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Tajemnice
Adolfa
Gascha

Fotografia na ok³adce przedstawia niedawno odkryty grób s³ynnego hodowcy karpia polskiego. Jaki naprawdê by³ dzier¿awca stawowego gospodarstwa w Kaniowie? Na to pytanie
próbuje odpowiedzieæ zamieszczony w numerze artyku³ jak i najnowsza publikacja wydana
przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Do osi¹gniêæ Gascha nasza gmina nawi¹za³a
wspó³czeœnie, przystêpuj¹c do Lokalnej Grupy Rybackiej pod nazw¹ „Bielska Kraina”.

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Przed nami czas jesienny, który jednak nie oznacza spowolnienia naszych dzia³añ. W najbli¿szych tygodniach odbêd¹ siê Zebrania Wiejskie, w Kaniowie ju¿ jest za nami, na których mam mo¿liwoœci spotkania siê
z Wami, wys³uchania problemów i wspólnej dyskusji o naszych so³ectwach i ca³ej Gminie.
Pozwólcie, ¿e przedstawiê najwa¿niejsze tematy, które pojawi³y siê w ostatnim czasie.
• Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na wymianê sieci wodoci¹gowych w rejonie ul. Witosa, Sikorskiego i Koœcielnej.
• Jeszcze w tym roku bêdziemy chcieli og³osiæ i rozstrzygn¹æ
zadanie wymiany sieci wzd³u¿ ul. Janowickiej – od ul. Prusa do ul. Krakowskiej.
• Rozstrzygnêliœmy tak¿e przetarg na remont salki do æwiczeñ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince.
• Projekt zagospodarowania nieu¿ywanej czêœci w kaniowskim
przedszkolu zosta³ zlecony i zostanie wykonany do koñca roku.
• Na rozstrzygniêcia czekaj¹ og³oszone ju¿ przetargi na remont budynku OSP w Kaniowie i remont ul. Sportowej
w Bestwince na odcinku od ul. Dworkowej do mostka.
• W po³owie listopada bêdziemy og³aszali przetarg na kanalizacjê Bestwinki – etap I, na któr¹ jak ju¿ Pañstwo wiecie,
pozyskaliœmy z RPO ponad 18 milionów z³otych.

• Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie mo¿emy wykonywaæ konieczne remonty cz¹stkowe i remonty dróg gruntowych.

• Intensywnie pracujemy nad za³o¿eniami do bud¿etu na rok
2010. Zgodnie z ustaw¹ zostan¹ one przekazane Radnym
Gminy do dnia 15 listopada.

Wójt Gminy Bestwina
Stefan Wodniak
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Aktualności

Pożyczka na oczyszczalnię ścieków umorzona!
Nowa oczyszczalnia œcieków komunalnych w gminie Bestwina budowana by³a w latach 2006-2008.
W ramach inwestycji wybudowano:
– mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków o przepustowoœci 720 m3/dobê,
– przepompowniê œcieków w Bestwince o wydajnoœci 227m3/dobê,
– kolektor dop³ywowy œcieków surowych o d³ugoœci 2 334,00 mb,
– kolektor odp³ywowy œcieków oczyszczonych o d³ugoœci
638,00 mb,
– przepompowniê œcieków w Kaniowie o wydajnoœci 356 m3/dobê,

– kolektor t³oczny ³¹cz¹cy przepompowniê w Kaniowie z oczyszczalni¹ o d³ugoœci 3 787,5 mb.
Zadanie dofinansowane by³o ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Dziêki bardzo korzystnym zapisom umowy
po¿yczki Gmina Bestwina otrzyma³a ju¿ umorzenie kwoty
w wysokoœci 4.291.748,49 z³.
By³o to mo¿liwe dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Wójta
Stefana Wodniaka i pracowników Urzêdu Gminy. Dziêki negocjacjom z WFOŒiGW, a tak¿e przyst¹pieniu do systemu Remas, po¿yczka zosta³a umorzona bez koniecznoœci sp³aty 50%
zobowi¹zañ.

