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Gmina Bestwina - wspólnota mieszkańców

Przy podejmowaniu uchwały o Strategii Rozwiązywania Proble‑
mów Społecznych w Gminie Bestwina na lata 2016‑2025 radni zwró‑
cili szczególną uwagę na potrzeby seniorów. Osoby starsze należą
do różnorodnych kół i stowarzyszeń, warto jednak proponować im
nowe formy spędzania wolnego czasu czy też zachęcać do wzajem‑
nej integracji. Setne urodziny pani Anieli Famułki potwierdzają, że
emerytura może być dopiero początkiem długiego i szczęśliwego
okresu życia. Z kolei na spotkaniu noworocznym stowarzyszenia
„Razem” w obecności parlamentarzystów omawiano możliwości
pomocy niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo. Dom Stałego
Pobytu przy ul. Sikorskiego od stycznia działa bowiem na zasadach
domu pomocy społecznej.

Aktualności

Z prac Urzędu Gminy
na wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie, obecnie aktualizowana jest dokumentacja na to zadanie.
•• Kontynuowane są prace nad zmianą studium do planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Bestwina.
•• Odbywają się zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo –
wyborcze organizacji i stowarzyszeń działających na terenie
naszej Gminy.
Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski

Witam wszystkich w nowym,
2016 roku. Na jego początku składam najlepsze życzenia wszelkiej
pomyślności oraz tego by nasze
plany i zamierzenia zrealizowały
się tak jak sobie tego oczekujemy.
Chciałbym przytoczyć najważniejsze sprawy z ostatnich tygodni
odejmowane przez nasz Urząd:
••
Złożony został wniosek do
PROW-u (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na modernizaWójt Gminy Bestwina
cję ul. Janowickiej wraz z budową
Artur Beniowski
chodnika.
•• Rozpoczęły się prace związane z wycinką drzew przy sklepikach na ul. Podzamcze. Jest to przygotowanie do budowy
w tym miejscu parkingu.
•• Ruszyły nabory w ramach RPO (Regionalnych Programów
Operacyjnych) Subregionu Południowego. Wniosek przygotowywany przez nasz samorząd dotyczy termomodernizacji
budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince.
•• W pierwszym kwartale tego roku będziemy ogłaszali przetarg

     UWAGA !!!     

Zmiana godzin pracy
Urzędu Gminy w Bestwinie!
Od 4 stycznia 2016r . Urząd Gminy w Bestwinie jest
czynny:
poniedziałek - 7.30 do 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 do 15.30
piątek - 7.30 do 14.00
Zmiany zostały dokonane w ramach dostosowania się do
potrzeb i sugestii mieszkańców

Monitoring
w gminie Bestwina
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W niektórych miejscach na terenie naszej gminy pojawiły się
już kamery monitoringu. Przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, ale dzięki nim wykryto również przypadki nielegalnego
wyrzucania śmieci. Wójt gminy Bestwina apeluje, by do publicznych koszy nie trafiały domowe odpady, gdyż ich obecność
rażąco psuje estetykę naszych miejscowości. Na wizerunek
Bestwiny, Bestwiny, Janowic i Kaniowa wpływają nie tylko duże
inwestycje, lecz i sprawy, na które wpływ ma każdy mieszkaniec.
Poza tym wzrastają koszty gospodarki odpadami, gdyż gmina
zmuszona jest płacić za wywóz śmieci niesegregowanych.
Monitoring to nie tylko kamery stałe, lecz także mobilne
fotopułapki umożliwiające „namierzenie” osób dewastujących
środowisko naturalne swoimi odpadami. Władze gminy mają
jednak nadzieję, że zadbamy wspólnie o czystość ulic i terenów
zielonych i wyciąganie konsekwencji nie będzie konieczne.

Kamery monitoringu

XII Sesja Rady Gminy Bestwina
Maryla Taranowska nauczycielem
mianowanym

czenie odbyło się na sesji Rady Gminy Bestwina w obecności
radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych a także dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli Arkadiusza Maja. Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem pogratulowali
osiągnięcia kolejnego szczebla awansu zawodowego życząc
sukcesów w pracy pedagogicznej.

Nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Bestwinie Maryla Taranowska otrzymała
w dniu 10 XII 2015 r. z rąk wójta gminy Bestwina Artura Beniow‑
skiego akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wrę-
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Aktualności
W tym dochody bieżące w wysokości 31 209 577,75 zł.
i dochody majątkowe w wysokości 3 543 750, 00 zł.
Plan wydatków w budżecie gminy Bestwina ustalono na
35 707 777, 75 zł.
W tym wydatki bieżące w wysokości 28 403 785, 75 zł.
i wydatki majątkowe w wysokości 7 303 992, 00 zł.

Awans zawodowy otrzymała pani Maryla Taranowska

Budżet gminy Bestwina
na 2016 rok przyjęty

W dniu 10 grudnia Rada Gminy Bestwina, podczas XII sesji
głosowała nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na rok 2016
oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Budżet, jak w latach poprzednich, wypracowano w wyniku dyskusji w ramach komisji stałych czy też spotkań z kierownikami
jednostek samorządowych, organizacji pożytku publicznego itd.
Omawiając uchwałę, wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że została
skonstruowana w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów,
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego
Biura Wyborczego, informacje o potencjalnych dochodach
i wydatkach oraz aktualnie obowiązujący stan prawny.
Plan dochodów gminy Bestwina ustalono na 34 753 327,75 zł

XIII Sesja Rady Gminy Bestwina
– z życzeniami i z kolędą
„Chciałbym życzyć Wam wszystkim, aby nadchodzący, 2016
rok nie był gorszy od mijającego. A dobrze by było, gdyby był
lepszy! ” Tego życzył przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Jerzy Stanclik na uroczystej, XIII sesji która odbywała się
w dniu 28 grudnia. Ostatnia sesja roku kalendarzowego posiada

Sesja z udziałem starosty Andrzeja Płonki
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Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi
deficyt budżetowy i ustalono go na kwotę 954 450,00 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany z tytułu zaciągniętych pożyczek
na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Budżet został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach, podobnie rzecz się ma z uchwałą
o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozytywną Opinię wydały
również komisje stałe Rady Gminy Bestwina, zaś podczas sesji
radni przyjęli obie uchwały jednogłośnie.
Komentując budżet, wójt zaznaczył, że najważniejsze zadania związane z utrzymaniem infrastruktury oraz inwestycjami
zostały w uchwale ujęte. Gmina liczy na pozyskanie środków
zewnętrznych z różnych programów. Będą one potrzebne, gdyż
w czwartym kwartale powinna rozpocząć się termomodernizacja
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince, jedno z największych przedsięwzięć ostatnich lat. Nie należy zapominać
o wymianie sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów, remoncie
ulicy Podzamcze wraz z budową parkingu, projekcie kanalizacji
sanitarnej, kontynuacji gospodarki wodno – ściekowej w południowej części gminy, dokończeniu modernizacji ulicy Janowickiej itp. Co warto podkreślić, w ramach wydatków bieżących,
w dziale 600 (m.in. remonty dróg) na 2016 rok jest zapisana
znacznie większa kwota niż w roku mijającym.

zawsze charakter szczególny i częstokroć zapraszani są na
nią goście. Tym razem z zaproszenia skorzystali m.in. starosta
bielski Andrzej Płonka, poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek,
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga a także
kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych.

Koncert zespołu regionalnego „Bestwina’’
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Aktualności
Podobnie wypowiedział się starosta Andrzej Płonka. Życząc
dobrego Nowego Roku i dziękując za aktywność naszych
radnych powiatowych wskazał m.in. na potrzebę remontu ul.
Kościelnej. Do przedyskutowania jest kwestia przebudowy
skrzyżowania koło piekarni, kursów PKS i szczegóły związane
z planowaną budową drogi S1.
Życzenia popłynęły również ze strony pani poseł Pępek, członkini sejmowych komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej a także Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Radni przyjęli jedną Uchwałę – W sprawie kontynuacji
członkostwa gminy Bestwina w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Rybacka „Bielska Kraina”.
W ramach upominku muzycznego „po kolędzie” przybył Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina. Zagrał i zaśpiewał kolędy
oraz bestwińskie przyśpiewki. Członkowie Zespołu zaprosili
ponadto w swoje szeregi wszystkich chętnych. Można nauczyć
się oryginalnych tańców, pieśni a przede wszystkim poznać
naszą własną kulturę Lachów Zachodnich.

Przed rozpoczęciem części roboczej wójt Artur Beniowski
wręczył list gratulacyjny laureatom XVI Parafialnego Przeglądu
Pieśni Patriotycznej – przedstawicielom chóru „Andante” z gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie. Chór prowadzony przez
Magdalenę Wodniak – Foksińską zdobył Grand Prix tegorocznego Przeglądu i będzie brał udział w etapie diecezjalnym.
Wójt poza zwyczajowymi życzeniami złożył na forum Rady
sprawozdanie z całorocznej pracy. Przypomniał także, iż gminę
czekają znaczące inwestycje – Termomodernizacja szkoły w Bestwince, przebudowa ul. Janowickiej, wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów, budowa parkingu przy ul. Podzamcze
i szereg drobnych zadań. Artur Beniowski wyraził nadzieję, że
plany, dzięki środkom zewnętrznym, zostaną zrealizowane w stu
procentach. Przy okazji podziękował wszystkim pracownikom,
zwłaszcza tym którzy zakończyli pracę w Urzędzie Gminy – insp.
Irenie Glądys i sekretarzowi Stanisławowi Wojtczakowi. Na
sesji w roli sekretarza gminy Bestwina wystąpił po raz pierwszy
pan Arkadiusz Maj.

XIV Sesja Rady Gminy Bestwina
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
•• Zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016
•• Przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz‑
nych w Gminie Bestwina na lata 2016‑2025”
•• Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czy‑
stości i porządku na terenie gminy Bestwina
•• Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła‑
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa‑
dów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
•• Ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bestwina dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
•• Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Be‑
stwina oraz komisji stałych na 2016 rok.

•Magazyn gminny styczeń/luty 01-02/2016

Styczniową sesję Rady Gminy zdominowała dyskusja o statusie seniorów. Radni, obradujący w dniu 25 I podejmowali bowiem
uchwałę o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Bestwina na lata 2016-2025. Sytuacja osób starszych
to oczywiście tylko jeden z aspektów uchwały, niemniej jednak
na tyle ważny i potrzebny, że na sesję zaproszono przedstawicieli Kół Emerytów i Rencistów działających w naszej gminie
– panów Jana Rybskiego, Aleksandra Kupczaka i Tadeusza
Maroszka.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przytoczył dane
statystyczne według których gminę Bestwina zamieszkuje 16,8%
osób w wieku poprodukcyjnym. Organizacjami w których mogą
się zrzeszać są Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń
Wiejskich i inne, bardziej wyspecjalizowane stowarzyszenia,
choćby wędkarskie. W ramach integracji osoby starsze mogą
wyjeżdżać na ciekawe wycieczki czy brać udział w różnorakich
warsztatach, brakuje jednak miejsca, w którym mogliby spotkać
się na co dzień, porozmawiać, wypić kawę lub herbatę. Przewodniczący zasugerował, że władze gminy mogłyby pomyśleć
o utworzeniu klubu albo świetlicy służącej właśnie potrzebom
seniorów szukających „bratniej duszy”. Wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski uzupełnił wypowiedź podkreślając, że uczestniczy w walnych zebraniach kół i stowarzyszeń, na bieżąco
wsłuchując się w postulaty seniorów.

