował inicjatorom 
i wyraził nadzieję, że współ-
praca na linii stowarzyszenie – 
gmina, w dalszym ciągu będzie 
przebiegać wzorowo. Życzył 
także dużo radości samym 
przedszkolakom, a ich rodzicom sukcesów wychowawczych.

Następnie poświęcenia budynku dokonał ks. kanonik Eu-
geniusz Stopka. Po tym obrzędzie wystąpiła przed gośćmi 
grupa przedszkolaków, tańcząc i śpiewając wesołe piosenki. 
Kolejnym punktem programu stało się szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy dla dzieci. Fachowych porad udzielał Michał 
Piech, ratownik z prywatnego pogotowia ratunkowego „Medica”  
w Bielsku-Białej”.

Krótkiego wywiadu na temat Przedszkola” udzielił Konrad 
Sobik:

Panie Konradzie, czy zechciałby Pan w kilku słowach 
przybliżyć historię „Tęczowego Zakątka?”

Pomysł na projekt wyszedł od rodziców, którzy uczestniczyli 
w naszym projekcie „Pracuj u siebie”. Były to panie, które 

stwierdziły podczas szkolenia, 
że na terenie Gminy potrzebny 
byłby dodatkowy punkt przed-
szkolny. Poinformowały, że 
istnieje taki budynek, który był 
kiedyś przedszkolem i warto 
było by go wykorzystać. Już na 
ostatnich zajęciach zorganizo-
waliśmy spotkanie z zastępcą 
wójta, Arturem Beniowskim, 
który przybliżył nam możliwości 
zaangażowania się gminy.  

Następnie pojawił się pro-
gram, na który mogl iśmy 
opracować wniosek. Było 
to dzia łanie 9.1.1 z pro-

gramu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na utworzenie 
przedszkola i dodatkowe zajęcia na terenach wiejskich. 
Stwierdziliśmy, że może warto było napisać projekt  właśnie 
na ten program.  I tak  w ciągu dwóch miesięcy powstał pro-
jekt na stworzenie punktu przedszkolnego w Janowicach,  

z możliwością uczestnictwa 25 
dzieci w grupie podstawowej 
przez 2 lata oraz łącznie 75 
dzieci w wakacyjnych zaję-
ciach przez kolejne 3 miesiące, 
czyli lipiec 2012, sierpień 2012  
i lipiec 2013 roku. Łącznie 
obejmiemy naszą pomocą 100 
dzieciaków i 200 rodziców

Na etapie rozstrzygnięcia 
konkursu dowiedzieliśmy się, 
że projekt nasz uzyskał dofi-
nansowanie i w związku z tym, 
że obiekt nie był jeszcze przy-

gotowany, zdecydowaliśmy się 
uruchomić przedszkole dopiero 

od września tego roku. Musieliśmy przeprowadzić szereg 
poważnych prac - w ciągu miesiąca trzeba było przygotować 
praktycznie zrujnowany obiekt. Nie dokonalibyśmy tego, gdy-
by nie suma pracy własnej, rodziców i gminy. Zresztą gminie 
Bestwina zawdzięczamy wiele, gdyż to ona wykonała łazienkę, 
zrobiła porządki wokół terenu, wymieniła rynny. Zamierzamy 
poprosić jeszcze o wymianę pieca.

Na czym polega wyjątkowość Waszego przedszkola? Co 
specjalnego mogą Państwo zaoferować dzieciom? 

Nowatorstwo naszych metod polega na realizacji programu 
przedszkolnego oraz zapewnieniu wielu zajęć dodatkowych. 
Będą to bezpłatne zajęcia z rytmiki, z języka angielskiego  
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Edukacja

Pierwszy rok szkolny po reorganizacji
We wszystkich szkołach gminy Bestwina uroczyście został zainaugurowany nowy rok 

nauki – 2011/2012. Szczególne warte uwagi były akademie w Bestwinie i Bestwince, 
gdyż właśnie tam nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej. Jak było już 
zasygnalizowane przed wakacjami, oba gimnazja zostały scalone z ZSP istniejącymi 
w dotychczasowym kształcie. Na dyrektorów placówek wójt gminy Bestwina powołał 
Agatę Rak w Bestwinie oraz Danutę Tekieli – Herman w Bestwince. Pracę w charakterze 
dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II zakończyła Jolanta Rothkegel, a dyrektora ZSP 
Bestwinka – Wiesława Ochman – Szeliga.  