Wiod¹cymi tematami ostatniej sesji
Rady Gminy odbywaj¹cej siê w dniu 1
paŸdziernika sta³y siê sprawy finansowe (po¿yczka, stawki podatkowe), aczkolwiek Radni w dyskusji i wnioskach
podnosili te¿ takie kwestie jak remonty,
naprawa dróg, realizacja aktualnych zadañ. W sesji uczestniczy³o 15 Radnych,
jak równie¿ Wójt Stefan Wodniak, zastêpca Wójta Artur Beniowski, skarbnik Stanis³awa Grzywa, sekretarz
Stanis³aw Wojtczak, radni powiatowi,
so³tysi, kierownicy jednostek administracyjnych i pracownicy Urzêdu Gminy.
Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy
Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek, natomiast
na sekretarza jednog³oœnie wybrano
Radnego £ukasza Furczyka.
Projekty uchwa³, nad którymi dyskutowano i g³osowano, dotyczy³y:
1) Zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazw¹: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I
– Bestwinka.
Stosownych wyjaœnieñ do projektu
udzieli³ Wójt Stefan Wodniak, komisje sta³e zaopiniowa³y projekt pozytywnie. Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie, czyli 15 g³osami „za”.
2) Udzielenia przez Gminê Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie
dotacji celowej na realizacjê zadania
dotycz¹cego wykonania remontu
drogi powiatowej na terenie Gminy
Bestwina.
Wójt Stefan Wodniak wyczerpuj¹co
przedstawi³ ca³¹ sytuacjê. Komisje
zaopiniowa³y projekt pozytywnie. W

ramach dyskusji, Przewodnicz¹cy J.
Zu¿a³ek wyrazi³ nadziejê, ¿e remont
ten uda siê doprowadziæ a¿ do centrum Kaniowa. Z kolei Radny A. Grygierzec zasugerowa³, by Wójt zainteresowa³ siê przebiegiem remontu
w tzw. „Kominkowicach”. Po tych opiniach przyst¹piono do g³osowania i
Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie – 15
g³osami „za”.
3) Zmiany Uchwa³y Nr XXIII/197/2008
Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie bud¿etu
gminy na 2009 rok.
Szczegó³owych wyjaœnieñ udzieli³a
Skarbnik Gminy S. Grzywa. Projekt tej
Uchwa³y tak¿e uzyska³ pozytywn¹
ocenê Komisji sta³ych, a w g³osowaniu Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie,
czyli 15 g³osami „za”.
4) Zamiaru przyst¹pienia do realizacji
inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2010.
W zwi¹zku z realizowanym w ca³ym
kraju programem „Moje Boisko Orlik
2012” Gmina Bestwina tak¿e zadeklarowa³a chêæ udzia³u, z³o¿one zosta³o zapotrzebowanie i ujêto nas w
tym programie. Jak wyrazi³ siê Wójt
S. Wodniak, program polega na finansowaniu 1/3, 1/3, 1/3, tj.: 300 tys.
z³. z Urzêdu Marsza³kowskiego, 300
tys. z³. z Ministerstwa Sportu, pozosta³e z gminy. Gminy z regu³y wydaj¹
wiêcej ni¿ 300 tys. z³. i tak te¿ z bud¿etu przewiduje siê 500–600 tys.z³.
na to zadanie. Kompleks sportowy
wraz z zapleczem planuje siê przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Bestwinie.
W odpowiedzi na pytanie Przewodnicz¹cego J. Zu¿a³ka, Zastêpca Wójta A. Beniowski poinformowa³
szczegó³owo o planowanym wygl¹dzie ca³ego kompleksu. Projekt
Uchwa³y komisje zaopiniowa³y pozy-
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5)

6)

7)

8)

9)