Sławomir Lewczak

Rok 2015 w gminie Bestwina – liczby,
fakty, ciekawostki
Stan ludności na koniec roku:
2008 - 10605, 2009 - 10753, 2010 - 10851, 2011 – 10943,
2012 – 11074, 2013 – 11188, 2014 – 11332, 2015 – 11420,
w tym 5586 mężczyzn i 5834 kobiety.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Urząd Stanu Cywilnego
w Bestwinie przygotował dla naszych Czytelników statystyczne
podsumowanie minionego roku. Zapraszamy do zapoznania
się z tymi interesującymi danymi demograficznymi i dziękujemy
kierownictwu oraz pracownikom USC a także GZOSiP za ich
udostępnienie.

W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:
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Aktualności

53

45

Małżeństwa

45

58

51

47

51

38

37

28

Zgony

35

33

40

42

40

35

41

31

Bestwinka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stan ludności

1554

1577

1576

1587

1600

1607

1630

1634

Urodzenia

11

20

17

16

13

11

14

17

Małżeństwa

9

14

17

13

23

9

12

5

Zgony

14

20

12

15

10

7

12

14

Janowice

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stan ludności

1601

1633

1638

1652

1667

1708

1749

1759

Urodzenia

13

20

21

27

18

16

36

16

Małżeństwa

20

22

21

15

20

23

21

11

Zgony

11

11

18

25

15

8

14

9
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Kaniów

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stan ludności

3018

3065

3098

3146

3189

3221

3231

3280

Urodzenia
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37

37

38

23

44

27
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Małżeństwa

22

38

29

32

31

24

31

14

Zgony

24

21

27

24

24

27

29

30

-

-
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Wszystkim Seniorom życzymy wszelkiej pomyślności, pogody
ducha oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej
opieki osób najbliższych.
W dniu 5 grudnia 2015 roku w restauracji „Ryszkówka” w Bestwinie zorganizowano uroczystość, na której udekorowano Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
ZŁOTE GODY - 50-cio lecie zawarcia związku małżeńskiego
świętowało 20 par z 59, które zawierały związek małżeński
w 1965 roku.
DIAMENTOWE GODY - 60–cio lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodziły 4 payr małżeńskie, z 31 zawierających
związek małżeński w 1955 roku.
Najstarszą stażem małżeńskim parą w Naszej Gminie są
Józef i Władysława Kędzior z Bestwinki - związek małżeński
zawierali 2 XII 1949 r.
Z okazji pięknego Jubileuszu małżeństwa składamy jubilatom
najserdeczniejsze gratulacje i życzmy świętowania w zdrowiu
i szczęściu kolejnych rocznic.

Najpopularniejsze nadawane imiona: Zuzanna – 7, Lena
– 5, Emilia – 4, Filip – 3, Jakub – 3, Jan – 3, Liliana – 3, Milena
– 3, Oliwia – 3, Oskar – 3.

W dorosłe życie wkroczyły odbierając swój pierwszy dowód
osobisty: w 2008 – 155 osób, w 2009 – 175 osób, w 2010 – 156
osób, w 2011 – 134 osoby, w 2012 – 157 osób, w 2013 – 126
osób, w 2014 – 130 osób, w 2015 – 124 osoby.

Ciekawymi imionami, jakie zostały nadane dzieciom w mi‑
nionym roku, są: Aurelia, Borys, Eliza, Fabian, Julita, Kaswery,
Mieszko, Natasza, Nicolas, Nina, Oliver, Oliwier, Pola.
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53

1935

52

1934

49

1933

48

1932

44

1931

48

1930

Urodzenia

W tabeli przedstawiamy liczbę mieszkańców z roczników od
1914 do 1935 z gminy Bestwina:
1929

4747

1928

2015

4722

1927

2014

4652

1926

2013

4618

1925

2012

4558

1924
1923
1922
1921
1920
1919

2011

4539

1918

2010

4477

1917

2009

4432

1916

2008

1915
1914

Bestwina
Stan ludności

W klasie pierwszej szkoły podstawowej edukację rozpo‑
częło 176 dzieci – W Bestwinie 68, w Bestwince 31, w Janowicach 25, w Kaniowie 52. Gimnazjalnych „pierwszaków” jest
98, zaś najmłodszych przedszkolaków, z rocznika 2012 – 73.

Najstarszymi mieszkańcami gminy Bestwina są:
Z sołectwa Bestwina - Fejdych Anna urodzona w 1914 roku
Z sołectwa Bestwinka - Kubik Jan urodzony w 1915 roku.
Z sołectwa Janowice – Famułka Aniela urodzona w 1916 r.
Z sołectwa Kaniów – Ochman Helena urodzona w 1920 roku

Ogólna liczba uczniów w placówkach oświatowych: Przedszkola – 341, szkoły podstawowe – 777, gimnazja – 319.

Komunikacja w gminie Bestwina – temat
wciąż aktualny

sesji Rady Gminy Bestwina. Jak zatem przedstawia się sytuacja
na początku roku bieżącego? W porozumieniu z wójtem Arturem
Beniowskim nasza redakcja dokonała analizy i syntezy podstawowych problemów.

Bywalcy zebrań wiejskich czy innych spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego dobrze wiedzą, ile pytań i wątpliwości
rodzi się wokół tematów związanych z komunikacją samochodową, autobusową i kolejową. Odniósł się do nich także starosta
bielski Andrzej Płonka, będąc gościem na ostatniej w 2015 roku
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Aktualności
i powiatu maja na myśli głównie planowaną drogę ekspresową
S1. Trasa ta jest bardzo potrzebna – o jej budowie mówiło się
już w latach 70 XX w. a od 2006 r. trwały konsultacje społeczne. Najbardziej optymalnym wariantem okazał się wariant „H”
uwzględniający interesy kopalń „Brzeszcze” i PG „Silesia”. Tę
wersję przebiegu drogi poparła również gmina Bestwina. Niestety nic tutaj jeszcze na 100% nie wiadomo, droga nie jest jeszcze
wybrana do dofinansowania, nie ma decyzji środowiskowych,
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę. Budowa drogi dotknęłaby
tereny gminy Bestwina w małym stopniu – umiejscowienie węzła przewiduje się w Starej Wsi. Trasę należałoby też połączyć
z Parkiem Lotniczym i drogą DK1.

Autobusy. Gmina Bestwina wspólnie z innymi samorządami
staje przed koniecznością powołania tzw. związku powiatowo
– gminnego stworzonego w celu usprawnienia komunikacji i obniżenia jej kosztów. Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie
mieszkańcom transportu zbiorowego i trzeba to robić w porozumieniu z samorządami ościennymi. Mieszkańcy muszą przecież
dostać się do pracy i szkół w mieście. Komunikacja jest rzeczą
kosztowną i na całym świecie trzeba do niej dopłacać. Wójt
zaznacza, że nie można przeliczać wszystkiego na pieniądze,
niekiedy dana linia jest słabo „obłożona” ale dla korzystających
z niej to często jedyna droga do miejsca pracy. Na terenie naszej
gminy działa PKS (własność starostwa powiatowego) oraz MZK
docierające do Bestwiny i Janowic. PKS wyposażono kilka lat
temu w nowe autobusy i są czynione starania o dalszą modernizację taboru. Wójt Artur Beniowski jest zdania, że rozkład jazdy
jest sensowny i kompromisowy, aczkolwiek nigdy godziny odjazdów nie będą optymalne dla wszystkich. Dodaje, iż przystąpienie
do związku powiatowo – gminnego ma umożliwić naliczanie
najkorzystniejszych opłat za wozokilometr tym samorządom,
które w związku będą. PKS oferuje najtańsze w naszym regionie
wozokilometry. Minusem jest brak tak szerokiej oferty ulg jak
w MZK, natomiast bilety miesięczne PKS można kupić w gminie
Bestwina w budynku CKSiR. W monitorowanie i usprawnianie
połączeń jest zaangażowanych kilku naszych radnych. Idealną
sytuacją byłoby – wzorem państw zachodnich – odrębność usług
komunikacyjnych w powiecie i w mieście ale z możliwością przesiadki bez konieczności kupowania dwóch osobnych biletów.

Kolej. Choć w porównaniu do minionych dekad ten środek komunikacji wybiera w drodze do codziennych zajęć mniej mieszkańców, nadal istnieje żywe zainteresowanie pociągami. Sporo
pytań wywołało zawieszenie kursowania składów pasażerskich
na linii Czechowice – Dziedzice – Oświęcim. Przyczyną jest
wycofanie się Zarządu Województwa Małopolskiego ze zlecania
i finansowania przewozów. Gmina Bestwina wzorem innych
samorządów wystosowała pisma zarówno do Kolei Śląskich
jak i Urzędów Marszałkowskich – śląskiego i małopolskiego.
Jak dotąd odpowiedzi na pisma nie ma. Wójt informuje, iż ruch
należy teraz do władz małopolskich, które nie chcą ponosić
kosztów funkcjonowania linii. Marszałek woj. małopolskiego
zwrócił się już do swojego odpowiednika w Katowicach z prośbą
o dofinansowanie i trwa oczekiwanie na decyzję.
Sławomir Lewczak

Transport samochodowy. Jeśli mowa o nim to władze gminy

Pragnę Urzędu przyjaznego
i kompetentnego
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– wywiad z sekretarzem gminy
Bestwina Arkadiuszem Majem

i jednocześnie dążyli do stabilizacji pracy. Dba przez to by pracownicy podnosili swoje kwalifikacje.
Zajmuje się organizacją szkoleń Sekretarz gminy Bestwina
i prowadzeniem spraw doskona- Arkadiusz Maj
lenia zawodowego pracowników
urzędu. Do jego obowiązków należy opracowanie zakresu
czynności poszczególnych stanowisk pracy, tym samym rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy
pracownikami. Bardzo często to właśnie sekretarz zajmuje się
nadzorowaniem czasu pracy pracowników urzędu i dba o to, by
przepisy prawa, porządku i dyscypliny pracy były przestrzegane.
Wiem, jak dużo zależy od sekretarza w urzędzie, zwłaszcza
w zakresie komunikacji, tak między urzędnikami, jak i w kontaktach z petentami. Urząd to ludzie oraz przepisy. Z jednej
strony mamy, więc pracowników kompetentnych, wykształconych i z motywacją do pracy, którzy chcą i potrafią załatwić
sprawę, a z drugiej przepisy: ustawę o samorządzie gminnym,
o pracownikach samorządowych i w dużym zakresie KPA, które
regulują działalność. Chodzi głównie o poprawność formalno
– prawną przygotowywanych dokumentów, czyli nadzór nad
przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu
Postępowania Administracyjnego. Sekretarz musi się w tym