Nie zabrakło życzliwych szkołom gości. Przybyli bardzo licznie, a wśród nich należy 
wymienić wójta gminy Bestwina Stefana Wodniaka, Przewodniczącego Rady Gminy 
Bestwina Jerzego Zużałka, radnego powiatowego i pełnomocnika Wójta ds. inwestycji 
Artura Beniowskiego, radnych Powiatu Bielskiego, gminy Bestwina, sołtysów, księży, 
przedstawicieli OSP, a także członków Rady Rodziców.

Dyrektorzy dokonali uroczystego pasowania na uczniów tegorocznych pierwszoklasistów, 
poinformowali o działaniach, które szkoły będą w tym roku podejmować, a także serdecznie 

Pokaz pierwszej pomocy

Bestwina

Janowice (fot. M.Niemczyk-Handzlik)

i z garncarstwa. Bezpłatny jest także logopeda. Do tego wszystkiego szuka-
my specjalistów. Chcemy, by były to takie osoby, które mają dobry kontakt  
z dziećmi i które są w stanie zmaksymalizować efekt pracy z nimi. 

W najbliższym czasie planujemy wystawienie spektaklu, być może jasełek. 
Przygotujemy również jakieś inne występy czy też wystawy na terenie gminy 
– znalazłyby się tam wytwory rękodzielnicze naszych dzieci, garncarstwo, 
rysunki itd. Natomiast dodatkową metodą, które chcemy wykorzystać do 
nauki, jest metoda bitowa. Polega ona na pokazywaniu dzieciom obrazków, 
bodźców wizualnych w krótkich seriach. W związku z tym dziecko w krótkim 
okresie czasu poznaje kilkadziesiąt rzeczy nowych. Mózg szybciej pracuje 
niż u dorosłego, więc dzieci będą potrafiły po imieniu nazywać różnego typu 
zjawiska i rzeczy. Jest to unikatowa i do tej pory rzadko spotykana metoda.

Trzeba jeszcze dodać, że kładziemy u nas duży nacisk na tradycyjne 
wartości – koleżeństwo, uczciwość, szacunek, grzeczność wobec rodziców 
i wychowawców. Dzięki temu dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, które 
łatwo w dzisiejszych czasach zagubić. Nasze dzieci noszą także wygodne, 
jednakowe ubranka.

Jak wyobrażacie sobie działanie przedszkola w dalszej perspektywie?
Nasze przedszkole zgodnie z założeniami projektu będzie funkcjonować 

przez dwa lata. Taki jest zresztą średni czas pobytu dziecka w tego typu 
placówce. W tym czasie rodzice będą mieli czas na zastanowienie się, co 
dalej. Do nich należy podjecie decyzji czy chcą kontynuacji tej formy zajęć 

przedszkolnych tutaj w tym punkcie, czy też 
nie. Jeżeli odzew będzie pozytywny, to nie 
widzę żadnych przeszkód, aby nadal wspólnie 
prowadzić rozpoczętą dziś działalność.

O przedszkolu można także przeczytać  
w „Magazynie Gminnym” nr 12/2010. Zapra-
szamy również na stronę internetową www.te-
czowyzakatek.eu. Dla dzieci pozostały jeszcze 
wolne miejsca!

Sławomir Lewczak, Marta Ochman

Bestwinka (fot. K. Tekieli)
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Edukacja

Kaniów (fot. J. Zużałek)

Wyniki sprawdzianu po 6 klasie i egzaminu gimnazjalnego

przywitali nowych nauczycieli. Do niektórych klas doszli nowi ucznio-
wie, których rodzice zamieszkali w gminie Bestwina. Uroczystości  
w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie uświetniły programy 
artystyczne w wykonaniu uczniów. 

