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Po strażackich wyborach  
– nowe zarządy jednostek

Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych w jednostkach 
na terenie naszej gminy miały w tym roku szczególny charakter. 
Po pierwsze, odbywały się – z uwagi na pandemię – później 
niż zazwyczaj i w skromniejszym gronie, po drugie – druhowie 
dokonywali wyboru nowych władz. W Janowicach i w Bestwinie 
powitano nowych prezesów, w Kaniowie i w Bestwince na kolejne 
lata pozostali prezesi już urzędujący. Pożegnano tych, którzy 
odeszli już na wieczną służbę, w tym prezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Bestwinie Herberta Szeligę i honorowego członka 
Zarządu Głównego ZOSP RP Józefa Kłodę.

Komendant gminny Grzegorz Owczarz ocenia, że strażacy 
podczas panujących w kraju warunków epidemiologicznych 
sprawdzili się bardzo dobrze – starsze osoby były przez naszych 
druhów dowożone na miejsce szczepienia, roznosiliśmy zachę-
cające do szczepień ochronnych ulotki, nie zapomniano także 
o rozprowadzaniu materiałów ochrony indywidualnej: maseczek 
i środków dezynfekcyjnych (do parafii). Do OSP Bestwinka 
i OSP Kaniów zakupione zostały defibrylatory AED, Janowice 
również taki defibrylator pozyskają. Jak wiadomo, w Kaniowie 
funkcjonuje od stycznia lekki samochód MAN. A to tylko niektóre 

Odchodzący prezes i nowy zarząd OSP Janowice
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XXXIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Uchwały podejmowane na lipcowej sesji prowadzonej przez 

przewodniczącego Jerzego Stanclika w dniu 5.07.2021 r. doty-
czyły w większości kwestii związanych z finansami, infrastrukturą 
gminną, zagospodarowaniem przestrzennym i „Strategią Roz-
woju Gminy Bestwina na lata 2021 – 2027”. Radni rozpatrywali 
także trzy skargi mieszkańca, z których jedną Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała za zasadną (uchwała nr 14), a po-
zostałe za bezzasadne. 

Zachęcamy do zapoznania się z nową strategią rozwoju 
naszej gminy, obejmującej lata 2021–2027. Dokument umiesz-
czony na Biuletynie Informacji Publicznej przekazuje wiele 
interesujących danych. Z ich analizy wyłania się obraz jed-
nostki, która z gminy wiejskiej o rolniczym charakterze powoli 
przekształca się w typowo podmiejską. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza na 
terenach podmiejskich, przylegających bezpośrednio do miasta 
Bielsko-Biała.

„Strategia” sygnalizuje, że ostateczne skutki pandemii CO-
VID-19 są jeszcze nieznane, aczkolwiek dane ogólnopolskie 
wskazują na wzrost bezrobocia. Czy przełoży się to również na 
gminę Bestwina, w której bezrobocie w ostatnich latach maleje? 
Dokument podejmuje tematy związane z gospodarką, walorami 
turystycznymi, kulturą, zdrowiem, ekologią, przemysłem, bizne-
sem. Warto zapoznać się z tym opracowaniem.

Na sali sesyjnej obecne były panie sołtys Bestwiny – Maria 
Maroszek i Bestwinki – Teresa Paruch-Ryś; jak również miesz-
kaniec gminy. Radni zgłaszali wnioski i zapytania, radny Łukasz 
Furczyk przypomniał, że 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków nakładająca na mieszkańców obowią-
zek zgłoszenia posiadanego źródła ciepła. Deklarację można 
złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.
pl – nie wychodząc z domu, lub osobiście w urzędzie właściwym 
dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości,  albo wysłać do urzędu 
listem poleconym. 

działania, które podejmuje OSP. Jak bardzo straż jest potrzebna, 
mieszkańcy przekonali się rok temu, po przejściu przez Kaniów 
trąby powietrznej. Za to zaangażowanie dziękował wszystkim 
wójt Artur Beniowski. 

Zarząd OSP Kaniów:
Prezes – Grzegorz Owczarz; wiceprezes-naczelnik – Wojciech 

Janeczko, wiceprezes – Andrzej Janeczko; zastępca naczelnika 
– Kamil Owczarz; sekretarz – Łukasz Hoczek; skarbnik – Anna 
Kowolik; członkowie – Artur Beniowski, Adrian Gawlas, Maciej 
Strach, Andrzej Satława, Marcin Kowolik; komisja rewizyjna – 
Damian Duda, Sławomir Sojka, Przemysław Szczepaniak. 

Odznaczenia za wysługę lat:
50 – Stanisław Mikoda; 35 – Stanisław Olejak, Józef Kuglarz, 

Jacek Jonkisz; 30 – Jakub Sikora, Andrzej Janeczko; 25 – Miro-
sław Biedrawa, Ryszard Fajt; 20 – Wojciech Kubies; 10 – Małgo-
rzata Bierońska, Marzena Kozak, Łukasz Góra, Artur Beniowski, 
Sławomir Sojka, Dawid Gruszka, Grzegorz Lach; 5 – Mariusz 
Cupriak, Marcelina Szczepaniak, Katarzyna Kliś, Anna Kowolik.