tywnie i ca³oœæ zosta³a przyjêta 15
g³osami „za” – jednog³oœnie.
Okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ
od tego podatku obowi¹zuj¹cych w
Gminie Bestwina w 2010 roku.
W ramach wyjaœnieñ g³os zabra³
Wójt Stefan Wodniak. Komisje sta³e
bez zastrze¿eñ przychyli³y siê do projektu. Komisja Bud¿etu I Finansów
stwierdzi³a, ze stawki podatków s¹
do przyjêcia, bo nie przekraczaj¹
wskaŸnika inflacyjnego. W przysz³ym
roku wp³ywy z podatków bêd¹ ponadto mniejsze – zmala³y ceny kwintala
zbo¿a, obni¿y³ siê wiêc podatek rolny. W g³osowaniu uchwa³ê przyjêto
jednog³oœnie, 15 g³osami : za”.
Poboru podatku od nieruchomoœci,
podatku rolnego i podatku leœnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso. Komisje
zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie, 15
g³osami „za”.
Zmiany Uchwa³y Nr XXI/184/2008
Rady Gminy Bestwina z dnia
2 paŸdziernika 2008r. w sprawie okreœlenia wzorów informacji i deklaracji
o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbêdnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomoœci,
podatku leœnego, podatku rolnego.
Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie, uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie, 15 g³osami „za”.
Okreœlenia na 2010 rok stawek podatku od œrodków transportowych.
Komisje zaopiniowa³y projekt pozytywnie, uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie, 15 g³osami „za”.
Okreœlenia na rok 2010 dziennych
stawek op³aty targowej, zasad jej
ustalania oraz okreœlenia wysokoœci
wynagrodzenia za inkaso obowi¹zu-
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j¹cych w gminie Bestwina. Komisje
zaopiniowa³y projekt pozytywnie,
uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie, 15
g³osami „za”.
10) Ustalenia miesiêcznych zrycza³towanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Stosownych wyjaœnieñ udzieli³ Przewodnicz¹cy Jerzy Zu¿a³ek. Podkreœli³,
¿e w naszej gminie stosuje siê
najmniejsze w skali powiatu diety dla
radnych. Ponadto wiêkszoœæ Rad
stosuje diety zrycza³towane, tak jak
to przewiduje projekt Uchwa³y. Radnemu nieobecnemu na posiedzeniu
rycza³t bêdzie potr¹cony o 25%. Problemem zajê³a siê równie¿ Komisja
Bud¿etu i Finansów, kieruj¹c siê potrzeb¹ stworzenia bardziej klarownej
sytuacji na przysz³oœæ. Jak zaznaczy³
zarówno Przewodnicz¹cy J. Zu¿a³ek,
jak i Radny A. Grygierzec, radnym jest
siê przez ca³y czas, a nie tylko na posiedzeniach sesji i komisji. Uchwa³ê w g³osowaniu przyjêto stosunkiem
g³osów 8 „za” do 7 „przeciw”.
11) Rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Bestwina.
Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Radnego Jerzego Kijasa uzna³a skargê za bezzasadn¹, tak te¿
zosta³ przygotowany projekt Uchwa³y
wraz z uzasadnieniem. Uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami „za” przy
jednym wstrzymuj¹cym siê.
W ramach informacji bie¿¹cych Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek
omówi³ aktualn¹ sytuacjê KWK „Silesia”,
nastêpnie nawi¹za³ do informacji, która
ukaza³a siê miesi¹c temu w „Magazynie
Gminnym”, a dotycz¹cej monta¿u kolektorów s³onecznych. Obecnie konieczne
jest ustalenie iloœci mieszkañców zainteresowanych udzia³em w programie.
Wa¿niejsze wnioski i zapytania radnych
oraz rad so³eckich:
Radna Danuta Kubik
– Proœba o ujêcie w przysz³orocznym
bud¿ecie oœwietlenia ul. Pastwiskowej
w Bestwince
– Zg³oszenie le¿¹cego w jej rejonie
znaku drogowego informuj¹cego o
skrzy¿owaniu
– Informacja o skargach na firmê
„Ergis” wypuszczaj¹c¹ œcieki grunty prywatne
– Proœba do radnych powiatowych, aby
poczynili starania o zarurowanie rowu na
ul. Dworkowej, celem roz³adowaniu du¿ego, zagra¿aj¹cego uczniom szko³y w
Bestwince ruchu samochodów.