Chociaż wakacje minęły szybko, nadszedł czas, aby rozpocząć 
kolejny rok pracy. I chociaż nie brakuje rozmaitych problemów, przed 
którymi w dobie kryzysu stają władze gminne i oświatowe, należy 
patrzeć z optymizmem na działalność szkół. Obiekty urządzone są 
nowocześnie, dysponują rozrastającym się zapleczem sportowym 
(Orlik w Bestwinie, budowana sala w Kaniowie), utrzymują wysoki 
poziom nauczania. Dowodem może być na przykład ministerialny 
tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” dla SP w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

Sprawdzian po 6 klasie 2010/2011

Egzamin gimnazjalny 2010/2011
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Ogłoszenia

Uwaga emeryci i renciści 
KWK „Silesia!”

Informujemy, że obsługa deputatów węglowych i 
spraw socjalnych dla emerytów i rencistów z byłej KWK 
„Silesia” została od dnia 1.09.2011 r. przeniesiona do 
Czechowic – Dziedzic, ul. Nad Białką 2A (były internat), 
pokój nr 113, tel. 032-7162922 lub 7162923.

F.O.

oferuje

Dowóz towaru do klienta,  
możliwość negocjacji cen

SKŁAD BUDOWLANO – OPAŁOWY 
„PRZY BIAŁCE”

1. Śruby, wkręty, podkładki, nakrętki,  
    gwoździe kołki rozporowe, kotwy, liny,   
    łańcuchy
2. Rury pcv, pp, peszle, wipro  
3. Płyty kartonowo gipsowe, profile,  
    styropian 
4. Farby lakiery, pędzle, tapety płynne
5.Opał (retopal, flot, muł)
6. Kostka brukowa, granitowa,  
    kamienie ozdobne, 
7. Kruszywa (kliniec, tłuczeń, żwir, piasek)
8. Cement, wapno, kleje, zaprawy, folie.

Zapraszamy pn - pt 7.00-17.00, 
sobota 7.00-13.00
tel. 32 215-71 01

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej ogłasza
Konkurs historyczno – literacki 

„Fotografia opowiada historię”
Regulamin konkursu

Zadanie:

Na podstawie fotografii opisz związane z nią wydarze-
nie historyczne.

Cele:
• Zachęcenie do poznawania dziejów Bestwiny i Polski
• Kształtowanie szacunku wobec historii regionu, państwa  

i postaw patriotycznych młodzieży
• Rozwijanie wyobraźni historycznej i literackiej
• Inspirowanie młodzieży do działań twórczych
• Pogłębianie więzi społecznych

Zasady:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych 

i gimnazjów
Praca konkursowa winna dotyczyć wydarzeń bądź dziejących 

się na terenie Gminy Bestwina, bądź przedstawiać dzieje jej 
mieszkańców.

Do tekstu należy dołączyć omawianą fotografię – w formie 
skanu lub kopii.

Forma literacka – dowolna (kronika, esej, reportaż, wywiad 
itp.)

Prace należy składać w Muzeum Regionalnym w Bestwinie, ul. 
Kościelna 57 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie, 
ul. Szkolna 8.

Termin składania prac – do 15 listopada 2011.
O podziale nagród zdecyduje Jury wybrane przez Towarzy-

stwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej.
Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników – grudzień 2011 

(o dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni).
Wyniki zostaną opublikowane w „Magazynie Gminnym” i na 

stronie www.ziemia-bestwinska.c0.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nade-

słanych prac w celach edytorskich (z podaniem źródła) oraz do 
niezwracania nadesłanych prac.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakcepto-
waniem jego regulaminu.

Zespół „Bestwina” zaprasza!
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” zaprasza 
do współpracy wszystkich, którym leży na sercu pielę-
gnowanie naszej kultury i pięknych, starych zwyczajów.
 Zespół Regionalny to przede wszystkim ludzie, którzy 
go tworzą i atmosfera, jaka w nim panuje. To moc prób 
oraz przygotowań do występów, przeglądy i wyjazdy 
zagraniczne.
 Zespół ma na swoim koncie wiele wyróżnień oraz osią-
gnięć w kraju i za granicą. Współpracujemy z zespołami 
z Austrii, Czech oraz Hiszpanii, gdzie często gościmy.
 Dlatego zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych, by 
zasilili nasze szeregi. Pielęgnowanie ludowej kultury 
to nasz patriotyczny obowiązek.