Zarząd OSP Bestwina:
Prezes – Dariusz Orłow-

ski; wiceprezes – Łukasz 
Pasierbek; wiceprezes-na-
czelnik – Mateusz Kubik, 
zastępca naczelnika – 
Krzysztof Kłoda; sekretarz 
– Krzysztof Kozieł; skarbnik 
– Ilona Łuszczak; gospo-
darz – Tomasz Ochman; 
członkowie – Franciszek 
Lindert, Mariusz Puchała; 
komisja rewizyjna – Anna 
Radwańska, Adrian Pala, 
Marta Gandor.

Odznaczenia za wysługę 
lat:

50 – Władysława Hałas; 30 – Jan Ozimina, Marek Zarzyka, 
Sławomir Owczarz; 25 – Krystyna Wróbel, Jadwiga Wilczek, 
Małgorzata Kłoda, Marceli Kraus, Jacek Grzyk, Krzysztof Adam-
ski; 20 – Barbara Rybska, Kinga Krawiec, Mariusz Puchała, 

Adrian Pala; 15 – Agnieszka 
Kubik, Łukasz Pasierbek, 
Krzysztof Kozieł ;  10 – 
Magdalena Sobik, Joanna 
Błotko, Krzysztof Kulesza;  
5 – Mateusz Nowak, Patry-
cja Kraus.

Zarząd OSP Bestwinka:
Prezes – Grzegorz Gawę-

da; wiceprezes – naczelnik 
– Dominik Czernecki; wice-
prezes – Damian Tomanek; 
zastępca naczelnika – Mar-
cin Kraus; skarbnik – Paweł 
Ryś; sekretarz – Teresa 
Paruch – Ryś; członkowie 
– Agnieszka Kowalczyk, 
Magdalena Sobańska, Ja-
cek Ryś, Błażej Tomanek, 
Maciej Wawro; komisja re-
wizyjna – Jozef Distel, Tadeusz Maga, Janusz Markiel.

Odznaczenia za wysługę lat:
40 – Andrzej Dawidek; 35 – Teresa Paruch – Ryś; 20 – Daniel 

Merta, Rafał Maga.
Zarząd OSP Janowice:
Prezes – Grzegorz Damek; wiceprezes – Stanisław Nycz; 

wiceprezes – naczelnik – Zbigniew Borutka; zastępca naczelnika 
– Krzysztof Wróbel; sekretarz – Katarzyna Jabłońska – Gajda; 
opiekun MDP – Sebastian Sacher; gospodarz – Piotr Gajda; 
skarbnik – Grzegorz Ciszczoń; członek zarządu – Zbigniew 
Wełniak; komisja rewizyjna – Marcin Papla, Andrzej Grygierzec, 
Leszek Grzybowski.

Odznaczenia za wysługę lat:
55 – Stanisław Kóska; 50 – Tadeusz Czana; 45 – Edward 

Norymberczyk; 20 – Piotr Gajda; 15 – Krzysztof Pucka.
Poza tym każda jednostka wyłoniła przedstawicieli do Zarządu 

Gminnego ZOSP RP.
Sławomir Lewczak

Prezes OSP Bestwina Dariusz Orłowski

Wójt Artur Beniowski wręczał odzna-
czenia za wysługę lat
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Podejmowanie uchwał

Ruszyła  
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na 
celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu, lub osobiście 
w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości, albo wysłać do urzędu listem poleconym.

ZAWIADOMIENIE 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od 01.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) oraz Uchwałą Nr XXXII/232/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody 
i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie 
gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, 
poz. 3984) ustala się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca, 
natomiast w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 46,00 zł. Zwol-
nienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik wynosi 1,00 zł od mieszkańca.

Opłatę uiszcza się na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Radni podejmowali uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 

Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grud-
nia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Be-
stwina;

2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 
Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grud-
nia 2020 roku w sprawie budżetu 
Gminy Bestwina na rok 2021;

3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na pokrycie 
części kosztów remontu drogi po-
wiatowej, na zadanie pn.: „Wymiana 
nawierzchni drogi powiatowej 4472S 
– ul. Górska w Janowicach”;

4. Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Bestwina 
dla sołectwa Bestwina – etap 3;

5. Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa 
Janowice – etap 2;

6. Przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 
2021–2027”;

7. Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”;

8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz 
z udziałem w gruncie;

9. Zbycia nieruchomości;

10. Zbycia nieruchomości;
11. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Bestwina w roku szkolnym 2021/2022;
12. Rozpatrzenia skargi z dnia 18.05.2021r. złożonej przez 

Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina;
13. Rozpatrzenia skargi z dnia 27.05.2021r. złożonej przez 

Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina;
14. Rozpatrzenia skargi z dnia 7.06.2021r. złożonej przez 

Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina.
Opracowanie: Sławomir Lewczak
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KGW Bestwina:  
zmiana warty u jubilatek

Od 90 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie działa na 
rzecz swojego sołectwa i naszej gminy. Przez niemal dwie 
dekady pracowitym paniom przewodziła Jadwiga Ozimina. 
I chociaż 24 czerwca przekazała funkcję Urszuli Orłowskiej, 
zostanie w Kole nadal, by włączać się w cenne inicjatywy, 
jakich – nawet podczas pandemii – nie brakowało. Gospo-
dynie brały udział w kiermaszu charytatywnym, w prymicjach 
ks. Michała Wójcika, spotkały się na tradycyjnym „opłatku” i na 
zebraniach zarządu. 