Sekretarz gminy to stanowisko mniej eksponowane
w mediach niż wójt czy przewodniczący Rady Gminy. Bez
sekretarza nie może jednak obejść się żaden urząd. Jakie
są zatem Pana podstawowe obowiązki?
Podstawowym zadaniem sekretarza jest dbanie o prawidłowe
funkcjonowanie przyjaznego dla petenta urzędu, sprawnej i kulturalnej obsługi lokalnej wspólnoty, realizacja polityki kreowanej
przez wójta i z największą starannością realizowanie przepisów
prawa, w tym prawa miejscowego oraz eliminowanie wszelkich
stwierdzonych nieprawidłowości. W moim przekonaniu nie ma
sprzeczności między konsekwentnym stosowaniem prawa,
a sprawną obsługą petenta, gdyż urząd jest dla mieszkańców
i im powinien służyć.
W samorządzie gminnym kreatorem wszelkiej aktywności jest
wójt i aby mógł realizować swoją politykę skutecznej działalności publicznej, musi mieć sprawny, profesjonalny urząd i to jest
obszar mojej działalności i mojej pracy. Dobry sekretarz to dużo
mniej obowiązków dla wójta. Ma on nadzorować pracę urzędu
i zarządzać tzw. zasobami ludzkimi.
Sekretarz zarządzając gminnym systemem kadr powinien
zapewnić pracownikom odpowiednią motywację do wykonywania obowiązków, tak by odczuwali oni konkurencyjność
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wszystkim odnaleźć, znać przepisy, które się często zmieniają,
a przy tym umieć rozmawiać z ludźmi.

Co było największym Pańskim sukcesem w trakcie spra‑
wowania funkcji dyrektora GZOSiP?

Czy po pierwszych tygodniach pracy zdążył Pan się
zapoznać ze specyfiką poszczególnych referatów i swoimi
podwładnymi?

Z całą pewnością przebudowa gminnej organizacji oświatowej
w czterech Zespołach Szkolno – Przedszkolnych. Taka struktura
jest bardzo korzystna od strony zarządzania pojedynczą placówką a na poziomie gminy mamy możliwość szybkiego i skutecznego wglądu w pracę całego Zespołu. Na skutek wprowadzonych
rozwiązań zostały wygenerowane oszczędności finansowe. Inną
niewątpliwą korzyścią jest możliwość zatrudniania nauczycieli
realizujących swoje pensum w podziale na przedszkola i szkoły
podstawowe lub SP i gimnazja na jednej umowie.

Większość zakresów czynności referatów jest mi znana,
natomiast na bieżąco poznaję szczegóły i charakter pracy poszczególnych pracowników.
Jak przebiegała Pana dotychczasowa kariera zawodowa?

Proszę powiedzieć, co uważa Pan za największe wyzwanie
na najbliższe lata?

Pracowałem jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor w szkole
podstawowej (1990 - 1999), następnie byłem kierownikiem
referatu oświaty (1999 – 2000) i dyrektorem Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli (2000 – 2015)

Wyzwaniem będą czynności związane ze zmianą ustaw
o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego i finansach
publicznych (podwyższenie kwoty wolnej od podatku), być
może też zapowiadane reformy oświaty – rodzi to niepewność
i wiele pytań.

Jakie doświadczenia z pracy w GZOSiP pragnie Pan wy‑
korzystać na nowym stanowisku?
Bardzo mi zależy na budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami a przede wszystkim petentami. Urząd Gminy jest
dla mieszkańców i załatwianie spraw powinno się odbywać
profesjonalnie i w przyjaznej atmosferze. Słowami kluczowymi
będą zaangażowanie, inicjatywa, sprawny przepływ informacji,
wzajemna komunikacja.

Chciałbym jeszcze zapytać o zainteresowania i ulubione
sposoby spędzania wolnego czasu
Interesuję się fotografią, kinem, literaturą i turystyką górską.
Rozmawiał – Sławomir Lewczak

Portrety samorządowców – poznaj
swojego radnego (część 1)
Kontakt: borutka_jerzy@vp.pl
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miłowania pszczelarzem i pasjonatem podróży. Nie zapomina
o sporcie, promując na przykład Janowicki Rajd Rowerowy.

Kim są ci, którzy w naszym imieniu decydują o kierunkach
rozwoju gminy, podejmują uchwały, tworzą budżet, zgłaszają
różnorakie wnioski? W nowym cyklu przedstawimy radnych
gminy Bestwina a w dalszej kolejności także innych samorządowców. Poznamy ich nie tylko od strony oficjalnej, lecz także
tej nieformalnej, w wielu wypadkach to przecież nasi sąsiedzi.
Oto pierwsza trójka w kolejności alfabetycznej.

Łukasz Greń w Radzie Gminy zasiada od 2014 r, bieżąca
kadencja jest jego pierwszą.
Jest członkiem Komisji Rozwoju
Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej. Wybrany z okręgu nr 8
w Bestwince (ul. Akacjowa, Braci
Dudów, Dankowicka, Gandora,
Magi, Pastwiskowa, Rzeczna,
Starowiejska, Ślosarczyka, św.
Floriana – numery parzyste, św.
Sebastiana, Wiśniowa).
Radny Łukasz Greń
Radny aktywnie uczestniczy
w pracach Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej i pełni w niej funkcję prezesa. Wpływa to siłą
rzeczy na sprawy, jakimi zajmuje się w Radzie Gminy, związane
głównie z gospodarką wodno – ściekową. Jeszcze przed rozpoczęciem kadencji przyczynił się do budowy przepustu pod ul.
Braci Dudów, później także kanału „Bartki” i naprawy kanału ulgi.
Pragnie rozwiązać kwestię regulacji Młynówki, odwodnienia czy
też naprawy ulic Gandora, Rzecznej, Magi, Sportowej. Ważną
kwestią pozostaje także dla niego uregulowanie ruchu wokół

Jerzy Borutka pełni funkcję
radnego od roku 2006, jest to zatem jego trzecia kadencja. Pracuje
w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska. W ostatnich
wyborach został wybrany z okręgu nr 10 (ul. Borowa, Janowicka
2-138, Kubika, Podlesie, Prusa,
Szkolna), lecz podkreśla, że jest
radnym dla mieszkańców wszystkich sołectw. Pracując w Radzie
Gminy skupia się na poprawie Radny Jerzy Borutka
warunków życia i infrastruktury.
Od lat zabiega o doprowadzenie
do końca kompleksowego remontu ulicy Janowickiej wraz
z chodnikiem i oświetleniem oraz kanalizację sołectwa. Wspiera
działające w gminie koła i stowarzyszenia, pomaga w organizacji
imprez plenerowych.
Radny jest byłym pracownikiem górnictwa natomiast z za-
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chodników. Za bardzo ważną
dla mieszkańców kwestię uważa
bezproblemowy dostęp do wody
pitnej oraz zabezpieczenie przed
skutkami powodzi.
Pan Łukasz jest członkiem Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”
w Kaniowie, gdzie pełni funkcję
sekretarza i bierze czynny udział
w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, za ważną
uważa prawidłową współpracę
gminy z organizacjami pozarzą- Radny Łukasz Furczyk
dowymi.
Radny jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lubi dobrą książkę, głównie
reportaż i tematykę historyczną, wędrówki górskie, bieganie
oraz pływanie.
Kontakt: 605 350 558, lukasz.furczyk@onet.pl
Opracowanie: Sławomir Lewczak

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince.
Łukasz Greń ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie –
obecnie Uniwersytet Ekonomiczny. Z małżonką i rodzicami
prowadzi gospodarstwo ogrodnicze, uprawiają głównie rośliny
wrzosowate. Interesuje się motoryzacją, uprawia sporty zimowe.
Kontakt: RadnyBestwinka@o2.pl, lub na dyżurach w budynku
OSP Bestwinka w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 18.00.
Łukasz Furczyk, radny z Kaniowa, sprawuje swój mandat
od 2006 r, trzecią kadencję. Jest przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej oraz pracuje w Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska. W wyborach samorządowych
w 2014 r. wybrany z okręgu nr 15 – ul. Dankowicka, Podpolec,
Sosnowicka, św. Floriana, Torowa, Witosa, Zgody. Podobnie jak
inni radni nie skupia się tylko na swoim macierzystym sołectwie,
lecz interweniuje również w sprawach Bestwiny, Bestwinki
i Janowic.
W Radzie Gminy Bestwina zabiega o poprawę stanu dróg
oraz poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

Gościnna i pracowita – setne urodziny
Anieli Famułki
i znajomymi w „Dworku Eureka” w Czechowicach – Dziedzicach
w dniu 17 stycznia. Był tort, kapela góralska, kwiaty i prezenty ale
nade wszystko wspomnienia i życzenia już nie stu lecz dwustu
lat w otoczeniu życzliwych osób.
Aniela Famułka, choć obecnie mieszka w domu seniora
w Brennej, jest w Janowicach doskonale znana i powszechnie
lubiana. Przez długie lata udzielała się we wspólnocie parafialnej.
Miała dwóch synów – niestety żaden już nie żyje - ma też jedną
wnuczkę mieszkającą poza granicami kraju.
Specjalne życzenia skierował do solenizantki obecny na przyjęciu wójt Artur Beniowski który przekazał list gratulacyjny od
premier Beaty Szydło, kwiaty i symboliczny upominek. Przybył
również ksiądz proboszcz z Janowic Józef Walusiak i sołtys
sołectwa Janowice Stanisław Nycz.
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Babcia przez całe życie ciężko pracowała w dziesięciohektarowym gospodarstwie – ale jak widać dożyła stu lat i jest w bardzo
dobrej formie! – mówi wnuczka pani Anieli Famułki z Janowic.
Jubilatka, urodzona w 1916 r. świętowała wspólnie z rodziną

Społeczność samorządowa gminy Bestwina składa pani Anieli
Famułce najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu setnych
urodzin i pragnie przekazać życzenia wielu dalszych lat życia
w dobrym zdrowiu i w obecności bliskich.
Sławomir Lewczak

Aniela Famułka z rodziną i księdzem proboszczem

Zebranie Stowarzyszenia Wędkarskiego
– Rafał Olek Wędkarzem Roku
na czele ze Świętem Karpia Polskiego w Kaniowie. Dziedzictwo
Adolfa Gascha nie ginie i sto lat po jego śmierci miłośnicy królewskiej ryby starają się jak najskuteczniej zabiegać o promocję
gminy Bestwina tworząc miejsca przyjazne amatorom łowienia.
17 stycznia członkowie Stowarzyszenia (powstałego na
gruncie Sekcji Wędkarskiej LKS „Przełom” Kaniów) pod wodzą
prezesa Romana Sasa dyskutowali, głosowali i wysłuchiwali
poszczególnych sprawozdań wygłoszonych przez samego
prezesa oraz panów Jana Adamca, Dominika Malinowskiego
Edwarda Górę, Jana Olka i Wiesława Jaszka odpowiedzialnych