Chętnych zapraszamy na próby:
Dzieci w środy o godz. 16.00

Młodzież i dorosłych w każdy piątek o godz. 18.00
Serdecznie zapraszamy!
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Socjologia

Respondenci zapytani zostali o główne motywy skłaniające 
ludzi do zdobywania wykształcenia. Zdaniem badanych trud 
edukacyjny warto podejmować szczególnie ze względu na 
wysokie zarobki (63%), łatwiejsze życie (46%), interesujący 
zawód (35%), rozwój intelektualny, samodoskonalenie (33%), 
niezależność, samodzielność (28%). Godny uwagi jest także 
fakt, iż tylko 13% badanych z terenu naszej gminy uważa, że 
dzięki wykształceniu można uniknąć bezrobocia. Świadczyć to 
może o wysokiej świadomości ankietowanych, iż w dzisiejszych 
czasach samo wykształcenie nie jest gwarantem zatrudnienia. 

W wynikach ogólnopolskich ośrodków badawczych zaobser-
wować można tendencję, iż w naszym kraju znacząco rosną 
aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Postanowiono więc 
skonfrontować wykształcenie ankietowanych z ich poziomem 
zadowolenia ze swej drogi kształcenia. Obrazuje to zaprezen-
towana poniżej tabela. Im wyższe wykstałcenie respondenta, 
tym większe utwierdzenie  
w przekonaniu o słuszno-
ści podjętej drogi kształce-
nia. Niższe wykształcenie 
wiązało się zazwyczaj  
z refleksją, że gdyby ba-
dany rozpoczynał jeszcze 

Aspiracje i motywacje edukacyjne
Skrócony raport z badań przeprowadzonych w gminie Bestwina

przez Bestwińskie koło Socjologów*
W ciągu ostatnich 20 lat wykształcenie awansowało do rangi kapitału człowieka, w który warto inwestować, ponieważ decyduje, 

bardziej niż kiedyś, o jakości życia oraz pozycji społecznej. Dobre wykształcenie jest szansą na życie w głównym nurcie spo-
łecznym, natomiast niski poziom edukacji oraz kwalifikacje nieadekwatne wobec potrzeb rynku pracy mogą stać się przyczyną 
wykluczenia społecznego.1 Jak wskazują wyniki badań, wykształcenie stanowi znaczącą wartość. Pogląd, iż warto się kształcić 
oraz podejmować związane z tym wyrzeczenia bądź koszty podziela 86% badanych mieszkańców naszej gminy.

raz naukę,  to starałby się uzyskać wykształcenie wyższe od 
posiadanego obecnie.

Ze wzrostem aspiracji edukacyjnych wiąże się również troska 
o wykształcenie potomstwa. Spósród ankietowanych mieszkań-
ców gminy Bestwina 85% pragnie wyższego wykształcenia dla 
swych dzieci, w tym wykształcenia wyższego licencjackiego/
inżynierskiego 22%, wyższego magisterskiego 57% a wyższego 
ze stopniem co najmniej doktora 6%. Jedynie 9% pragnęłoby 
wykształcenia średniego, w tym średniego ogólnokształcącego 
1%, średniego zawodowego 4% a średniego o charakterze po-

licealnym/pomaturalnym 4%. Nikt z respondentów nie 
wskazał wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego 
oraz zasadniczego zawodowego jako wymarzonego 
poziomu wykształcenia dla swoich dzieci. 6% badanych 
nie ma zdania w tej kwestii. 

Wyniki powyższych badań warto skonfrontować  
z pytaniem dotyczącym upragnionego zawodu dla 
swych dzieci. Wśród najczęściej padających odpo-
wiedzi pojawiły się: zawody medyczne (34%), zawody 
związane z zarządzaniem takie jak: przedsiębiorca, 
właściciel firmy, dyrektor, menedżer, biznesmen, prezes 
(27%), zawody prawnicze (25%), zawody ekonomiczno-
handlowe (22%), zawody związane z wykształceniem 
informatycznym, matematycznym i przyrodniczym 
(21%), zawody wymagające studiów politechnicznych 
lub wykształcenia technicznego (20%), zawody związa-
ne z wykształceniem pedagogicznym, społeczno-poli-
tycznym i humanistycznym (16%),  zawody urzędnicze 
(15%) oraz zawody mundurowe (10%).
* Badania przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na 
reprezentatywnej próbie 338 mieszkańców gmi-
ny Bestwina. Respondenci  nieposiadający dzieci  
w pytaniach kontekstowych odpowiadali hipotetycz-
nie.  W wykresie wartości nie sumują się do 100% 
gdyż ankietowani wskazywali na więcej niż jedną 
odpowiedź.  Szczegółowy raport znajduje się na 
stronach: www.socjologia.bestwina.org; www.gmi-

nabestwina.info oraz w zasobach Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Bestwinie. Wykorzystanie danych empirycznych jest  
dozwolone wyłącznie z podaniem źródła:  ¹Wykształcenie jako 
czynnik włączania i wyłączania społecznego - dr hab. Hanna 
Solarczyk-Szwec. 