Owocna kadencja zarządu KGW Bestwina dobiegła jednak 
końca i trzeba było wyłonić nowe władze. W obecności wójta 
Artura Beniowskiego, dyrektora GOK Grzegorza Bobonia 
i sołtys Bestwiny Marii Maroszek w bestwińskiej siedzibie Koła 
miało miejsce spotkanie o charakterze sprawozdawczo-wy-
borczym. Uczestniczył w nim również świeżo wybrany prezes 
OSP w Bestwinie Dariusz Orłowski. Wójt podkreślił, że KGW 
Bestwina może poszczycić się wyjątkowo długą i bogatą histo-
rią, założono je w 1930 r. i jest ono pod tym względem drugie 
w powiecie. Nie obyło się bez wręczenia kwiatów i pamiątkowych 
tabliczek z życzeniami.

O ile tylko pandemia po raz kolejny nie pokrzyżuje gospo-
dyniom planów, będą one uczestniczyły w gminnych czy też 
powiatowych uroczystościach, pokazach kulinarnych, odwiedzą 
także seniorki. Obecnie KGW Bestwina liczy 63 członkinie, w tym 
21 członkiń honorowych. Dwie panie zmarły, szeregi Koła zasiliła 
jedna nowa osoba.

Panie Jadwiga Ozimina i Urszula Orłowska

Przemawia Krystyna Norymberczyk – przewodnicząca KGW Janowice

KGW Janowice – Krystyna Norymberczyk 
ponownie przewodniczącą

Dziewięcioletnia społeczna praca Krystyny Norymberczyk 
zyskała tak wielkie uznanie w oczach członkiń janowickiego 
KGW, że gospodynie postanowiły po raz kolejny poprosić ją 
o pozostanie u steru prężnie działającego Koła. Działalność ta 
przynosiła wymierne efekty: siedziba KGW (lokal „Kogutek”) 

została zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt: 
m. in. w piec konwekcyjny, meble kuchenne, instalację wodną 
i elektryczną, naczynia, laptop, drukarkę laserową… Lista 
zrealizowanych zadań jest długa, nadmieńmy, że wsparcie 
finansowe okazał urząd gminy Bestwina, a zarejestrowanie 

janowickiego Koła w Krajowym Rejestrze KGW 
pozwoliło otrzymać środki rządowe. Część 
sprzętu zakupiono dzięki udziałowi w projekcie 
zadania publicznego. 

– Dziękuję za zrozumienie dla moich czasem 
szalonych pomysłów – mówiła przewodnicząca 
– niektóre z nich weszły na stałe do kalendarza 
gminnych wydarzeń. „Janowickie Sianokosy”, 
wykonanie oryginalnego symbolu „Dożynek”, 
kiermasze z domowymi wypiekami, ciekawe 
wyjazdy i pokazy kulinarne… Paniom nieobce 
są nowe technologie i rzeczywistość wirtualna, 
w ostatnim czasie, wspólnie z Referatem Sportu 
i Promocji Urzędu Gminy nagrały ciekawy film 
promocyjny ukazujący swoją działalność i walory 
sołectwa Janowice. 

90 – osobowe Koło Gospodyń Wiejskich w Jano-
wicach aktywnie współpracuje ze Szkołą Podsta-
wową, z parafią św. Józefa Robotnika, z Klubem 

Nowy zarząd KGW w Bestwinie: Przewodnicząca – Urszula 
Orłowska, sekretarz – Małgorzata Włoszek, skarbnik – Teresa 
Kubik, członkinie zarządu – Urszula Sabuda, Stefania Szlósar-
czyk, komisja rewizyjna – Stefania Pokładnik, Beata Piątek.

Sławomir Lewczak
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Seniora i z Ochotniczą Strażą Pożarną. Nie zamroziło działań 
podczas pandemii COVID-19: janowickie gospodynie pomogły 
zorganizować uroczystości dożynkowe i upiec ciasteczka na 
kiermasz. Wójt Artur Beniowski na walnym zebraniu w dniu 
26 czerwca dziękował za liczne i ciekawe inicjatywy, wykraczają-
ce częstokroć poza granice gminy Bestwina. Zapowiedział także 
kolejne inwestycje w lokalu KGW, m.in. mówił o konieczności 
wymiany ogrzewania. Wraz z wójtem na zebranie przybyli sołtys 
Janowic i wiceprzewodniczący Rady Gminy Bestwina Stanisław 

Nycz, dyrektor GOK Grzegorz Boboń i prezes OSP Janowice 
Zygmunt Łukoś.