Trudno zamknąć w szeregu suchych zestawień całoroczną,
bardzo intensywną działalność Stowarzyszenia Wędkarskiego
„Kaniowski Karp Królewski”. Obejmuje ona różnorodny zakres
czynności, spośród których wędkowanie jest „wisienką na torcie”.
Dość powiedzieć, że sprzątanie akwenów odbyło się aż siedem
razy, wypuszczono do nich ponad 14 ton ryb, wybudowano nową
kładkę, wielokrotnie zorganizowano zawody dla dorosłych i dzieci, pomagano poszkodowanym w pożarze oraz podopiecznym
stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”. Członkostwo wiąże się
również z uczestniczeniem w gminnych imprezach plenerowych
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za różne aspekty funkcjonowania Stowarzyszenia. W imieniu
wójta Artura Beniowskiego gratulacje i życzenia noworoczne

złożył jego zastępca Marcin Kanik, przy stole prezydialnym
zasiadł również sołtys Kaniowa Marek Pękala i dyrektor CKSiR
Grzegorz Boboń – prowadzący zebranie.
Najlepszym wędkarzom minionego sezonu wręczono nagrody.
Zaszczytny tytuł Wędkarza Roku otrzymał Rafał Olek, za nim
uplasowali się Janusz Niemiec i Jerzy Bochniewicz. Młodzieżowym Wędkarzem Roku został Daniel Zużałek.
Zebrani mieli także okazję zaznajomić się z życiem i pracą
Adolfa Gascha. Redaktor „Magazynu Gminnego” przedstawił
zarys działalności kaniowskiego dzierżawcy na różnych polach,
kładąc nacisk nie tylko na hodowlę karpia, lecz także na publikacje Gascha w książkach i czasopismach, aktywność społeczno
– ekonomiczną czy też liczne nagrody uzyskane na wystawach
rybackich i rolniczych. Cykl artykułów poświęconych Adolfowi
Gaschowi jest obecnie publikowany w „Przeglądzie Rybackim”
wydawanym przez Polskie Towarzystwo Rybackie.
Sławomir Lewczak

Podsumowanie klasyfikacji „Wędkarza Roku”

Zmiany i nadzieje w „Razem” – spotkanie
noworoczne
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Stanisław Szwed w dniu 23 stycznia odwiedził Dom Stałego Pobytu
im. św. Józefa Bilczewskiego prowadzony w Bestwinie przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„Razem”. Polityk został zaproszony na spotkanie noworoczne
a razem z nim przybył senator RP Andrzej Kamiński, wicestarosta
bielski Grzegorz Szetyński, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski
i wielu innych przyjaciół osób niepełnosprawnych.
Od 2016 r. Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny przy u. Sikorskiego działa na zasadach Domu Pomocy Społecznej oferując
mieszkańcom możliwość otrzymania dofinansowania do pobytu
na zasadach określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej.
Wymusza to zmianę zasad korzystania z Ośrodka, o czym dość
obszernie poinformowała prezes Stowarzyszenia Maria Sysak
– Łyp. Przy okazji podziękowała samorządowcom i sponsorom
a oni zapewnili o wsparciu oraz staraniach o poprawę warunków
bytowych wychowanków „Razem” i podobnych stowarzyszeń.
W części artystycznej wystąpili podopieczni Stowarzyszenia,
wystawiając klasyczne jasełka. Podobny spektakl, przeplatany
piosenkami i grą na instrumentach pokazali publiczności za-

Przemawia Maria Sysak - Łyp, prezes stowarzyszenia „Razem’”

24 finał WOŚP – gmina Bestwina
Na prośbę koordynatora akcji WOŚP przedstawiamy jej
podsumowanie:
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przyjaźnieni uczniowie – wolontariusze z Gimnazjum im. Jana
Pawła II pod kierunkiem Oliwii Sobieskiej. Na uczestników tego
niezapomnianego spotkania czekała także zabawa karnawałowa
i wizyta św. Mikołaja.
Sławomir Lewczak

waliście Państwo 12 059,88 zł, a w 2015 roku 11 686,27 zł.
Na potrzeby 24. Finału WOŚP zarejestrowanych zostało 20
wolontariuszy z puszkami, a oprócz nich w pracach uczestniczyły
jeszcze, oprócz Szefa Sztabu, 3 osoby, które przeliczały zebrane
pieniądze. I tak, kwestujących wolontariuszy najwięcej, bo aż 14,
jest mieszkańcami Kaniowa, 2 mieszka w Bestwince, 2 w Janowicach, a 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ale pracują w naszej
gminie. Szef Sztabu oraz ww. osoby, które przeliczały pieniądze
mieszkają również w Kaniowie. Kwestującym wolontariuszom
pomagali uczniowie z Zespołów Szkolno – Przedszkolnych
w Bestwince, Janowicach i Kaniowie. Tą drogą, zarówno nauczycielom ww. Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, którzy byli
wolontariuszami, jak i pomagającym w kweście uczniom składam
gorące podziękowania. Możemy sobie pogratulować pedagogów
i mieszkańców o tak wrażliwym sercu oraz wychowanków, którzy
już w tak młodym wieku potrafią zrezygnować z przyjemności
i zaangażować się w wolontariat.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 2861 zarejestrowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie
Gminy Bestwina i Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Kaniowie oraz współudziale samorządów
uczniowskich przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Bestwince i Janowicach składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Bestwina za dobre serce i hojność, bo dzięki Wam
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało powiększone o kwotę 12 057,29 zł, 3,70 euro i 1 koronę szwedzką, a środki
te przeznaczone zostaną na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.
To już trzeci rok z rzędu wsparliście Państwo prowadzone przez
Sztab 2861 akcje WOŚP w naszej gminie. W 2014 roku ofiaro‑
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Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie młodzieży ze
szkół średnich. Są mieszkańcami Bestwinki i Kaniowa, a kwestowali, z uwagi na brak zgłoszeń z tego sołectwa, głównie
w Bestwinie i świetnie wywiązali się ze swojej roli. Można znów,
tak jak w poprzednich latach śmiało powiedzieć: Wiktoria, Magda,
Agnieszka, Patrycja, Adrian, Kuba, Amadeusz: Szacun dla Was!

Osobne podziękowania należą się dyrektorowi Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Grzegorzowi Boboniowi za
udostępnienie lokalu dla Sztabu oraz Andrzejowi Wojtyle za udostępnienie pomieszczeń Muzeum Regionalnego, aby kwestująca
młodzież miała gdzie się ogrzać i wypić ciepłą herbatę.
Szef Sztabu Jerzy Zużałek

Hojny dar krwi w Janowicach
Jak informuje Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi,
w akcji krwiodawstwa w Janowicach którą przeprowadzono
w dniu 24 stycznia zostało zebranych 7 650 ml krwi. Orga-

nizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział a także
Ochotniczej Straży Pożarnej z Janowic zabezpieczającej
miejsce postoju ambulansu.

Bezpiecznie w domu
i na ulicy
Nadkomisarz Wiesław Mizia z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wygłosił w dniu 9 grudnia dla mieszkańców gminy Bestwina prelekcję pod hasłem
„Bądź bezpieczny”. Pogadanka w Gminnej Bibliotece Publicznej była częścią
programu Książnicy Beskidzkiej „Senior III” i została skierowana zwłaszcza do
osób w starszym wieku. Niestety seniorzy coraz częściej padają ofiarą oszustów posługujących się metodą „na wnuczka”, „na znajomego”, „na urzędnika”.
Częstokroć babcia lub dziadek mieszka samotnie co jeszcze zwiększa ryzyko.
Funkcjonariusz poruszył także kwestę korzystania z kont internetowych i kart
płatniczych. Szczególną uwagę zwrócił na poruszanie się po drogach po zmroku, zachęcając pieszych do używania elementów odblaskowych pozwalających
kierowcom zareagować odpowiednio wcześnie.
Sławomir Lewczak

Wykład prowadzi nadkomisarz Wiesław Mizia

Wszystkie anioły Mateusza – koncert
charytatywny w Bestwinie

•Magazyn gminny styczeń/luty 01-02/2016

Osobę dobrą i hojną w przenośnym znaczeniu często nazywamy aniołem. Jeśli zaś tych „aniołów” uzbiera się kilkaset, to
możemy powiedzieć, że jesteśmy w niebie. Sala gimnastyczna
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie była 17 stycznia
niebem dla chorego Mateusza. Impreza pod hasłem „Anioły są
wśród nas” składająca się z jasełek, koncertu, kiermaszu i licytacji przyciągnęła ludzi dobrej woli nie żałujących wolnego czasu
i środków finansowych by pomóc dzielnemu uczniowi w walce
o powrót do kolegów i koleżanek. W przepięknej scenerii, wśród

Koncert kolęd i piosenek

Przedstawienie jasełkowe

białych dekoracji, przez prawie trzy godziny przybyli goście
odkrywali świat muzyki i teatru, świat dostępny na wyciągnięcie
ręki dla tych którzy mogą i chcą czynić dobro.
Spektakl rozpoczął się od pokazu tańca. Następnie uczniowie klas najmłodszych zaprosili publiczność do obejrzenia
tradycyjnych jasełek - z pasterzami, Trzema Królami, aniołami
i oczywiście Świętą Rodziną. Kolędy i pieśni wykonywały cztery
połączone chóry: „Cantata”, „Andante”, „Vivace” i „Allegro” pro-
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wadzone przez Magdalenę Wodniak – Foksińską z perkusyjnym
wsparciem Tymoteusza Tomali. Gościnnie wystąpili nauczyciele
ZSP zbierając gromkie owacje za odwagę i piękny śpiew.
Licytacja prowadzona z werwą i humorem przez panią Oliwię
Sobieską rozgrzała audytorium do białości. Najdroższe przedmioty zostały sprzedane za ponad 3000 zł, były to oficjalna piłka
Euro 2016 oraz koszulka Legii Warszawa z autografami prezesa
PZPN Zbigniewa Bońka, Dariusza Szpakowskiego i Michała
Pola. Chętni na te cenne pamiątki nieustannie podbijali stawkę
- młotek (czy raczej tłuczek do mięsa) co kilka chwil uderzał
w deskę zwiastując podniesienie kwoty o kolejną „stówkę”.
Zlicytowano również piłkę z podpisami siatkarek BKS Aluprof
Bielsko – Biała, koszulki PGE Skry Bełchatów, koszulkę z mottem Jakuba Błaszczykowskiego, koszulkę Roberta Kubicy, piłkę

i koszulkę BBTS „Rekord” „kuferek na skarby” od Barbary Kurdej
– Szatan, bluzy znanych domów mody, zaproszenie do salonu
fryzjerskiego oraz do restauracji „Ryszkówka”. Z samej licytacji
zebrano aż 14 780 zł. Kolejne tury aukcji przeplatano występami
chóru z akompaniamentem Piotra Mireckiego z zespołu „Dzień
Dobry” a także tanecznym show w wykonaniu instruktora Szkoły
Tańca „Cubana” Mikołaja Strzyża.
Cała zebrana kwota to 27 626 zł., wliczając jeszcze zysk z wolnych datków, kiermaszu ciast i rozmaitości. Nie byłoby koncertu
bez pomocy sponsorów i patronów: przedsiębiorstw, klubów
sportowych i wreszcie osób indywidualnych. Dyrektor ZSP
Agata Rak gorąco podziękowała za frekwencję przekraczającą
najśmielsze oczekiwania i przede wszystkim za bezinteresowny
dar dla Mateusza. 		
Sławomir Lewczak