Gdyby obecnie zaczynał(a) Pan(i) jeszcze raz naukę,
czy powtórzył(a)by Pan(i) swoją drogę kształcenia?

Wykształcenie respondenta

podst/gimn zawodowe średnie wyższ
e

tak 3% 8% 12% 13%

nie, starał(a)bym się uzyskać wyższe wykształcenie, niż posiadam 2% 12% 17% 1%

nie, wybrał(a)bym inne wykształcenie na tym samym poziomie 0% 2% 5% 8%

nie, poświęcił(a)bym mniej czasu na wykształcenie, niż to uczyniłe(a)m 0% 2% 2% 1%

nie, z innych przyczyn 1% 1% 2% 1%

trudno powiedzieć 1% 2% 3% 1%
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Zdrowie

 

Kronika policyjna 

•  17 sierpnia o godz. 20.50 w Bestwinie, na ul. Plebań-
skiej policjanci z SPPP w Bielsku – Białej zatrzymali 
mieszkańca Czechowic-Dziedzic lat 30, który kierował 
samochodem marki Chrysler, będąc w stanie nietrzeź-
wym – 0,90 mg/l.

•  20 sierpnia o godz. 21.30 w Kaniowie na ul. Młyń-
skiej dwóch nieznanych sprawców pobiło mężczyznę,  
a następnie z kieszeni jego koszuli dokonali kradzieży 
pieniędzy w kwocie 450 zł.

•  22 sierpnia o godz. 6.40 w Kaniowie na ul. Krzywo-
laków kierujący samochodem marki BMW najechał na 
nieoznakowaną wyrwę w jezdni, uszkadzając samo-
chód.

•  W nocy z 21 na 22 sierpnia w Bestwinie na ul. Borowej 
nieznani sprawcy dokonali włamania do blaszanego 
garażu poprzez wyważenie drzwi wejściowych, a na-

Sierpień 2011
stępnie skradli piłę marki Stihl oraz elektryczną piłę 
tarczową o wartości ok. 1100 zł.

•  23 sierpnia w Janowicach na ul. Prusa nieznany spraw-
ca dokonał uszkodzenia samochodu marki Renault 
Clio poprzez wybicie przedniej szyby oraz wyważenie 
przedniej maski pojazdu, straty w toku ustalania.

•  24 sierpnia o godz. 8.30 w Janowicach na ul. Janowic-
kiej w wyniku zapalenia kartonowych opakowań przed 
wejściem do przedszkola uszkodzeniu uległy dwie 
szyby okienne. Straty w toku ustalania.

•  25 sierpnia o godz. 15.10 w Bestwinie, na ul. Pod-
zamcze doszło do kolizji samochodu marki Renault  
z Fiatem Seicento.

•  30 sierpnia w Kaniowie na ul. Krzywolaków kierujący 
samochodem Daewoo Lanos zjechał na nieoznakowaną 
wyrwę w jezdni, uszkadzając samochód.

•  W nocy z 2 na 3 września w Bestwinie na ul. Bialskiej 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży 20 metrów kabla  
z naziemnej linii telefonicznej.

•  14 września o godz. 17.15 w Janowicach na ul. Janowickiej 
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali miesz-
kańca Czechowic – Dziedzic lat 62, który kierował samo-
chodem Fiat Punto, będąc w stanie nietrzeźwym (0,78 mg/l.) 
Ponadto kierujący spowodował kolizję drogową, uderzając 
w ogrodzenie posesji.

Wrzesień 2011
•  22 września o godz.15.00 w Kaniowie na ul. Batalionów 

Chłopskich nieznany sprawca kierujący samochodem marki 
Fiat uszkodził prawidłowo zaparkowany samochód marki 
Toyota Yaris, oddalając się z miejsca zdarzenia.