Po wyborach na kolejną kadencję ukonstytuował się nowy 
zarząd. Przewodnicząca – Krystyna Norymberczyk; zastępca 
– Maria Jaworska; skarbnik – Kazimiera Ciszczoń; sekre-
tarz – Katarzyna Jordanek; członkinie zarządu – Genowefa 
Gałuszka, Ewa Chrobak, Bernardyna Durajczyk, Janina 
Żołneczko, Leokadia Żaczek.

Sławomir Lewczak

Znów gramy!

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie 
w niedzielę, 13 czerwca 2021 r. rozpoczęła występy po bardzo 
długiej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną w naszym 
kraju, uświetniając swoją obecnością tegoroczne Dni Goczał-
kowic. Występ rozpoczął się od uroczystej parady uliczkami 
i alejkami goczałkowickiego uzdrowiska, a orkiestrze towarzyszył 
zespół mażoretek „GRACJA” ze Starej Wsi (wielokrotny Mistrz 
Polski wśród zespołów mażoretek). W trakcie przemarszu na 
czele orkiestry stanął Tamburmajor Dawid Mikołajczyk. Po 
dotarciu na miejsce, przed sceną, zagraliśmy kilka utworów 
do których przedstawiły swoją choreografię mażoretki. Po tym 
dynamicznym pokazie nadszedł czas na indywidualne występy. 
Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu zespołu Ma-
żoretek „GRACJA”, zaprezentowała się Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z siedzibą w Kaniowie pod dyrekcją Kapelmistrz 

Urszuli Szkucik-Jagiełki, prezentując urozmaicony repertuar, 
w którym pojawiły się między innymi takie przeboje jak: Color 
of the Wind, Y.M.C.A, czy I’m Alive.

W trakcie występu Gosia Jagiełka i Agnieszka Sobczyk 
(wokalistki i członkinie orkiestry) z towarzyszeniem orkiestry 
zaśpiewały hity muzyki rozrywkowej, jak i operetkowej: Sex 
appeal, Ale to już było, Przetańczyć całą noc.

Koncert odbył się z udziałem licznie zgromadzonej publiczno-
ści, która bardzo serdecznie i z wielkim entuzjazmem odebrała 
występ. Zarząd oraz członkowie orkiestry pragną serdecznie po-
dziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Goczałkowic za moż-
liwość wystąpienia i wzięcia udziału w tak wspaniałym Święcie. 

Zapraszamy na kolejne nasze prezentacje i koncerty. 
Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Foto: Ł. Stanclik
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Wręczenie nagród „Senior Roku 2020”

Pora na aktywnego seniora!
Pełni ambitnych planów i gotowi na 

ciekawe wyjazdy – tacy są członkowie 
bestwińskiego „Klubu Seniora”, którzy 
na swoim zebraniu sprawozdawczym 
w dniu 6 lipca, dyskutowali o możliwo-
ściach działania po „odmrożeniu” życia 
społecznego. Prezes Jan Rybski podał 
do wiadomości, że Klub liczy 120 osób 
i w ostatnim czasie zapisało się dziewięć 
nowych. Niestety, z wiadomych wzglę-
dów, nie można było spotykać się tak 
często, jak w latach ubiegłych. 

Podczas zebrania w „Domu Sportow-
ca” minutą ciszy uczczono członków 
zmarłych. Wójta Gminy Bestwina re-
prezentował kierownik Referatu Sportu 
i Promocji Piotr Kine, który wręczył 
przyznawane już od kilku lat statuetki 
„Seniora Roku”. Tym razem nagrody 
otrzymali: Józef Dudek, Adam Kenig, 
Łucja Kobiela, Anna Kozik, Anna 
Niemczyk, Józef Niemczyk, Stefan 
Placuch, Maria Sieracka, Helena Wala, 
Jadwiga Wilczek, Józef Wójtowicz 
i Anna Zając. 

Członkami Klubu Seniora są niektórzy 
radni gminy Bestwina oraz sołtys Maria Maroszek. Nad finan-
sami czuwa skarbnik Aleksander Kupczak. O ile tylko pozwoli 
na to sytuacja epidemiologiczna, Klub Seniora zorganizuje 
wycieczkę do Brennej, wyprawy do Sandomierza i Augustowa, 

a także wczasy w Dąbkach. Chętni będą mieli możliwość wy-
jazdów na baseny oraz uczestniczenia w zabawie andrzejkowo 
– barbórkowej. 

Sławomir Lewczak

Eksperyment Matematyczny  
– sukces uczennicy z ZSP w Bestwinie

Miło mi poinformować, że uczennica klasy 6 Amelia 
Rezik ze Szkoły Podstawowej w Bestwinie zajęła 
II miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Eksperyment 
Matematyczny w kategorii uczniowie klas VI–VIII szkół 
podstawowych. 

Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Białymstoku oraz Centrum Kreatywnego Uczenia 
się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

Na konkurs wpłynęły prace uczniów z całej Polski, 
a oceniana była zgodność z zasadami prowadzenia 
eksperymentów naukowych, oryginalność badanego 
problemu, estetyka i czytelność dokumentacji. 