Ślązacy, Krakowiacy, Górale i my …LACHY!
Władysław Orkan
Emocjonalne przywiązanie do miejsca, w którym żyjemy, w którym człowiek przychodzi na świat to rzecz zupełnie naturalna. Od
najmłodszych lat chłoniemy pewne cechy środowiskowe typowe
dla naszego domu rodzinnego, miejscowości czy też regionu.
Przyzwyczajamy się do zapachów, smaku potraw, utrwalamy
w sobie pewien schemat porozumiewania się z drugim człowiekiem oraz kształtujemy własną wrażliwość. Pewne odruchy i zachowania nabyte w dzieciństwie pozostają z nami na całe życie.
Momentami zaczynają stanowić bardzo istotną część naszego
samookreślenia. Te pozornie banalne cechy określające naszą
tożsamości stanowią swojego rodzaju pomost pomiędzy dwoma
światami. Tym obecnym, w którym
właśnie żyjemy i odległym, mniej
znanym światem naszych przodków.
Zapomnianym, tajemniczym, bardzo
archaicznym.
Kluczem do poznania przeszłości
może okazać się właśnie smak, zapach czy nawet współczesna mowa.
Nie wszyscy zdajemy sobie z tego
sprawę, ale raz w roku przenosimy
się w czasie. Ten magiczny czas to
oczywiście Wigilia. W większości
naszych domów cyklicznie pojawiają się na stole te same charakterystyczne potrawy. Tak gotowała
mama, babcia, prababcia i w ogóle
zawsze tak jedliśmy w naszej rodzinie. Pewne dania powtarzają się
również u sąsiadów, znajomych i innych mieszkańców wsi. Przykładem
z terenu naszej gminy może być
bardzo powszechna jeszcze zupa,
żur na rybich głowach z mleczem
i „kaszoki” jako jedna z postnych potraw. Muszę tu jednak zaznaczyć, że
do XX w. w okolicznych domach nie
jadano na Wigilię karpi lecz „biołki”,
ryby dziko żyjące w stawach i rzekach. Karpie ze względu na swoją
dużą wartość bardziej opłacało się
sprzedać. Postny żur to tylko jeden Grupy laskie - zasięg występowania

z wielu przykładów świadczących o pewnej ciągłości, trwaniu
w tradycji
i obcowaniu z przeszłością lokalnego społeczeństwa.
Wszystko to, co do tej pory przytoczyłem, oczywiście w gigantycznym skrócie, nasza łączność z przeszłością i kultywowanie
tego co z tradycji wynika nazywamy tożsamością. A co my,
mieszkańcy naszej małej ojczyzny rozumiemy przez tożsamość
i samookreślenie się?
Wszyscy doskonale wiemy i rozumiemy to, że jesteśmy Europejczykami, Polakami, mieszkańcami beskidzkiego pogórza i co
dalej? Czy to wszystko? Otóż nie. Polska podzielona jest na kilka
ważnych regionów historycznych i geograficznych. Znamy także
administracyjny podział kraju na 16 województw. Jest to jednak
podział sztuczny nie odzwierciedlający faktycznych krain historycznych w kraju. Zdecydowanie bliższy nam, bo wyznaczający
dużo mniejsze grupy społeczne jest podział etnograficzny. Grupa
etnograficzna to pewna stosunkowo jednorodna zbiorowość
ludzka, zamieszkująca określone
terytorium. Jej cechą wspólną
poza wspomnianym obszarem
zamieszkania są, lub też były wyznanie, gwara, strój regionalny, architektura, upodobania zdobnicze,
wierzenia i zwyczaje, czyli kultura
duchowa. Ważnym elementem
w określeniu grupy etnograficznej
jest również gospodarka, czyli
sposób utrzymania. W przypadku
naszej gminy jest to oczywiście
rolnictwo. Idąc tym tropem możemy
pokusić się o wyznaczenie granicy
tzw. „swój i obcy”.
Ogromną wartością dla mnie
jako folklorysty, okazały się szkolne
zajęcia z dziećmi na temat lokalnego regionalizmu. Podczas licznych
rozmów z dziećmi i młodzieżą
wyszły na jaw duże braki w ich
świadomości pod kątem naszej
przynależności terytorialnej. Na
moje pytanie kim jesteśmy, za kogo
się uważacie, większość dzieci
odpowiada, że jesteśmy Ślązakami! Utożsamianie się z obecnym
województwem i powszechnie
dominującą nazwą Śląsk w odniesieniu do województwa śląskiego
jest zgubne dla jego nieśląskiej
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„Ze wsią swoją rodzinną żyj i daj jej, co najlepsze z duszy swej.
[...]Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią, choćbyś
na krańcu świata się znalazł. To tak, jakbyś przeciął żyły żywota”.
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części. Pamiętajmy, że województwo śląskie to nie to samo, co
Śląsk. Prawdą jest, że większa jego część to ziemia historycznie
małopolska, o czym mało kto wie.
Cały obszar terytorium gminy Bestwina to ziemia małopolska.
Tak było, jest i będzie, musimy tylko o tym pamiętać.
Analizując kolejne dostępne dane, możemy dość dokładnie
odnieść się do sąsiednich grup etnograficznych. Od północy graniczymy ze Ślązakami, od wschodu z Krakowiakami Zachodnimi, od
południa z Góralami Żywieckimi, natomiast od zachodu z mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego, czyli z Wałachami Cieszyńskimi.
Obszar pomiędzy wymienionymi grupami etnograficznymi to
nasze terytorium, które zamieszkują Lachy. Rozciąga się ono od
Żywca przez Szczyrk, Białą (małopolska część miasta BielskoBiała), Kaniów, Oświęcim, Wadowice oraz dolinę pomiędzy Suchą
Beskidzką i Żywcem. Nakreślony tu obszar lachowski charakteryzuje się bardzo dużą jednorodnością. Wyjątek stanowi miasto
Wilamowice wraz ze swoimi mieszkańcami.
Cechą typową dla Lachów jest to, że nigdy sami w stosunku
do siebie nie używali tego określenia. Jako pierwsi nazwali nas
tak Wołosi. Lud pierwotnie nomadyczny, przybyły do nas łukiem
karpackim z Rumunii w XIV wieku. Protoplaści znanych nam dzisiaj rodów góralskich. Wyraz ten początkowo używany był przez
plemiona wschodniosłowiańskie i niektóre państwa położone na
południe od Polski w ogólnym odniesieniu do wszystkich polaków.
Z czasem wyraz Lachy stał się określeniem stosowanym przez
górali w odniesieniu jedynie do mieszkańców dolin i terenów
podgórskich. Jako pierwszy do omawianego obszaru odniósł
się prof. Roman Reinfuss w publikacji „Pogranicze krakowsko –
góralskie w świetle dawnych i nowszych prac etnograficznych”
1946 rok. Według Jana Gąsiorka, żywieckiego folklorysty używano
w stosunku do nas również określenia Lasi, czyli formy gwarowej.
Jako grupa lachowska stanowimy jedynie małą części większej

karpackiej rodziny w skład której wchodzą inne obszary lachowskie oraz liczne rody góralskie. O Góralach rozpisywał się tu nie
będę, ale warto wspomnieć o innych bliskich nam kulturowo grupach lachowskich. Najbliżej nas żyją Dolanie, mieszkańcy doliny
między Suchą Beskidzką i Żywcem. W zasadzie przynależą do
tej samej grupy etnograficznej co my, lecz noszą się nieco inaczej. Dalej na wschód trafimy na Lachy Myślenickie, Dobczyckie,
Szczyrzyckie, Lachy od Dobrej, Lachy Limanowskie i Sądeckie
ze swą „stolicą” w Podegrodziu. Jak widać cały ten obszar rozpościera się wzdłuż łuku karpackiego na obszarze małopolski.
Poza tym terenem odnajdziemy jeszcze jedną grupę Lachowską
na terenie śląskim w okolicy Raciborza. Grupa ta niemal zupełnie
zatraciła swój charakter. Zajmowała obszar zarówno po stronie
polskiej jak i czeskiej.
Patrząc z perspektywy czasu dostrzegam ogromną wartość,
jaką wniosło w nasze życie „odkrycie” nazwy Lachy w samookreśleniu się mieszkańców gminy Bestwina. Fundamentalna potrzeba utożsamiania się z jakąś większą całością stała się faktem.
Jesteśmy Lachami, więc wykorzystajmy to. Zespół Regionalny
„Bestwina” jako pierwszy w pełni podjął się rekonstrukcji stroju
laskiego, w miarę możliwości wskrzeszamy naszą zapomnianą
mowę. Mało kto dziś pamięta o zasadach gramatycznych i fonetycznych stosowanych przez naszych prapradziadków. O mowie,
którą badał językoznawca z Bestwiny prof. Józef Bubak, która łączyła nas z tak odległą krainą, jaką jest Sądecczyzną. Pamiętajmy
więc, że mamy własną kulturę, własną tożsamość ukształtowaną
przez pokolenia.
Myślę, że odkrycie własnej tożsamości jest szansą dla naszej
gminy. Możemy wykorzystać nazwę grupy etnograficznej, wizerunek stroju lub jego elementów, nazwy i określenia gwarowe do
szeroko rozumianej promocji.
Sławomir Ślósarczyk
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Niech żyje
przedszkolny bal!
Jest karnawał.
W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi,, mali
zgromadzeni na tej sali.

Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. W czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli. Jest to również wspaniała okazja
do zabaw dla dzieci, którym ogromną radość sprawia wcielanie
się w postacie bajkowe.
8 stycznia w Przedszkolu w Bestwince odbył się bal karnawałowy. Wszystkie przedszkolaki już od rana były podekscytowane
czekającą ich zabawą. Zaraz po śniadaniu dzieci założyły swoje
stroje balowe i zamieniły się w królewny, księżniczki, wróżki,
biedronki, kowboje, batmanów, piratów oraz wiele innych postaci.
Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał do
wesołej zabawy. Przedszkolaki świetnie się bawiły, uczestni-

Pomysłowe i oryginalne stroje przedszkolaków

cząc we wspólnych zabawach, a skoczna i rytmiczna muzyka
przygotowana przez p. Katarzynę Furczyk zachęcała do tańca.
Bal dostarczył wszystkim wiele radości. My, dorośli, patrząc
na zabawę dzieci, możemy uczyć się od nich spontaniczności
i radości życia. Następny bal karnawałowy już za rok...
Barbara Niemczyk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bestwina przypomina o terminie składania wniosków w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXX/228/2013
z dnia 25 kwietnia 2013r. Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca br. Wzór wniosku stanowi złącznik nr 2 do ww. uchwały.