•  W okresie od 8 sierpnia do 22 września w Janowicach na 
ul. Janowickiej nieznany sprawca z terenu nieogrodzonej 
posesji dokonał kradzieży 50 sztuk stempli drewnianych,  
7 sztuk europalet oraz 1 kubika desek. Straty ok. 1130 zł.

Franciszek Owczarz

Ból – wróg czy przyjaciel?
Ból to nieprzyjemne, subiektywne działanie czuciowe i emo-

cjonalne. Towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin. Boimy się 
go wszyscy, a przecież jest naszym sprzymierzeńcem. Ostrzega 
nas, że w organizmie dzieje się coś złego, sygnalizuje niebez-
pieczeństwo, np. chroni przed poparzeniem, jeśli zbliżymy rękę 
do gorącego. Życie bez możliwości odbierania wrażeń bólowych 
byłoby niebezpieczne. 

Odczuwanie bólu jest bardzo indywidualne dla każdego 
człowieka i uzależnione od wielu czynników. Poziomu natę-
żenia bólu u jednej osoby nie da się porównać z poziomem 
bólu drugiego człowieka. Do oceny natężenia bólu stosujemy 
jedenasto stopniową skalę (od 0 do 10), w której „0” oznacza 
brak bólu, a „10” ból nie do zniesienia. Skala ta pozwala oce-
nić aktywność środków przeciwbólowych np. stosowanych do 
zabiegów czy też leków. 

Metody walki z bólem zależą od tego, z jakim bólem mamy 
do czynienia. Wyróżniamy ból receptorowy, neuropatyczny czy 
psychologiczny. Może występować ból ostry i przewlekły. Długo 

utrzymujący się ból rujnuje organizm. Cierpiący z bólu traci ra-
dość życia, zamyka się w sobie, cierpi na bezsenność nie jest 
w stanie myśleć i pracować. 

Każdy rodzaj bólu należy zwalczać. Leczenie bólu powinno 
być indywidualne dla każdego człowieka. Wybrany lek, jego daw-
kę, formę podawania powinien przepisywać lekarz po uprzednim 
zbadaniu pacjenta. Każdy z nas powinien wiedzieć, po jaki lek 
przeciwbólowy wolno mu sięgać w razie potrzeby. Wskazane jest 
ustalenie tego z lekarzem rodzinnym, który zna nasz problem, 
zdiagnozuje go i na pewno wybierze lek dla nas bezpieczny. 

Należy pamiętać, że niektóre leki przeciwbólowe, szczególnie 
z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych mogą być 
stosowane jedynie za zgodą lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. 
W walce z bólem sięgamy także po fizykoterapię i inne zabiegi 
oraz ćwiczenia, a także psychoterapię. 

Pamiętajmy, że walka z bólem to bardzo trudne zadanie, które 
wymaga ścisłej współpracy pacjenta i lekarza. 

Joanna Badowska
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Kolejna piękna wizytówka Kaniowa 
Prace powoli dobiegają końca. Powstaje kolejny obiekt, 

który już w niedalekiej przyszłości będzie służył naszej lokalnej 
społeczności. O czym mowa? O pełnowymiarowym boisku 
treningowym do piłki nożnej, które powstaje na obiektach LKS 
„Przełom” Kaniów. Dzięki zaangażowaniu prezesa klubu, pana 
Edwarda Jonkisza inwestycja dobiega sfinalizowania. Warto 
dodać, iż obiekt ten powstaje bez udziału środków Urzędu 

Gminy, ale dzięki pomocy ludzi dobrej woli, którym na sercu leży 
rozwój sportu w naszej Gminie. Od sześciu lat, obecny prezes 
klubu pan Edward Jonkisz starał się o fundusze na wspomnianą 
inwestycję, które pozyskał z Nadwiślańskiej Agencji Przesiedlenia 
Mienia Państwowego z siedzibą w Woli. Dzięki wspomnianym 
środkom przeprowadzono kompleksową modernizację obiektu 
wraz z odwodnieniem, nową podbudową i nawierzchnią. 