Amelia przygotowała prezentację, w której szczegóło-
wo przedstawiła pracę badawczą nt. „Sumy miar kątów 
wewnętrznych w wielokątach”. Sukces naszej uczennicy 
pięknie wpisuje się w projekt, który nasza szkoła realizuje 
od września 2020 r. „Bestwina – edukacja w przy-
szłość”, a zajęcia projektowe z matematyki prowadzone 
są właśnie metodą eksperymentu.

Zapraszam do galerii nagrodzonych prac: https://iist.
uwb.edu.pl/KonkGaleria/.

Aneta PasierbekAmelia z dyplomem za swoje osiągnięcie



7

Informator

Laboratorium chemiczne

Zajęcia etnograficzne – Chiny

Dokąd jeż tupta w dzień?
Wakacje z GOK i z Muzeum Regionalnym

Dokąd jeże ze słynnej piosenki tuptają nocą, wiedzą tylko one 
same. Za to w biały dzień, wspólnie z pytonem, pająkiem ptasz-
nikiem, ślimakiem olbrzymim i agamą brodatą, jeż odwiedzał 
uczestników zajęć wakacyjnych zorganizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Bestwinie. Spotkanie ze zwierzęcymi 
przyjaciółmi było jedną z wielu ciekawych atrakcji trwającego 
trzy tygodnie cyklu. W budynku GOK, na sali sportowej w Ka-
niowie i w bestwińskim Muzeum Regionalnym dzieci bawiąc się 
– uczyły i ucząc się – bawiły. Od 28 czerwca do 16 lipca świat 
nauk ścisłych, geografii, biologii, sztuki, techniki, muzyki i tańca 
otwierał swoje podwoje w bardzo przystępnej formie.

Chemia i fizyka nie muszą kończyć się i zaczynać na wzo-
rach. Doświadczenia przeprowadzane przy użyciu różnych 
odczynników, suchego lodu, wody, ognia i powietrza pozwalają 
zrozumieć, jak działa i z czego się składa otaczający nas świat. 
A jeśli jeszcze można – jak prawdziwy naukowiec – założyć 
fartuch i okulary ochronne, to prawa rządzące naturą wchodzą 
do głowy same. Podobnie sprawy się mają z konstruowaniem 
działających i jeżdżących robotów. Sprawność manualną moż-
na z kolei wyrobić sklejając modele kartonowe – kto mógłby 
wprowadzić dzieci w temat lepiej, niż instruktor grupy „Samuraj” 
Łukasz Fuczek?  

Panie Karolina Żurowska i Katarzyna Czana na zajęciach 
plastycznych pomogły ozdobić drewniane pudełka, pomalo-
wać w najróżniejsze wzory torby i koszulki. Warsztaty „Eko 
– przystanek” zainspirowały do stworzenia „czegoś – z ni-
czego” – pomysłowych ekoludków, łapaczy snów i pysznych, 
czekoladowych słodyczy. 

Naturalną w wieku szkolnym ciekawość rozwijały spotkania 
z podróżnikami. Była możliwość skomponowania własnej 
herbaty z różnych egzotycznych składników, przebrania się za 
chińskiego smoka, a nawet nauczenia się podstawowych technik 
przetrwania w stylu Jacka Pałkiewicza albo Beara Gryllsa! Sło-
neczna Hiszpania i Państwo Środka nie mają już przed małymi 
odkrywcami żadnych tajemnic. Zabawę taneczną w stylu fitness 
zaproponowała instruktorka tańca Patrycja Rąba-Goryczko, 
zaś Kacper Wójtowicz poprowadził nietypową lekcję muzyki.

Całość zamknęła się zajęciami w Muzeum Regionalnym. 
„Wakacje nad morzem”, „Wakacje w górach” i „Wakacje u babci 
na wsi” to tematy zajęć przybliżających różne formy spędzania 
wolnego czasu w dniach wolnych od nauki szkolnej. Na te letnie 

spotkania zaprosił kustosz muzeum im. ks. Z. Bubaka, Andrzej 
Wojtyła. Dzieci tworzyły oryginalne zabawki, wykonane prze-
ważnie z drewna (latarnie morskie, koniki, stryszawskie ptaszki 
itd.) i mogły je następnie zabrać do swoich domów. W warsz-
tatach pomagali twórcy ludowi: Barbara i Jerzy Greń, a także 
Eugenia Wilczek.

Sławomir Lewczak
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Skarb Leona Habsburga odnaleziony… 
– Noc Detektywów i spotkanie autorskie 

w GBP Bestwina
„Noc detektywów” w Bibliotece w Bestwinie rozpoczęła się 

spotkaniem z Krzysztofem Petkiem, autorem książek sen-
sacyjno – przygodowych dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem, 
organizatorem obozów przetrwania. Młodzież zgromadzona 
25 czerwca w czytelni miała okazję zobaczyć zdjęcia z jego wielu 
podróży i posłuchać ciekawych historii z wypraw. Wcześniej na 
podobne spotkanie przybyli czytelnicy dorośli: Petek opowiadał 
o swojej najnowszej książce pod tytułem „Wycinanka” Zapro-

siliśmy także dzielnicowego, asp. Tomasza Kondziołkę, który 
powiedział kilka słów o pracy śledczych, jak również przypomniał 
zasady zachowania się na drodze i nad wodą podczas wakacji.