12

Kultura

Maleńka przyszła Miłość – jasełka
i kolędowanie w Kaniowie
Na naukę nigdy nie jest za późno. Tym bardziej na ponowne
odkrywanie sensu świąt Bożego Narodzenia. Jasełkowe przedstawienie w Domu Strażaka w Kaniowie w dniu 6 stycznia było
dla widzów szansą na powrót do źródeł, do betlejemskiej stajenki
gdzie narodził się Chrystus. Cała reszta, nawet najpiękniejsze
zwyczaje i prezenty to rzeczy drugorzędne i gdy zabraknie
najważniejszego, święta zamieniają się w zawody o piękniejszą
choinkę i bogatsze podarunki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odgrywając na scenie pewną
zapatrzoną w dobra doczesne rodzinę podarowali publiczności
chwilę refleksji nad przeżywaniem Świąt Narodzenia Pańskiego.
Święto Trzech Króli to dogodny moment, gdyż właśnie wtedy
Dobra Nowina objawiła się szerokiemu światu. Wzorem Mędrców, mieszkańcy Kaniowa i całej gminy kontemplowali tajemnicę
wcielonego Słowa.

Występy dzieci z ZSP Kaniów

Jasełka zostały połączone ze wspólnym kolędowaniem.
Przedszkolaki oraz uczniowie różnych klas Szkoły Podstawowej, prowadzeni przez nauczyciela muzyki Urszulę Szkucik –
Jagiełkę i swoich wychowawców zaprezentowali umiejętności
wokalne i instrumentalne. Wiele godzin poświęcono na próby
i za to dziękowali dyrektor ZSP Krystyna Bryksa, wicedyrektor

Katarzyna Hesek, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz
sołtys Kaniowa Marek Pękala.
Zebrane wolne datki współorganizator, Rada Rodziców,
przeznaczy na wyjazdy dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie
sprzętu nagłaśniającego, którego szkoła w Kaniowie jeszcze
nie posiada.
Sławomir Lewczak

29 grudnia uczniowie klasy szóstej wraz z wychowawczynią
J. Kuczyńską wyruszyli, zgodnie z tradycją kolędowania, głosić
światu radosną nowinę, że narodził się Zbawiciel. Kolędnicy
rozpoczęli kolędowanie od odwiedzenia przedszkolaków w budynku szkoły i przedszkola, a następnie odwiedzili domy i ich
mieszkańców przy ulicy Janowickiej, Miodowej, Pszczelarskiej
i Targanickiej. Nie zapomnieli także o sklepie w centrum i bibliotece.
Wszystkim, którzy przyjęli w domach kolędników, bardzo
spodobały się przebrania i przygotowane kolędy, szczególnie, że
po śląsku były bardzo trudne do wyśpiewania. Uczniowie i wychowawczyni przy akompaniamencie gitarowym Martyny Olejak
(w najbardziej diabelskim przebraniu), z kolędami na ustach
podbili serca mieszkańców, czego skutkiem były składane datki
i słodkie poczęstunki. Było wiele śmiechu, kiedy domownicy
rozpoznawali w przebraniu swoją dawna nauczycielkę, p. Kuczyńską, nie spodziewając się jej w tej roli (dlaczego?). Byli też
tacy, którzy dziwili się akurat takiemu diabelskiemu przebraniu
i tacy, którzy stwierdzili, że jest to strój najbardziej odpowiedni.
Za każdym razem było dużo śmiechu, radości i ciepłych słów.
W poczcie kolędników znalazł się św. Józef - T. Pasierbek, Baranki i Owieczki - J. Olek, E. Drzewucka, Król - G. Gola, Anioł
- R. Formas, Śmierć - N.E. Mynarska, Diabły - K. Stanclik,
J. Kowalczyk, M. Olejak, J. Kuczyńska .Kolędnikom towarzyszyła też szopka.

Janowiccy kolędnicy na szlaku
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„Lyg Bog w żłobie, rusz się chopie
kolyndować ku Nimu…”- śląskie
kolędowanie szóstoklasistów

Gościnni mieszkańcy Janowic zostali obdarowani przez kolędników własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi
i to też pozytywnie zaskoczyło mieszkańców, że oprócz kolęd
po śląsku, odwiedzin, otrzymali jeszcze podarunki.
Mimo wyjątkowo zimnego i wietrznego dnia (bardzo zmarzliśmy) stwierdzamy, że warto było odwiedzić z kolędą janowiczan.
Mamy zamiar w przyszłym roku powtórzyć kolędowanie, zobaczymy tylko, w jakim składzie, bo obecni szóstoklasiści będą
już wtedy gimnazjalistami.
Wych. Jolanta Kuczyńska
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Kultura
PS. W imieniu uczniów i własnym pragnę bardzo podziękować Mieszkańcom Janowic, że nas zaprosili do domów,
Państwu Formas za poczęstunek, Państwu Olejak za gipsowe
figurki, szkatułkę, szopkę i poczęstunek, pozostałym Rodzicom,
że pomogli dzieciom w przygotowaniu przebrań oraz Szósto-

klasistom, że nie zapomnieli o podarunkach dla mieszkańców,
a przede wszystkim, że chciało im się nieziemsko zmarzniętym
wraz ze mną przez ponad trzy godziny z kolędami na ustach
przemierzać janowickie ulice, nie będąc pewnym, czy ktokolwiek
otworzy nam drzwi.

Ze światełkiem w każdy kąt

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Bestwina
Od prawie 30 lat odpalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Niesione przez skautów całego świata niczym

iskra obiega kulę ziemską przypominając o potrzebie pojednania
między narodami. Mowa oczywiście o Betlejemskim Świetle
Pokoju, akcji znanej nam wszystkim z telewizji i z gazet. Od
pewnego czasu światełko jest jednak blisko nas, w gminie Bestwina. Zuchy i harcerze ze szczepu „Bratnie Żywioły” zanoszą je
do szkół, jednostek samorządowych, parafii czy różnych innych
placówek, dzieląc się radosną, świąteczną nowiną.
W roku 2015 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło m.in. do
Urzędu Gminy Bestwina gdzie odebrał je wójt Artur Beniowski.
Zostało zapalone w Ośrodku Zdrowia, w Muzeum Regionalnym
im. ks. Z. Bubaka, w Gminnej Bibliotece Publicznej. Rozświetliło również tradycyjną harcerską wigilię. Warto podkreślić, że
reprezentacja naszego szczepu wraz z komendantką Kingą
Czulak wzięła udział w Zlocie Betlejemskim, który odbywał się
w dniach 11 – 13 grudnia w Zakopanem.
Sławomir Lewczak

U wójta Artura Beniowskiego

Od wschodu przybyli – orszaki Trzech
Króli w Bestwinie i Janowicach
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Przekaz biblijny nie precyzuje, ilu dokładnie było mędrców
przybywających za gwiazdą do Betlejem. Jednakże wielowiekowa tradycja wskazuje, że było ich trzech, jak wynika z ilości darów. Tymże gościom ze wschodu przypisuje się imiona Kacpra,
Melchiora i Baltazara. Inicjałami Trzech Króli znaczymy drzwi

Barwny korowód w Bestwinie

Orszak Trzech Króli w Janowicach z lotu ptaka

naszych domów i – według jednej z późniejszych interpretacji
– może być to tłumaczone także jako Christus mansionem benedicat, czyli Niech Chrystus błogosławi mieszkanie.
W wielu krajach świata Objawienie Pańskie 6 stycznia obchodzi się bardzo uroczyście organizując na przykład orszaki Trzech

Króli. W Polsce to zwyczaj dość nowy, tym niemniej przyjął się już
chyba na dobre. Janowice i Bestwina są tymi miejscowościami
naszej gminy gdzie przemaszerowały barwne korowody w strojach monarchów i ich dworu. W wydarzenie zaangażowały się
zwłaszcza wspólnoty parafialne na czele z księżmi proboszczami
Cezarym Dulką i Józefem Walusiakiem.
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Sławomir Lewczak
Zdjęcia wykonali Dorota Surowiak i Jarosław Zolich.

Kultura

Mamy zdolnych fotografów
Grudzień okazał się szczęśliwym miesiącem dla dwojga związanych z gminą Bestwina młodych ludzi, którzy osiągnęli spore
sukcesy w konkursach fotograficznych. 11 XII w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej miał miejsce finał konkursu „Powiat
Bielski w Obiektywie”, na który wpłynęło ok. 150 prac. III miejsce zajęła w nim Aleksandra Ciupak. Wykonała ona fotografię
przedstawiającą sport, który sama uprawia – kajak polo. Ola jest

bowiem zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowego „Set”.
Natomiast w konkursie ogłoszonym na portalu www.wpolskejedziemy.pl triumfował mieszkaniec Kaniowa Łukasz Stanclik.
Zwycięskie zdjęcie przedstawia panoramę Tatr z perspektywy
miejscowości Sromowice Wyżne.
Gratulujemy!

Z kart historii rybactwa w Kaniowie
Część 3 - Adolf Gasch w publikacjach
„Okólnika Rybackiego”

Handel rybami według Gascha
Dla przykładu, w 1901 roku (Okólnik Rybacki 50-55) w artykule
Jeszcze kilka słów o spółce rybackiej Stanisław Juszyński pisze:
Pan Adolf Gasch, hodowca ryb w Wielkim Kaniowie w Galicyi
podaje nam w tłómaczeniu artykuł „Deutsche Fischerei Zeitung”
„O przyczynach obniżenia się cen ryb stawowych na rynkach
niemieckich i sposobach zaradzenia złemu” (ortografia z epoki),
po czym krótko streszcza ekonomiczne rozważania Gascha
poparte doświadczeniami wyniesionymi z podróży po Europie,
zwłaszcza do Niemiec i znajomością tamtejszych rynków.
Sam Gasch opublikował w Okólniku nr 17 (1895) ciekawy
tekst pt. O spieniężaniu naszych ryb stawowych gdzie wprost
pisze o swoim długoletnim doświadczeniu w hodowli i sprzedaży
karpia. Radzi innym hodowcom: Jednakowoż spieniężając ryby
od wyżej niż 20 lat, taką sobie wyrobiłem opinię o spożytkowaniu ryb w Galicyi, że każdemu producentowi tego kraju radzę
jako koledze, żeby się nie opuszczał wyłącznie na konsumcyę
wewnętrzną, lecz by tak swą produkcyą pokierował, aby mógł
korzystać z dogodności, jakie przynosi handel rybami z zagranicą, zwłaszcza z Niemcami, gdzie przeciętnie znacznie drożej
płacą za ryby niż w Galicyi. Stara to prawda, znana dobrze
w gospodarstwie wiejskiem, że nie należy wszystkiego na jednej
tylko podstawie opierać, gdyż przez to zmniejsza się ryzyko; to
też sądzę, że każdy przyzna słuszność, słysząc mą radę, aby,
o ile tylko miejsce i stosunki na to pozwalają, zawsze należy
mieć na oku handel z zagranicą.

zdziałać wytrwała praca, inteligencya i wykształcenie zawodowe,
tego dał przykład członek naszego Towarzystwa p. Adolf Gasch
z Wielkiego Kaniowa. Nie znając ani kraju, ani stosunków, ani
języka, udał się do Włoch do Salso – magiore w prowincyi Parmeńskiej, i rozpoczął tamże hodowlę karpi na polach ryżowych.
Skutek pomyślny uwieńczył pracę, hodowla się udała, karpie są
pierwszej jakości i bardzo smaczne, a z końcem roku sprzedał
już p. Gasch do Monachium kilka wagonów karpi, znajdując tam
na swój produkt jak najlepszy odbyt.