W imieniu całej społecz-
ności sołectwa Kaniów 
serdecznie dziękujemy 
prezesowi Edwardowi Jon-
kisz, firmie BUD-TOR, 
panu Piotrowi Grygierzec 
oraz ludziom dobrej woli 
za trud i zaangażowanie  
w realizację wspomniane-
go przedsięwzięcia. 

Plac budowy boiska

„Rolkowisko” w Kaniowie 
W sobotę,  24 września br., o godz. 10 w wybudowanym na 

granicy Czechowic – Dziedzic i gminy Bestwina Bielskim Parku 
Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji od-
było się „Rolkowisko”, czyli święto łyżworolkarzy, a patronat nad 
tą imprezą sprawowali: burmistrz Czechowic – Dziedzic Marian 
Błachut i wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak. W organizację 
imprezy włączyła się również Pani Joanna Badowska, kandydatka 
do Sejmu RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Organiza-
torami Rolkowiska byli wychowawcy świetlicy środowiskowej „Sło-
neczko” z Kaniowa – Mariola Płachno i Dorota Beniowska oraz 
Alicja Skrudlik, Iwona Sojka, Łukasz Furczyk, Artur Beniowski, 
Arkadiusz Czaja, Marcin Furczyk, Jerzy Zużałek, do współpracy 
przyłączyła się także  świetlica dla dzieci i młodzieży „Zatoka”  
z Czechowic – Dziedzic. Pogoda była bardzo ładna, więc dopisali 
również uczestnicy zjawiając się dosyć licznie wraz z rodzicami 
i opiekunami.

Pierwszym biegiem, jaki się odbył była rywalizacja na trasie 1,5 
km ze startem w pobliżu kopal-
ni i przejazdem na lądowisko. 
Udział w nim mógł wziąć udział 
każdy, bez względu na wiek i 
płeć. Olbrzymią niespodzianką 
było to, że zwyciężyli w nim 
dwaj trzecioklasiści. Pierw-
szy na linii mety zameldował 
się  9 – cio letni Filip Hałas, 
drugi był Dawid Adamaszek, 
trzeci Jakub Szkuta. Najlep-
szą dziewczynką okazała się  
Marzena Pawlus. 

Filip Hałas i Marzena Pawlus 
odebrali pamiątkowe statuetki 
ufundowane przez burmistrza 
Mariana Błachuta i wójta Ste-

fana Wodniaka oraz nagrody zakupione przez organizatorów dzięki 
wsparciu sponsorów.

Wśród maluchów zwyciężyła Weronika Czopek przed Rafałem 
Beniowskim i Klarą Gęszka.

Wśród uczniów klas 2 – 3 najlepszy był Filip Hałas przed Da-
widem Adamaszkiem i Dominiką Sojka.

Klasy 4 – 6 dziewczęta: 1. Pawlus Marzena, 2. Hereda Joanna, 
3. Grygierzec Weronika. 

Klasy 4 – 6 chłopcy: 1. Szyma Łukasz, 2. Bylok Mateusz,  
3. Sieńczak Michał.

Gimnazjum – dziewczęta: 1. Olek Dominika, 2. Gola Wioletta.
Gimnazjum – chłopcy: 1. Zontek Mateusz, 2. Czopek Szymon.
Dorośli – kobiety: 1. Beniowska Dorota, 2. Iwona Sojka.
Dorośli – mężczyźni: 1. Furczyk Marcin, 2. Jerzy Zużałek,  

3. Szkuta Tadeusz.
W biegu sztafetowym, w którym ścigali się  reprezentanci 

gminy Bestwina z przedstawicielami Czechowic-Dziedzic wy-
grała drużyna gminy Bestwina. Oprócz typowych biegów dzieci 
rywalizowały również ze sobą w konkurencjach rekreacyjno – 
sprawnościowych.

W slalomie z piłeczką na łyżeczce najlepsza była Marzena 
Pawlus, druga Joanna Hereda, trzecia Paulina Nawalany. Wśród 
chłopców najszybciej trasę slalomu przebyli: Sosna Jan, Sieńczak 
Michał, Szyma Łukasz.

Wyścig główny

Wójt Stefan Wodniak, pani Joanna 
Badowska i Remigiusz Ochal

Nawierzchnia - stan obecny
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Nagrodę dla najmłodszego zawodnika odebrał z rąk 
wójta Stefana Wodniaka i Pani Joanny Badowskiej 
pięcioletni Remigiusz Ochal.