Jednak na tym nie skończyły się atrakcje wieczoru, gdyż przed 
wyruszeniem na grę terenową, której celem było odnalezienie 
skrzyni pełnej sztab wszyscy wzięliśmy udział w szkoleniu sa-
moobrony i pokazie sztuk walki. Pan Krzysztof wyznaczył grupy 
i rozpoczęła się zabawa w detektywów. Zadania nie okazały się 

łatwe, były pytania w różnych językach, 
zaszyfrowane, napisane alfabetem 
Morse’a, schowane w wielu miejscach 
w Bestwinie. Młodzi detektywi świetnie 
współdziałali w grupie i pomagali so-
bie wzajemnie. Jednak największym 
wyzwaniem dla niektórych było prze-
zwyciężenie strachu (zadanie na cmen-
tarzu nocą) i walka ze zmęczeniem, 
gdyż przeszliśmy około 15 km.

Zwycięska drużyna znalazła skarb 
należący do Leona Habsburga w par-
ku starodrzewia, zakopany w starym, 
spróchniałym pniu ściętego drzewa. 
W nagrodę otrzymała od Pana Krzysz-
tofa Petka książki jego autorstwa. 
Chociaż nogi wszystkich trochę bolały 
to było wspaniałe wyzwanie. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom zabawy za 
dobry humor i współpracę jak również 
opiekunom Alicji Skrudlik, Marioli 
Płachno, Marcie Mańdok-Bury, Mag-
dzie Lewczak, Marii Halama. Dziękuję 
również Panu Krzysztofowi Petkowi 
za ułożenie ciekawych zadań i dziel-
nicowemu Tomaszowi Kondziołce za 
przybliżenie pracy policjanta.

Uczestnicy gry: Filip Kowalczyk, 
Daniel Heczko, Feliks Bogdanowicz, 
Antek Bogdanowicz, Milena Kozak, 
Łucja Szwed, Katarzyna Drapiewska, 
Wiktor Antosz, Mikołaj Kowalski, Maciej 
Kowalski, Michał Mazur, Igor Jakubow-
ski, Martyna Jordanek, Marek Jorda-
nek, Joanna Murawska, Milena Ziobro, 
Henryk Okulus, Jakub Rusin, Milena 
Gleindek, Hanna Kubik, Anna Wróbel, 
Maja Rezik, Filip Frączek, Marika Frą-
czek, Kamila Klasa, Iga Portasińska, 
Katarzyna Litwinek, Klara Litwinek, 
Karolina Wróbel, Hanna Ćwiertnia.

Do zobaczenia za rok…
Marzena Kozak  

– GBP Bestwina
Młodzi detektywi w bibliotece

Spotkanie z policjantem
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Z klubów sportowych:  
LKS Bestwina tworzy historię

Remis 3:3 z Pasjonatem Dankowice w 13 ko-
lejce ligi okręgowej przesądził o historycznym 
awansie LKS Bestwina do IV ligi. Drużyna 
Sławomira Szymali rozegrała znakomity sezon, 
a na I Gali Podokręgu Bielsko – Biała w Wil-
kowicach delegacja klubu, wspólnie z wójtem 
Arturem Beniowskim, odebrała za mistrzo-
stwo okazałe trofeum. Życzymy, by zawodnicy 
podążali śladami znakomitego Ryszarda 
Krausa, a w niniejszym artykule prezentuje-
my nie tylko czwartoligowego beniaminka, ale 
także młodzieżowe ekipy ze stadionu przy ul. 
Podzamcze. Informacje przygotowali trenerzy: 
Sławomir Szymala, Adrian Miroski, Wojciech 
Rogala, Mateusz Kal, Wojciech Wilczek, 
Kacper Mioduszewski i Justyna Niedoba. 
Prezes klubu, Tomasz Miroski, zwraca rów-
nież uwagę na systematyczną rozbudowę 
infrastruktury. W ostatnich latach obiekt LKS 
Bestwina wzbogacił się o bieżnię i zaplecze 
lekkoatletyczne, drenaż i nawodnienie murawy, 
chodnik doprowadzający zawodników z budyn-
ku klubowego, jak również o nowy zegar. Bieżą-
ce aktualności znajdują się na systematycznie 
aktualizowanym profilu facebookowym klubu.

Seniorzy
Sezon piłkarski 2020/2021 podsumował trener Sławomir 

Szymala: 
Miniony sezon był unikatowy – ze względu na pandemię CO-

VID-19 do rozgrywek przystąpiło 19 drużyn (nie 16, jak to zawsze 
bywało) i zostały one podzielone na dwie grupy (w jednej grupie 

9 drużyn a w drugiej 10) Rozgrywki podzielono na dwie rundy, 
gdzie po pierwszej rundzie po cztery pierwsze drużyny w tabeli 
z każdej z tych grup awansowały do tzw. grupy mistrzowskiej 
i w rundzie wiosennej z zerowym dorobkiem punktowym za-
czynały walkę o awans do IV ligi. Pozostałe wpadały do grupy 
spadkowej  i w rundzie wiosennej zaczynały grę o utrzymanie. 
Drużyna LKS Bestwina po pierwszej rundzie zajęła trzecie 

Stadion LKS Bestwina

Drużyna seniorów LKS Bestwina
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miejsce w swojej grupie i awansowała do grupy mistrzowskiej 
z dorobkiem 37 punktów w 17 meczach.