– Zg³oszenie metrowego zwê¿enia
drogi na ul. Olchowej, k. p. Znojek.
Zastêpca Wójta Artur Beniowski odpowiedzia³, ¿e: Jeœli chodzi o oœwietlenie
ul. Pastwiskowej, to problem zostanie
rozpoznany, wywrócony znak drogowy
bêdzie postawiony, natomiast w sprawie œcieków na dzia³ce bêdzie przeprowadzona wizja lokalna gdy¿ w tej sprawie
wp³ynê³o pismo do Urzêdu Gminy.
Radny £ukasz Furczyk
– Wniosek o remont przepustu na ul.
Krzywolaków oraz czyszczenie rowów
przy ul. Dankowickiej.
– Pytanie o wiadomoœci nt. œrodków
na kolektory s³oneczne,
– Pytanie, jak zakoñczy³ siê zakup samochodu dla Policji oraz o patrole policyjne,
– Wyrazi³ radoœæ z zamiaru przyst¹pienia do inwestycji „Orlik” w Bestwinie ale te¿ zapyta³, czy s¹ czynione
starania o œrodki na budowê hali sportowej w Kaniowie i jak ta sprawa dalej
siê toczy.
Z-ca Wójta A. Beniowski: ul. Dankowicka i wycinka krzewów – odby³ siê objazd
tej
ulicy
przy
udziale
przedstawicielki ZDP w Bielsku-Bia³ej i
samosiejki (drzewka) w liczbie 55 szt.
zostan¹ w trybie pilnym usuniête. Kolektory s³oneczne i dofinansowanie –
aktualnie zbiera siê chêtnych i dopiero
bêd¹ prowadzone rozmowy z WFOŒiGW w Katowicach.
Wójt S. Wodniak: Zakup samochodu
jeszcze nie zosta³ sfinalizowany dlatego,
¿e policyjne drogi administracyjne jeszcze trwaj¹. Wójt poinformuje, gdy samochód zostanie zakupiony. Sala sportowa
w Kaniowie – do³o¿y wszelkich starañ,
aby pozyskaæ œrodki na to zadanie z ró¿nych Ÿróde³. Jak zaznaczy³, projekt ju¿
jest, bo Kaniów znalaz³ œrodki na jego
wykonanie. Koszt takiej sali sportowej
wynosi wg kosztorysu ok.2,5 mln z³.
Radny Stanis³aw Nycz
– Pytania dotycz¹ce zawartoœci Magazynu Gminnego
Radny Antoni Grygierzec
– Zg³oszenie koniecznoœci obciêcia
konarów drzew, które zas³aniaj¹ lampy
uliczne.
– Pytanie skierowane pod adresem
Zarz¹du Dróg Powiatowych – dlaczego
rów jest czyszczony od strony kolejowej
zamiast wed³ug ustaleñ od strony
£êkawki, który jest bardzo zaroœniêty i
nie ma ujœcia. Ponadto odbywa siê to za
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pomoc¹ koparki w sposób niezgodny ze
sztuk¹, tzn. nie s¹ skarpowane brzegi
i nie karczowane pobocza, a tylko wybierane dno rowu. Jego zdaniem szkoda
pieniêdzy, gdy¿ taki sposób czyszczenia
nic nie daje.
Z-ca A. Beniowski: Wycinka konarów przy
lampach zostanie wykonana.
Wójt Stefan Wodniak: Poprosi³ Zastêpcê Wójta oraz radnych powiatowych
o pilne doprowadzenie do spotkania
z Zarz¹dem Dróg Powiatowych i nadzorem tych robót, przy udziale radnego Antoniego Grygierca, aby nie by³o za póŸno
na interwencje.
Radny Jacek £uszczak
– Proœba o naprawê zniszczonej drogi,
prowadz¹cej do„Panienki” na Podkêpiu.
– Proœba do Wójta, aby œrodki, które
zosta³y w bud¿ecie przeznaczone na zasoby ludzkie, posz³y w odpowiednim kierunku.
– Wyrazi³ zadowolenie w kwestii „Orlika” w Bestwinie, ale zwróci³ uwagê na
Janowice, gdzie te¿ wystêpuje problem
obiektu sportowego przy szkole.
– proœba do Przewodnicz¹cego Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska o przegl¹d stanu
obiektów wodnych.
Z-ca A. Beniowski: Droga do „Panienki”
na Podkêpiu – zostanie nawieziony kamieñ. Boisko przy Szkole w Janowicach
– jest tam boisko z bramkami do pi³ki
rêcznej. Aktualnie s¹ prowadzone prace
na etapie opracowania koncepcji na
urz¹dzenie boiska na terenach rekreacyjnych. Informacjê tê potwierdzi³ tak¿e Wójt
S. Wodniak. Odnoœnie obiektów wodnych, to jest pozwolenie na budowê
obiektu „SET” w Kaniowie, jest zakoñczone i sfinalizowane studium wykonalnoœci. Pieni¹dze, które uda³o siê
pozyskaæ s¹ zatwierdzone i w przysz³ym
roku nast¹pi realizacja tego zadania.
Radny Jan Wróbel
– wniosek o wykonanie przepustu na
ul. Plebañskiej, na wysokoœci dawnej
zlewni mleka pod ul. Koœcieln¹ w kierunku £êkawki. Podkreœli³, ¿e wi¹¿e siê
to z nowo powstaj¹cym osiedlem, gdzie
przy du¿ych deszczach, woda z dachów
bêdzie sp³ywa³a w dó³ do znajduj¹cego
siê tam stawu, a to bêdzie grozi³o przelewaniem wody przez grobel i zalaniem
skrzy¿owania tych ulic.
Z-ca A. Beniowski: Jeœli nie w tym, to
w przysz³orocznym bud¿ecie przepust zostanie ujêty.