Organizatorzy składają gorące podziękowania 
Panu prezesowi Tomaszowi Marek za udostępnienie 
terenu Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji, gdzie można było 
bezpiecznie przeprowadzić wszystkie konkurencje. 
Oprócz wspomnianych już Urzędów: Gminy Be-
stwina i Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice oraz 
kandydatki na posła do Sejmu RP Pani Joanny 
Badowskiej pomocy finansowej udzieliło również 
parę osób, które chciały zachować anonimowość. 
Podziękowania kierowane są również w stronę Grupy 
Ratownictwa Drogowego PCK z Czechowic-Dziedzic 
oraz tych wszystkim, którzy przyczynili się tego, aby 
przez kilka godzin dzieci i młodzież mogły spędzić miło 
swój czas.

Jerzy Zużałek

Siatkówka na pożegnanie wakacji 
W Wakacyjnym Turnieju Siatkówki organizowanym w ramach 

„Pożegnania lata z Orlikiem 2012” przez Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji oraz radnych: Andrzeja Wojtyłę i Jerzego Zużałka przy 
współpracy z animatorami pracującymi na „Orliku 2012” wzięło 
udział 5 zespołów: Golden Boys, Volley Masters, Karaś Band, 
Orły i Hałcnów. Dwie inne, wcześniej zgłoszone drużyny nie 
zdołały skompletować składów i ostatecznie nie wystartowały. 
Postanowiono, że najsprawiedliwszym systemem będzie gra 
„każdy z każdym”, rozegrano więc 10 meczów. 

Volley Masters odniósł cztery zwycięstwa: 2:0 z Karaś Band, 2:1 
z Orłami, 2:0 z Hałcnowem i 2:0 z Golden Boys i zdecydowanie 
ta drużyna zajęła pierwsze miejsce. Występowała w składzie: 

Dominik Hulbój, Paweł Żelazny, Rafał Gryga, Szymon Stefaniak, 
Tomasz Kubica, Tomasz Ryt.

Drugie miejsce zajęła drużyna Golden Boys pokonując: Orły 
2:1, Karaś Band 2:1 i Hałcnów 2:0. Skład: Maciej Paszek, Dawid 
Stolarski, Tyc Sebastian, Mateusz Palkij, Tomasz Banaś, Michał 
Kosiba, Paweł Żurek, Łukasz Przystał.

Miejsce trzecie – Karaś Band: Wojciech Jędryka, Jakub Gry-
gierzec, Adam Borys, Bartłomiej Pachuła, Maciej Wójtowicz, 
Michał Marczyk, Dawid Karaś. Pokonali Hałcnów 2:0 i Orły 2:0. 
Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały medale  
i nagrody rzeczowe.

Jerzy Zużałek

Nie brakowało spektakularnych zagrań Uczestnicy i organizatorzy zawodów

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej docenił zaangażo-
wanie członków Klubu Kibica LKS „Przełom” Kaniów. Z okazji 
20 - lecia istnienia została przyznana pamiątkowa patera, którą 
odebrali prezes Klubu Kibica Antoni Wojsław i honorowy prezes 
Karol Ryszka. Pamiątkę wręczono podczas meczu piłkarskiego 
LKS „Przełom” Kaniów – Sokół Zabrzeg, który odbył się w dniu XI 
Święta Karpia Polskiego.

S. Lewczak

Nagroda dla kaniowskiego Klubu Kibica

Uznanie dla działaczy z Kaniowa 



Budynek przy ul. Janowickiej 100 w końcu do-
czekał się zagospodarowania i nie stoi pusty, a to 
wszystko dzięki wysiłkowi i ofiarności wielu ludzi. 
Stowarzyszenie „Inicjatywy Społeczne” we współ-
pracy z Urzędem Gminy Bestwina, rodzicami przed-
szkolaków oraz mieszkańcami sołectwa Janowice 
uruchomiło w tej miejscowości nowy punkt przed-
szkolny. „Tęczowy Zakątek” jest placówką bezpłatną 
i społeczną, funkcjonuje dzięki funduszom z Unii 
Europejskiej. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 
12 września.

Nowe przedszkole  
w Janowicach – nareszcie jest!
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