Po awansie do grupy mistrzowskiej postawiliśmy sobie cel, by 
powalczyć o IV ligę i choć mieliśmy duże problemy ilościowo-
-kadrowe, to po 5 meczach zajmowaliśmy 1 miejsce z kompletem 
15 punktów i przewagą 8 p. nad wiceliderem z Lędzin. Niestety, 
w 6 kolejce zremisowaliśmy, a w 8 i 9 kolejce przegraliśmy  swoje 
mecze i drużyna z Lędzin dogoniła nas w tabeli.

Pełni wiary w możliwość osiągnięcia naszego celu nie podda-
liśmy się i po rozegraniu wszystkich 14 kolejek rundy wiosennej 
zapewniliśmy sobie historyczny awans na poziom IV ligi śląskiej 
z dorobkiem 32 p. w 14 meczach. Podsumowując cały sezon: 
był on najlepszy w 74-letniej historii klubu nie tylko ze względu 
na awans, lecz również pobicie wszelkich rekordów: 69 punktów 
i prawie 100 strzelonych goli w 32 rozegranych spotkaniach.

Juniorzy
Drużyna juniorów liczy 20 zawodników w rocznikach od 2005 

do 2002. Piłkarze, którzy się wyróżniają trenują oraz rozgrywają 
mecze z drużyną seniorów, aby mogli jeszcze szybciej się rozwi-
jać i nabierać doświadczenia w piłce seniorskiej. Juniorzy swoje 
treningi odbywają zasadniczo trzy razy w tygodniu, a najlepsi, 
zgodnie z tym, co napisano powyżej, mają jednostek treningo-
wych aż pięć.

Sezon w trzeciej lidze okręgowej drużyna zakończyła na 
ostatnim stopniu podium. Trener Adrian Miroski uważa, że jego 
podopieczni wykonują bardzo dobrą pracą i stale się rozwijają. 
Pomimo zróżnicowanego wieku starają się w każdym meczu 
„wyciągnąć” jak najwięcej. Istnieją plany przekształcenia drużyny 
juniorów w drugą drużynę seniorów, aby wszyscy byli maksy-
malnie przygotowani do gry w najwyższej kategorii wiekowej.

Trampkarze
Prowadzony przez Wojciecha Rogalę zespół trampkarzy 

tj. zawodników urodzonych w latach 2006 i 2007, to drużyna 
złożona z chłopców z terenu gminy Bestwina i z pobliskich 
dzielnic Bielska-Białej (Komorowice czy Hałcnów). Mimo iż 
w całym klubie trenuje blisko 150 dzieci, to zespół trampkarzy 

Drużyna młodzików

jest najmniej liczny, na treningi uczęszcza dziesięciu chłopców 
Same zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, weekendami 
rozgrywane są mecze. W zależności od warunków pogodowych 
treningi prowadzone są na stadionie LKS Bestwina, na szkolnym 
orliku czy nawet w hali. Zespół bierze udział w rozgrywkach 
IV ligi okręgowej C1 Trampkarz prowadzonej przez Beskidzki 
ZPN. Przed okresem pandemii ten sam zespół brał udział 
w rozgrywkach Śląskiego ZPN III ligi wojewódzkiej jednak nie 
zdołał się w niej utrzymać wobec takich przeciwników jak BBTS 
Podbeskidzie, GKS Tychy czy Pniówek Pawłowice. Rzecz jasna 
okres lockdownu zmusił drużynę do długiej przerwy w trenin-
gach, jednak w miarę możliwości chłopcy wykonywali treningi 
w domu, co regularnie raportowali zdjęciami i filmikami. Od 
nowego sezonu trzon zespołu będą tworzyć zawodnicy urodzeni 
w latach 2007, 2008 i 2009.

Młodzicy
Drużyna młodzików LKS Bestwina w sezonie 2020/2021 brała 

udział w rozgrywkach podokręgu Bielsko-Biała Młodzik Starszy 
D1 dla rocznika 2008 i młodsi. Rozgrywki w rundzie jesiennej 
zespół ukończył na trzecim miejscu, natomiast w rundzie wiosen-
nej uplasował się na miejscu piątym. W skład drużyny wchodzą 
zawodnicy z roczników 2008, 2009 oraz 2010. Obecnie kadra 
liczy 18 zawodników, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu 
po 90 minut.

W okresie zaostrzonych obostrzeń związanych z pandemią 
drużyna prowadziła treningi zdalne. Zawodnicy otrzymywali od 
trenera filmiki z zadaniami do wykonania samodzielnie w domu, 
następnie odsyłali materiały ze swoim wykonaniem. Było to 
równoznaczne z obecnością na treningu. Chłopcy wykazali się 
dużym zaangażowaniem i samodyscypliną w aspekcie wyko-
nywanych zadań. 