Aktualności

Radny Edward Jonkisz
– Proœba do radnych powiatowych, aby
przy zak³adaniu bud¿etu na rok 2010
pamiêtali o naprawie drogi ul. Ludowej
w Kaniowie od mostu w kierunku „Kombestu”.
So³tys so³ectwa Janowice Jan Stanclik
– Proœba o remont ul. Prusa.
– Proœba o ponowne zamontowanie
lampy na wysokoœci p. Gacków w Janowicach.
– Proœba wróci³ siê do w³adz gminy,
aby nie zapominali o Janowicach przy podziale œrodków na rok przysz³y. So³tys
wyrazi³ nadziejê, ¿e wróci sprawa ul. Famu³kowej, która nie zosta³a wykonana.
Przypomnia³ jeszcze inne drogi gminne do
remontu takie jak: ul. Miodowa, Podlesie.
Z-ca A. Beniowski: Remont cz¹stkowy ul.
Pszczelarskiej, Miodowej, Podlesie
i Pisarzowickiej zosta³ wykonany. Do zaasfaltowania pozosta³ jeszcze wjazd do
starego przedszkola i ul. Prusa w Janowicach. Ul. Famu³kowa – sprawê pilotuje radny Stanis³aw Nycz. Planuje siê
asfaltowanie w przysz³ym roku.
So³tys so³ectwa Bestwinka Józef
Gawêda
– Pytanie do Wójta o dzia³alnoœæ kó³ka rolniczego w Bestwince, co siê tam

Wójt S. Wodniak: Odpowiedzia³, ¿e wie
tylko, ¿e sprawa Kó³ka Rolniczego trafi³a
do Prokuratury. Je¿eli widaæ lub s¹ informacje, ¿e wje¿d¿aj¹ tam samochody z
za³adunkami, to zaproponowa³, aby takie sytuacje zg³aszaæ na Policjê, bo
przedsiêbiorstwo nie jest jeszcze otwarte i doprowadzone do u¿ytku. Brak jest
pozwolenia na dzia³alnoœæ.
Radna Danuta Kubik uzupe³ni³a wypowiedŸ so³tysa informuj¹c, ¿e So³tys Bestwinki z Rad¹ So³eck¹ wystosowa³
pismo do Policji w sprawie Kó³ka Rolniczego. Odpowiedzi nie uzyska³, a jedynie informacjê telefoniczn¹, ¿e Policja
uda³a siê na miejsce, lecz nie zosta³a
wpuszczona do œrodka.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef
Maziarz
– Poinformowa³ o wizji lokalnej na ul.
Dworkowej z udzia³em cz³onka Zarz¹du Powiatu p. Piêty oraz Zastêpy Wójta
p. Artura Beniowskiego. Bezpieczeñstwo jest tam istotnie zagro¿one. Radny prosi³ Urz¹d Gminy o poparcie w tej
kwestii.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek
– Ponowi³ swoj¹ proœbê do radnego
powiatowego o przeprowadzenie remontu ul. Batalionów Ch³opskich.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef
Maziarz
– Odpowiadaj¹c, poinformowa³, ¿e od
wiosny br. ju¿ kilkakrotnie rozmawia³ z p.
Piêt¹ w sprawie remontu ul. Batalionów
Ch³opskich. Tym bardziej, ¿e gmina za
w³asne pieni¹dze wykona³a ju¿ chodnik.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e ten remont uda siê
przeprowadziæ, jak nie w tym roku, to w
przysz³ym. Zapewni³ te¿, ¿e prowadzi³
rozmowy w sprawie ul. Krzywolaków i
wspomnianego przepustu.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy
Zu¿a³ek odczyta³ nastêpnie odpowiedzi
na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji, udzielone przez Zastêpcê
Wójta Artura Beniowskiego:
1) Informacja o szkodliwoœci spalania
odpadów i œmieci zosta³a zamieszczona w Magazynie Gminnym,
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2) Rowy w rejonie ul. Famu³kowej i Pszczelarskiej zosta³y zlecone do wyczyszczenia,
3) Wnioskowane dziury zosta³y zg³oszone i wiêkszoœæ ju¿ za³atano.
4) Chodnik pomiêdzy ul. Szkoln¹ i Krakowsk¹ zostanie dokoñczony w przysz³ym roku zgodnie z harmonogramem prac i pozyskania finansów
na to zadanie zatwierdzonymi przez
Radê Gminy.
5) Zosta³o zlecone zadanie dotycz¹ce
zamontowania oœwietlenia na ul.
Podleskiej i Grobel Borowa.
Radny Edward Jonkisz podzieli³ siê informacj¹, ¿e w dniu 1 X 2009 r. uda³ siê
do Urzêdu Marsza³kowskiego, z upowa¿nienia Wójta, w sprawie sali sportowej
w Kaniowie. Z uzyskanych tam informacji wynika, ¿e aby pozyskaæ œrodki na t¹
inwestycjê, to trzeba mieæ udzia³ w³asny
w granicach 30–33% maksymalnie. Je¿eli zaœ, gmina nie mia³aby naraz takiego wk³adu, to mo¿na ten program
budowy roz³o¿yæ na trzy lata 2010, 2011,
2012. Zaznaczy³ jednak, ¿e warunkiem
jest przeprowadzenie przetargu jeszcze
w tym roku, aby mo¿na by³o rozpocz¹æ
inwestycjê w roku przysz³ym. W przeciwnym razie œrodków z Urzêdu Marsza³kowskiego nie da siê uzyskaæ. Termin
z³o¿enia wszystkich dokumentów w Urzêdzie Marsza³kowskim up³ywa z dniem 17
stycznia 2010.
Uzupe³nienie: Do relacji z poprzedniej
Sesji Rady Gminy wkrad³y siê pewne
nieœcis³oœci. Prostuj¹c je, informujemy,
¿e:
– Radny Jacek £uszczak w swojej wypowiedzi dotycz¹cej inwestycji i pozyskiwania œrodków na nowe zadania w
gminie dziêkowa³ tak¿e za zas³ugi poprzednim Wójtom.
– Proœba Wójta Stefana Wodniaka dotyczy³a ujêcia w przysz³orocznym bud¿ecie dotacji w wysokoœci 100 tys. z³ do
samochodu bojowego dla OSP Bestwina na 125-lecie Stra¿y.
– So³tys Kaniowa Marek Pêkala dziêkowa³ za pomoc w usuwaniu skutków
powodzi tak¿e licznym mieszkañcom
swojego so³ectwa, w wiêkszoœci pragn¹cych pozostaæ anonimowymi.
Na podstawie protoko³u przygotowanego przez Insp. Irenê Gl¹dys opracowa³:
S³awomir Lewczak
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Wójt S. Wodniak: Pozwolenia na prace
wydaje Starostwo i powiadamia ono
Urz¹d Gminy. Wójt potwierdzi³, ¿e wniosek jest s³uszny, bo na pewno droga ulegnie zniszczeniu, lecz zaznaczy³, ¿e
trudno przeszkadzaæ tej inwestycji. Jest
te¿ zdania, ¿e na tym etapie nie ma co
przeprowadzaæ wizji, czy te¿ kontroli tej
drogi. Je¿eli jednak prace zostan¹ zakoñczone pod k¹tem ciê¿kiego sprzêtu,
to prosi³ radnego Jerzego Stanclika o poinformowanie i wówczas zostanie przeprowadzona wizja pod k¹tem poprawienia nawierzchni drogi, czy te¿ po³o¿enia nowej. Wyrazi³ nadziejê, ¿e wszyscy w tej kwestii rozumiej¹ temat.