Wspomnienie o Adolfie Gaschu
Chociaż hodowca z Kaniowa zmarł 16 IX 1915 r., to jednak
artykuł wspomnieniowy ukazał się dopiero w roku 1917, zapewne
na skutek przerwy w wydawaniu Okólnika wywołanej działaniami
wojennymi. Oto tekst w pełnym brzmieniu:

Osiągnięcia Adolfa Gascha we
Włoszech
W numerze 45 Okólnika z 1900 roku pojawiła się notatka
dotycząca wyprawy Adolfa Gascha do Włoch i rozpoczęcia
przez niego hodowli karpia eksperymentalną metodą (pisownia
oryginalna):
Hodowla karpi w połączeniu z uprawą ryżu. Co może
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ADOLF GASCH
Członek honorowy Kraj. Tow.
Rybackiego
Rozstał się z tym światem 16 września 1915 r. w 76 roku życia
w Białej, unosząc z sobą do grobu szeroką sławę jednego
z najlepszych specyalistów w hodowli karpia. Z zawodu rolnik, kończył akademię w Hohenheim. Nabył następnie dobra
Roków w powiecie wadowickim, po sprzedaniu których objął
dzierżawę dóbr arcyksiążęcych w Kaniowie. Na tym posterunku przez 38 lat rozwinął nadzwyczaj owocną działalność.
Jego imię jako znakomitego hodowcy karpia, było znane
szeroko i zagranicą i zasięgano dlatego często jego rady
w Niemczech, a nawet we Włoszech. Był czynnym i na polu
naukowo – literackiem. Zostawił wiele mniejszych i większych
cennych rozpraw i artykułów fachowych, z których korzystał
niejednokrotnie i „Okólnik Rybacki”. Najwięcej popularnym
stał się przez znakomitą książkę swą p.t. „Die Teichwirtschaft”.
Zmarły był członkiem Austr. Tow. Rybackiego we Wiedniu,
które postanowiło na Walnem Zgromadzeniu w r. 1915 uczcić
go srebrnym medalem i dyplomem.
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„Okólnik Rybacki” był biuletynem informacyjnym Krajowego
Towarzystwa Rybackiego w Krakowie i ukazywał się w latach
1881 – 1927, po czym jego funkcje publikatorskie przejął „Przegląd Rybacki”. Adolf Gasch, jako członek – korespondent i członek honorowy Towarzystwa chętnie publikował w „Okólniku”,
a jeszcze częściej pisano o samym Gaschu i jego wzorowym
gospodarstwie rybackim w Kaniowie.

Zebrał i opracował na podstawie artykułów
w „Okólniku Rybackim”: Sławomir Lewczak

Sport

Magdalena Solich najlepsza w Pucharze Śląska
W dniach 11 – 12 grudnia na krytej pływalni Centrum Sportu
i Rekreacji w Rybniku – Boguszowicach po raz szósty odbywał
się Barbórkowy Puchar Śląska we Freedivingu. W zawodach tych
startowała również brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Belgradu, mieszkanka Bestwiny, Magdalena Solich. Magda, po długim
oczekiwaniu na własną monopłetwę, mogła ze swoim sprzętem
wziąć udział w konkurencji DYN (pływanie dynamiczne z płetwą),
co razem ze statyką (STA) i pływaniem dynamicznym bez płetwy
(DNF) wliczało się do klasyfikacji generalnej.
Zawodniczka pobiła w trakcie zawodów rekordy życiowe (DYN
i STA). Są więc powody do zadowolenia, chociaż ogólna atmosfera
była dosyć nerwowa z powodu jednego epizodu: początkowo sędzia
przyznał Magdzie czerwoną kartkę w nurkowaniu statycznym (dyskwalifikacja) mając zastrzeżenia do jej procedury powierzchniowej.
Po złożonym proteście, obejrzeniu oficjalnego nagrania i naradzie
sędziowie zmienili jednak zdanie.
Po podliczeniu punktów ze wszystkich trzech konkurencji
okazało się, że Magdalena Solich zajęła pierwsze miejsce
wśród pań, zaś wspólnie z Michałem Dąbrowskim i Karolem

Radosne nastroje po udanej konkurencji

Karczem trzecie miejsce w drużynie. Gratulujemy!
Sławomir Lewczak
Zdjęcia: Patrycja Polak, archiwum Magdaleny Solich

Wieści spod siatki – UKS „Set” wchodzi na
ligowe parkiety
grywki oraz wspomniany wcześniej trening kondycyjny. Drużyna
musi po prostu się „zgrać” co w siatkówce – i w każdym sporcie
zespołowym – pełni ważną rolę.
Co z naborem „świeżej krwi”? Trenerka zapewnia: - Zdecydowanie chcemy dać szansę młodzieży, szczególnie wychowankom
klubu. Tutaj świetną pracę wykonuje trener kadetów i młodzików
Arkadiusz Czaja. W miarę postępów będziemy wcielać młode talenty do pierwszej drużyny. Natomiast fanów „siatki” zapraszamy
do kibicowania, 30 stycznia w Kaniowie rozgrywany jest turniej
o Puchar Wójta Gminy Bestwina. Liga startuje na przełomie lutego
i marca.
Seniorska drużyna siatkarzy UKS „Set’’ Kaniów
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- Ta drużyna ma potencjał i serce do walki i pomimo tego, że
dopiero zaczynamy, jestem w stanie uwierzyć w awans – mówi
Magdalena Dzikowska, trener nowo powstałej siatkarskiej drużyny seniorów UKS „Set” Kaniów. Założenie zgłoszonego do
czwartoligowych rozgrywek teamu było możliwe przede wszystkim
dzięki panującemu w gminie Bestwina klimatowi przyjaznemu
dla sportu. – Działamy od początku grudnia. Zawodnicy, wśród
nich pochodzący z Bestwiny Wojtek Jędryka szukali możliwości
w okolicznych gminach, lecz dopiero tutaj „zielone światło” dał wójt
Artur Beniowski a od strony organizacyjnej bardzo pomogły władze
„Seta”, zwłaszcza pasjonat siatkówki Jerzy Zużałek, prezes Halina
Błaszkiewicz i inni – stwierdza pani Magda.
Czwarta liga jest najniższym poziomem rozgrywek, lecz nie oznacza to, że niski poziom reprezentują siatkarze. Wręcz przeciwnie.
Część z nich grała w ligach amatorskich czy różnorakich turniejach
i pierwsze treningi ujawniły bardzo dobre przygotowanie techniczne. Nieco gorzej jest z kondycją, lecz trenerka przekonuje, że ten
element można skutecznie poprawić. Seniorzy „Seta” zaznaczyli
zresztą swoją obecność w świecie siatkówki od „mocnego uderzenia” – srebrnego medalu na 11 edycji Młodzieżowego Turnieju
Piłki Siatkowej w Suszcu.
Za przyszłymi sukcesami drużyny przemawia doświadczenie
szkoleniowca. Magdalena Dzikowska jest absolwentką Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach, trzykrotną akademicką
Mistrzynią Śląska, zawodniczką klubów LKS PTR Pszczyna,
LKS Orzeł Kozy, MKS Czechowice – Dziedzice, trenerką sekcji
młodzieżowych MKS i drużyn seniorskich. W pracy z UKS „Set”
Kaniów na początku położy nacisk na poprawę gry w bloku i za-

Skład drużyny:
Przyjmujący: Szymon Białek, Jakub Gruszka, Jakub Grygie‑
rzec, Wojciech Jędryka
Rozgrywający: Michał Gawęda, Jerzy Kisza
Atakujący: Patryk Gruszka, Łukasz Janus
Środkowi: Mateusz Janus, Adam Kaliński, Arkadiusz Muras
Libero: Mateusz Palkij, Łukasz Przystał
Siatkarze pochodzą z różnych zakątków województwa śląskiego
a na treningach spotykają się dwa razy w tygodniu, docelowo będą
to trzy treningi i sobotni mecz. Życzymy im wysokiego miejsca
w tabeli zwieńczonego awansem, ale przede wszystkim radości
z realizowania sportowej pasji.
Sławomir Lewczak
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bestwina przypomina o terminie składania
wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla
zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bestwina
Nr XXX/229/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.
Zgodnie z paragrafem 1 załącznika do wyżej wymienionej
uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30
marca br.
Wzór wniosku stanowi złącznik nr 2 do ww. uchwały.

Ogłoszenia

Znajdź pracę z pomocą infokiosku
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
w porozumieniu z firmą Loyd SA oraz
władzami samorządowymi gmin Powiatu
Bielskiego, wzbogaciło aktualną ofertę zatrudnienia i w celu ułatwienia znalezienia
pracy, zdecydowało się na zainstalowanie
nowoczesnej i funkcjonalnej aplikacji
„Kiosk z pracą” w infokioskach funkcjonujących w ramach Systemu Informacji Turystycznej Bielska-Białej
i gmin Powiatu Bielskiego (SITBB).
W przypadku Gminy Bestwina kiosk zainstalowany jest
przy wejściu do budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekre‑
acji przy ulicy Krakowskiej 123.
„Kiosk z pracą” to specjalnie przygotowany program instalowany na ogólnodostępnych, publicznych urządzeniach informacyjnych. Dzięki „Kioskom z pracą” osoby szukające zatrudnienia

będą mogły zapoznać się z aktywnymi ofertami pracy z regionu,
z Polski oraz z zagranicy. Obsługa oprogramowania jest bardzo
prosta i intuicyjna, nie sprawi kłopotów osobom nie znającym
specyfiki pracy z komputerem.
Jeżeli któraś z prezentowanych ofert pracy wyda się interesująca, można zgłosić się, pozostawiając numer telefonu. Kolejnym
krokiem będzie kontakt konsultanta do spraw zatrudnienia z firmy Polski HR, który przeprowadzi krótką rozmowę rekrutacyjną
i zapisze kandydata w bazie. W momencie, gdy w systemie
pojawi się odpowiednia dla kandydata oferta, konsultant ponowi
kontakt i zaprosi do udziału w dalszej rekrutacji.
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z bazy „Kiosków
z pracą”. Mamy nadzieję, że zaproponowana nowoczesna
i funkcjonalna aplikacja będzie miała bezpośredni wpływ na
obniżenie poziomu bezrobocia wśród naszych mieszkańców.