Trenerem drużyny młodzików przez 5 lat był Mateusz Kal, 
natomiast od nowego sezonu jego obowiązki przejmie Wojciech 
Wilczek. Wszystkich zainteresowanych chłopaków klub ser-
decznie zaprasza na treningi – więcej informacji pod numerem 
kontaktowym trenera Wojciecha: 608 109 258.
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I Gala Podokręgu Bielsko-Biała w Wilkowicach

Nasza mistrzyni znów wygrywa!

Rekord świata w Belgradzie!  
– udane starty Magdaleny Solich-Talandy

Od 21 do 27 czerwca 2021 r. w Belgradzie odbywały się 
11 freedivingowe mistrzostwa świata federacji CMAS. W ścisłej 
światowej elicie nurkowania na wstrzymanym oddechu już od 
kilku lat znajduje się Magdalena Solich – Talanda z Bestwiny. 
Jej medalowa passa trwa – w stolicy Serbii zdobyła krążek 
srebrny w pływaniu dynamicznym bez płetw (DNF) i została 
mistrzynią świata w pływaniu dynamicznym z płetwami. W tej sa-
mej konkurencji ustanowiła rekord świata z wynikiem 265,70 m. 
Na stronie Freediving Poland Radosław Gaca tak relacjonował 
świetny start pani Magdaleny: Jest dobrze, jest czysto, jest moc. 
Jeszcze parę chwil i jest biała kartka i nowy, niesamowity rekord 
świata. Ogromnie się cieszymy czekając jednak na kolejną serię, 
w której startuje Cristina Francone. Włoszka w swoim stylu bez 
pakowania i bardzo szybko pokonuje kolejne długości basenu. 
Bardzo pewnie odbija się po 250 metrach, by nieco tylko dalej 
zmierzać do powierzchni. Wynurzenie jest już jednak bardzo 
niepewne. Konieczna jest pomoc, a start kończy się czerwoną 
kartką. Teraz wszystko jest już jasne. Dynamikę wygrywa Magda, 
a Agnieszka jest trzecia. Wielki sukces Magdy ukoronowany jest 
nowym rekordem świata.

Swoje przygotowania do startu podczas niełatwego dla spor-
towców okresu podsumowała w rozmowie z naszą redakcją pod-
sumowała sama zawodniczka: Podczas pandemii najgorsza była 
wielka niewiadoma. Raz zamykali baseny, raz otwierali. Każdego 
tygodnia trenowałam jeszcze więcej w obawie że znowu będę 
musiała mieć przymusowa przerwę. Były trudne momenty – nie 
wiedziałam czy w ogóle będą jakieś zawody. W takiej sytuacji 
bardzo trudno jest być ciągle zmotywowanym. Jednak powtarza-
łam: nie przestaje trenować – jeśli zawody się odbędą ja będę 
gotowa. Tak się właśnie stało! Przez cały ten czas wspierało mnie 
dwóch fantastycznych ludzi mój mąż i trener w jednym Mateusz 
Talanda oraz Tomasz Polata z którym wspólnie trenujemy. Nie 
mogłabym również pojechać na mistrzostwach gdyby nie moi 
sponsorzy, którzy wspierają mnie od lat firmy: Grena, AquaWave 
oraz Bandi, którym z tego miejsca dziękuję.

Sławomir Lewczak

Relacja Radosława Gacy: https://freedivingpoland.org.pl/
basenowe-mistrzostwa-swiata-cmas-2021-relacja-radka-gacy/

Profil na fb: Magdalena Solich Freediver

Drużyna kobieca
Funkcję trenera  kobiecej drużyny piłki nożnej w Bestwinie pani 

Justyna Niedoba objęła od początku lutego tego roku. Drużyna 
budowana jest od nowa, pojawiło się dużo nowych zawodniczek 
i wszyscy pracują nad zgraniem się zespołu. W chwili  obecnej 
w ekipie z Bestwiny trenuje 18 zawodniczek, z czego trzy nie 
mogą startować w czwartoligowych rozgrywkach ligowych przez 

zbyt młody wiek. Drużyna ma w sobie bardzo duży 
potencjał, w następnym sezonie pragnie powalczyć 
o trzy pierwsze miejsca w tabeli. Treningi odbywają 
się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o 18.00.

Orliki
W tej grupie wiekowej prowadzonej przez Woj-

ciecha Wilczka (rocznik 2010 i młodsi) na trenin-
gach pojawia się około 20 młodych piłkarzy, osoby 
wyróżniające się przechodzą do grupy starszej, aby 
mogły jeszcze więcej i szybciej się rozwijać. Treningi 
odbywają się trzy razy w tygodniu na „orliku” lub 
na boisku w Bestwinie, zależnie od pogody. Wtorki 
i piątki to treningi od 18:00 do 19:30, natomiast środy 

– 17:30–18:45. Drużyna gra w okręgowej lidze orlików, grając 
w formie turnieju „każdy z każdym” 

Skrzaty i żaki
Do grupy wiekowej skrzatów uczęszcza 17 zawodników, na-

tomiast w grupie wiekowej żaków jest 28 zawodników. Treningi 
w tych grupach prowadzi Trener Kacper Mioduszewski, tel. 
668725780.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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