dzieje, gdy¿ wje¿d¿a i wyje¿d¿a tam stale ciê¿ki sprzêt.
– Poparcie wczeœniej zg³oszonego
wniosku, aby zarurowaæ czêœæ rowów ul.
Dworkowej i proœba do radnych o
wsparcie tej inicjatywy, a wójta o dopilnowanie.

•

Radny Jerzy Stanclik
– Proœba, aby w³adze gminne, które
zajmuj¹ siê drogami, przygl¹dnê³y siê
jak wygl¹da obecnie ul. Sikorskiego i jak
bêdzie wygl¹da³a w momencie zakoñczenia budowy (chodzi o dom Stowarzyszenia „Razem” dla osób niepe³nosprawnych). Radny jest zdania, ¿e je¿eli
w³adze gminy wyrazi³y zgodê dla Stowarzyszenia, co w pe³ni popiera, to musz¹
zaplanowaæ po zakoñczeniu budowy
wyremontowanie ul. Sikorskiego.

Aktualności

Zebranie wiejskie w Kaniowie
Jesienne zebranie wiejskie w Kaniowie trwa³o blisko piêæ godzin. Poruszono na nim kilka istotnych
kwestii. Wœród nich znalaz³y siê propozycje do bud¿etu na kolejny rok, rozliczenie obietnic, oraz masa
pytañ do przedstawicieli kopalni Silesia. Nie sposób
by³o pomin¹æ tematu wyremontowanej drogi w Kaniowie. O dziwo, zamiast radoœci mieszkañców, by³a frustracja! Dlaczego? O tym poni¿ej.