Apel Policji do mieszkańców

Zmieniają się również godziny urzędowania dzielnicowego dla Kaniowa i Bestwinki. Sierżant sztabowy Tomasz
Kondziołka pełni od 21 stycznia 2016 r. dyżury w Domu
Gromadzkim w Kaniowie co drugi czwartek w godzinach
od 16.00 do 17.00.

Bezpłatna pomoc prawna
Dla mieszkańców powiatu bielskiego
Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Bielski
realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to
zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, związane z wejściem w życie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu edukacji prawnej.
System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych,
które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu
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jest także zwracanie uwagi na osoby obce przebywające
w rejonie posesji bez konkretnego celu i prowadzące
obserwacje, dotyczy to także samochodów nie należących do okolicznych mieszkańców a zaparkowanych lub
przejeżdżających wolno w pobliżu posesji.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania sprawców można kierować nawet anonimowo pod
numer 997, 112 lub bezpośrednio do Komisariatu Policji
w Czechowicach – Dziedzicach: 32 214 88 10.
Komendant Komisariatu Policji
w Czechowicach-Dziedzicach
mł. insp. mgr inż. Zbigniew Gacek

Z uwagi na wzrost kradzieży z włamaniem do mieszkań
i domów na terenie Miasta i Gminy Czechowice – Dziedzice oraz Gminy Bestwina, apelujemy i zwracamy się
z prośbą o wzmożenie czujności podczas opuszczania
domów i mieszkań. Do włamań dochodzi najczęściej po
zmierzchu i w porach wieczorowo – nocnych. Sprawcy
włamują się poprzez wyłamanie wkładki zamka drzwi,
ale głównie poprzez podważenie okna drzwi tarasowych.
Włamywacze wykorzystują nieobecność domowników.
Najczęściej łupem złodziej po penetracji pomieszczeń
pada gotówka, biżuteria, dokumenty i sprzęt elektroniczny.
W celu zapobieżenia kolejnym tego typu wydarzeniom
zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o zachowanie szczególnych środków ostrożności, a jeżeli jest to
możliwe, niepozostawianie opuszczonego budynku bez
nadzoru, ewentualnie poinformowanie sąsiadów oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Bardzo ważne

na koszt. W naszym powiecie zostanie
utworzonych 6 punktów, w których
pomoc prawna będzie świadczona
nieodpłatnie przez adwokatów, radców prawnych a także organizacje
pozarządowe (doradców podatkowych,
absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem).
W gminie Bestwina punkt pomocy prawnej zlokalizowano
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 111, czyn‑
ny w poniedziałki w godz. 9.00 – 13.00 i w środy w godz.
c.d. na str 22
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11.30-15.30.
Pomoc prawna dotyczy spraw takich jak:
•• Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
•• Informacja o stanie prawnym i przysługujących
uprawnieniach lub obowiązkach
•• Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
•• Pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem
pisma procesowego

Z pomocy mogą skorzystać:
•• Młodzież do 26 roku życia
•• Rodziny wielodzietne
•• Seniorzy powyżej 65 roku życia
•• Korzystający z pomocy społecznej
•• Weterani i kombatanci
•• Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową,
awarią techniczną

Kronika policyjna
Listopad 2015

złotą biżuterię na szkodę mieszkańca Bestwiny.

• 5 listopada o godz. 16.00 w Bestwince, przy ul. Młyńskiej,
policjanci z Komisariatu w Czechowicach – Dziedzicach
zatrzymali mieszkańca Czechowic – Dziedzic, który w stanie
nietrzeźwości (0,73 mg/l.) kierował rowerem.
• 5 listopada o godz. 16.00 w Kaniowie, przy ul. Nad Łękawką, policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali
mieszkańca Czechowic – Dziedzic, który w stanie po użyciu
alkoholu – 0,21 mg/l. kierował rowerem.
• 6 listopada o godz. 16.00 w Kaniowie, na ul. Dankowickiej,
policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Bestwinki, który w stanie po użyciu alkoholu (0,17 mg/l.)
kierował motocyklem.
• 12 listopada o godz. 10.00 w Kaniowie, przy ul. Torowej
policjanci z SPPP zatrzymali mieszkańca Kaniowa poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

•Magazyn gminny styczeń/luty 01-02/2016

• 16 listopada o godz. 8.00 w Bestwinie, na ul. Witosa, policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca Starej
Wsi, który w stanie po użyciu alkoholu (0,18 mg/l.) oraz
cofniętych uprawnień kierował samochodem.
• W nocy z 17 na 18 listopada w Kaniowie, przy ul. Parkowej,
nieznany sprawca włamał się do baru, a następnie włamał
się do automatu do gier, skąd skradł kasetkę z pieniędzmi.
• 21 listopada o godz. 8.00 w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej,
policjanci z WRD Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Bestwiny, który będąc w stanie nietrzeźwości (0,39 mg/l.)
kierował samochodem.
• W okresie od 14 do 21 listopada w Bestwince, przy ul.
Zagrodniej, nieznany sprawca włamał się do garażu stojącego na terenie budowy domu jednorodzinnego skąd skradł
części do motocykla. Straty – 1300 zł. na szkodę mieszkańca
Czechowic – Dziedzic.

Grudzień 2015
• 1 grudnia o godz. 18.00 w Janowicach, przy ul. Górskiej,
nieznany sprawca włamał się do domu jednorodzinnego. Po
spenetrowaniu pomieszczeń nie dokonał żadnej kradzieży.

• W nocy z 8 na 9 grudnia w Kaniowie, przy ul. Batalionów
Chłopskich, nieznany sprawca włamał się do salonu fryzjerskiego skąd skradł kosmetyki i sprzęt.
• W okresie od 9 do 12 grudnia w Bestwinie, przy ul. Lipowej,
nieznany sprawca włamał się do budynku jednorodzinnego, gdzie po penetracji pomieszczeń nie dokonał żadnej
kradzieży.
• 12 grudnia w Janowicach o godz. 24.00 policjanci z Wydziału Prewencji w Bielsku – Białej zatrzymali mieszkańca
Pisarzowic posiadającego przy sobie narkotyki.
• 13 grudnia w Janowicach o godz. 2.00, przy ul. Janowickiej,
policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali mieszkańców
Bielska – Białej oraz Janowic, którzy posiadali przy sobie
narkotyki.
• 15 grudnia o godz. 17.00 w Kaniowie, przy ul. Łabędziej,
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca Kaniowa, który w stanie nietrzeźwości (1,35 mg/l.)
kierował rowerem.
• 17 grudnia o godz. 20.00 w Bestwince, przy ul. Braci Dudów,
policjanci z KP Czechowice – Dziedzice zatrzymali mieszkańca Bestwinki, który będąc w stanie nietrzeźwości (1,28
mg/l.) kierował samochodem.
• 22 grudnia o godz. 21.00 w Bestwinie, przy ul. Kościelnej
policjanci z SPPP Bielsko – Biała zatrzymali mieszkańca
Bestwiny, który posiadał przy sobie narkotyki.

Styczeń 2016
• 1 stycznia o godz. 2.00 w Janowicach, na ul. Korczaka
nieznany sprawca włamał się do domu jednorodzinnego,
nie dokonał jednak żadnej kradzieży.
• 1 stycznia o godz. 3.00 w Janowicach, przy ul. Janowickiej,
nieznany sprawca włamał się do domu jednorodzinnego skąd
skradł pieniądze i biżuterię.
• 12 stycznia o godz. 16.00 w Bestwinie, przy ul. Witosa
nieznany sprawca włamał się do pomieszczenia biurowego
firmy, skąd skradł pieniądze.

• 6 grudnia o godz. 18.00 w Bestwinie, przy ul. Witosa, nieznany sprawca włamał się do budynku jednorodzinnego, gdzie
po dokonaniu penetracji pomieszczeń skradł pieniądze oraz
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Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
in f o r m u j e

Ogłoszenie

- Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
czynny będzie od miesiąca czerwca w godzinach
10.00 – 20.00 W tych samych godzinach dyżurować
będą ratownicy. Będzie również możliwość wynajmu
rowerków wodnych.

- 29 VI odbędzie się Międzygminna Rewia Orkiestr
Dętych połączona z XV – leciem Orkiestry Dętej
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Impreza odbędzie się na terenach
rekreacyjnych
w Kaniowie.
zatrudni
pracowników

Firma DEWRO

-

- Od czerwca będzie możliwość gry w tenisa na bezpłatnym,
ogólnodostępnym korcie na terenach rekreacyjnych
w Kaniowie.
- 15 VI odbędzie się Święto Gminy Bestwina. W programie m.in. koncert zespołu „Baciary”. Impreza odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bestwinie.

Od 1 czerwca 2013
został wstanowiska.
budynku CKSiR
nar.różne
w Bestwinie uruchomiony punkt przyjęć dzielnicowego. Dyżur pełniony będzie w piątki w godzinach
od 10.00 do 12.00. Telefon kontaktowy:
Telefon kontaktowy:

503 433 346

aspirant Tomasz Chromik 723 642 240,

aspirant Piotr Majcherek 32 215 32 36

Ogłoszenia

STUDIO FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE

„SYLWIA”

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 15.00 – 19.00
Czwartek – 8.00 – 17.00
Wtorek – 8.00 – 17.00
Piątek – 8.00 – 17.00
Środa – 8.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 14.00
LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH DOGODNYCH DLA KLIENTA.

Kontakt: tel.

501-096-071

W ofercie pełen zakres usług

 fryzjerskich  kosmetycznych  piercing  solarium
PODZIĘKOWANIE
Korzystając z okazji chciałabym
z całego serca podziękować wszystkim przyjaciołom, znajomym,
kolegom i koleżankom, którzy
przyczynili się poprzez swoją bezinteresowną pomoc do budowy
mojego lokalu.
Z poważaniem:
Sylwia Mika
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
informuje
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Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Janowicach
19
w lipcu po raz ostatni
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Z wielką przyjemnością zaprasza do nowo otwartego budynku
przy ul. Dworkowej 9a w Bestwince.
(przenosiny z ul. Gandora)

Święty czas to radosny czas!
Za nami okres świąteczno – noworoczny. W galerii prezentujemy zdjęcia z wybranych wydarzeń, jakie w tym czasie miały miejsce w naszej gminie. Są to jasełka, koncerty, orszaki
Trzech Króli i inne inicjatywy. Jeszcze więcej na stronie Urzędu Gminy www.bestwina.pl.
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