•
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Zawrza³o ju¿ na pocz¹tku spotkania, kiedy so³tys Kaniowa
Marek Pêkala odczyta³ stopieñ realizacji wniosków z poprzedniego zebrania. Kontrowersyjn¹ okaza³a siê odpowiedŸ na
wniosek w sprawie wykonania nak³adki asfaltowej na czêœci
ulicy Myœliwskiej. Mieszkaniec tej ulicy nie zgodzi³ siê z opini¹
so³tysa, ¿e przed asfaltowaniem nale¿y zniwelowaæ t¹ drogê
Uwa¿a³ on, ¿e wystarczy po³o¿yæ nak³adkê bez ¿adnej niwelacji, bo niwelacja musia³aby siê wi¹zaæ z wycink¹ drzew. W
obronie mieszkañców tej ulicy stan¹³ równie¿ radny Edward
Jonkisz. Nastêpnie porz¹dek zebrania mo¿na podzieliæ na kilka etapów:

Przemawia Zastêpca Wójta Artur Beniowski (fot. G. Boboñ)
sen przeciwpo¿arowy. Ponadto wójt przypomnia³ o d³ugo oczekiwanym remoncie budynku OSP. Prace maj¹ rozpocz¹æ siê
jeszcze w tym roku, a zakoñczenie jest planowane na paŸdziernik 2010 roku. Na remont przeznaczono 1,3 mln z³otych.
Wójt poinformowa³ o finalizacji remontu ul. Witosa oraz o tym,
¿e dociera do niego mnóstwo sygna³ów od mieszkañców o
zastrze¿eniach co do jego wykonania. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e
firma wykonuj¹ca drogê tak d³ugo oci¹ga³a siê z dokoñczeniem nak³adki asfaltowej wokó³ skrzy¿owania w Kaniowie.
Radny powiatowy Józef Maziarz w swoim wyst¹pieniu przewidywa³, ¿e planowane odebranie drogi zapewne opóŸni siê, a
firma bêdzie musia³a naprawiæ swoje niedoci¹gniêcia.
Ponadto Spó³ka Pastwiskowa z Kaniowa przeznaczy³a ze
swoich œrodków 64 tysi¹ce na wykonanie projektu sali gimnastycznej dla Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie.
Planowane jest wpisanie jej budowy w wieloletni plan inwestycyjny i przyst¹pienie do poszukiwania œrodków zewnêtrznych na jej budowê. Kosztorys opiewa na 2,8 mln z³otych.
Wykonano dodatkowe punkty œwietlne na ulicy Grobel Borowa oraz pod³¹czenia do kanalizacji, równie¿ przy tej ulicy.Przeznaczono 30 tysiêcy na wykonanie i udra¿nianie rowów
melioracyjnych. W tym roku przewiduje siê jeszcze na ten cel
oko³o 18 tysiêcy (rowy przy ul. £abêdziej, Sarniej i Batalionów
Ch³opskich). Oko³o 500 tysiêcy poch³onê³a akcja ratunkowa
po czerwcowej nawa³nicy.

I etap – debata z przedstawicielami kopalni
Przedstawiciel kopalni poinformowa³ mieszkañców, ¿e ukoñczone zosta³o tworzenie mapy sytuacyjno – wysokoœciowej
Kaniowa. Stwierdzi³, i¿ konieczne bêdzie przesuniêcie pompowni w nowe miejsce. Nastêpnie rozgorza³a dyskusja nad
przepustami wodnymi. Mieszkañcy zg³aszali o to pretensje do
przedstawicieli kopalni. W odpowiedzi Aniela B³otnicka zwróci³a uwagê, ¿e kopalnia zobowi¹zana by³a do naprawy szkody,
któr¹ w wyniku eksploatacji wyrz¹dzi³a, co te¿ uczyni³a, natomiast bie¿¹ce utrzymanie nale¿y do w³aœcicieli. W³adze gminy
poinformowa³y, ¿e w bud¿ecie gminy na 2010 rok przewiduje
siê zwiêkszenie œrodków na naprawê, modernizacjê, udro¿nienie i budowê przepustów. Nastêpnie rozmowa dotyczy³a
wyp³acania ekwiwalentów za szkody, jakie poszczególne rodziny odnios³y w wyniku tegorocznej powodzi. – Nie jesteœmy
winni tego, ¿e woda zala³a Kaniów. Jednak deklarujemy wszelak¹ pomoc dla mieszkañców dotkniêtych t¹ nawa³nic¹ – mówi³
Szymon Adamecki.
II etap – wyst¹pienie wójta
Nastêpnie mieszkañcy wys³uchali Wójta gminy Stefana
Wodniaka, który przedstawi³ sprawozdanie z wykonania bud¿etu w bie¿¹cym roku. Wójt poinformowa³, ¿e nast¹pi³o zmniejszenie wp³ywów z PIT-ów i CIT-ów o 1,5 mln tylko w I kwartale,
co skutkowa³o decyzjami o wstrzymaniu wielu zadañ. W zwi¹zku z nawa³nic¹, a tak¿e planami kanalizacji ulic przy ujêciu
wody pitnej, wstrzymano siê z zadaniem czêœciowego ogrodzenia ujêcia i zg³oszono do PROW – u wniosek o dofinansowanie kanalizacji na kwotê oko³o 1 mln z³. Kanalizacja objê³aby
ulice Myœliwsk¹, Malinow¹, czêœciowo Dêbow¹. Planowane
by³y projekty wymiany sieci wodoci¹gowej na ulicy £abêdziej,
Mirowskiej, Jawiszowickiej, Torowej i Ludowej – koñczy siê
ich wykonywanie, a sama wymiana w 2010 roku rozpocznie
siê od ulicy Jawiszowickiej. Wykonano asfaltowanie ulicy Gawlików i czêœæ ul. Zgody, w centrum Kaniowa zlikwidowano ba-

III etap – plany na 2010 rok
Jak zadeklarowa³ Wójt, w 2010 roku planuje siê adaptacjê
sali w przedszkolu, asfaltowanie brakuj¹cej czêœci ulicy Nad
£êkawk¹, kontynuowanie oœwietlenia przy ulicy Grobel Borowa i £abêdziej, wymianê sieci wodoci¹gowej, remont budynku OSP, rozpoczêcie budowy Oœrodka Sportów Wodnych
i Rekreacji, a tak¿e prawdopodobne rozpoczêcie budowy Sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej. Ponadto Rada So³ecka wnios³a o uwzglêdnienie w przysz³orocznym bud¿ecie
asfaltowanie ulicy Parkowej, oœwietlenie ul. £abêdziej i Kóski, wybudowanie nowej wiaty PKS przy ul. Witosa, wykonanie zabezpieczenia ujêcia wody pitnej, nak³adkê asfaltowa
na czêœci ul. Myœliwskiej, zagospodarowanie centrum Kaniowa, wykonanie przepustów pod ulic¹ Kóski, kontynuowa-
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Aktualności
nie kanalizacji so³ectwa. Zg³oszono tak¿e wnioski dotycz¹ce
powiatu: modernizacja ulicy Krzywolaków wraz z chodnikiem,
wykonanie podwy¿szonego przejœcia dla pieszych w obrêbie
szko³y, remont ulicy Ludowej, remont czêœci ulicy Jawiszowickiej.
IV etap – dyskusja, wolne wnioski
W trakcie dyskusji cz³onkowie sekcji wêdkarskiej – Adolf
Brosz i Roman Sas zarzucili Wójtowi i radnym z Kaniowa, ¿e
nic nie robi¹ w kwestii sprzeda¿y terenów przylegaj¹cych do
akwenów, na których wêdkuj¹ cz³onkowie sekcji. Riposta Wójta
by³a zdecydowana: odpowiedzia³ on, ¿e o sprzedaniu gruntu,
którego w³aœcicielem by³o Wodzis³awskie Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Przemys³owego dowiedzia³ siê tydzieñ po transakcji i zawarciu aktu notarialnego, wiêc nie móg³ nic zrobiæ.
Przewodnicz¹cy Rady Jerzy Zu¿a³ek wyrazi³ swój ¿al do Romana Sasa, ¿e oskar¿a radnych o brak dzia³añ w sytuacji, kiedy
osoby prywatne, mieszkañcy Ochmanowca, mog¹ rozporz¹dzaæ swoim maj¹tkiem tak, jak im siê podoba i absolutnie nie
musz¹ ani nikogo o tym informowaæ, ani tym bardziej zwracaæ
siê o wyra¿enie zgody do radnych na sprzeda¿ swoich dzia³ek.

Z kolei radny Antoni Grygierzec powiedzia³, ¿e to Rada Gminy
ma wy³¹cznoœæ na decydowanie o sprzeda¿y czy kupnie gruntów. Jednak zapomnia³ dodaæ, ¿e dotyczy to gruntów gminnych, a gmina nie sprzeda³a ani jednej dzia³ki z dostêpem do
lustra wody, nikt te¿ nie wyst¹pi³ do gminy z propozycj¹ sprzeda¿y gminie swoich gruntów.
Po burzliwej dyskusji pad³o kilka propozycji dotycz¹cych konstrukcji bud¿etu na 2010 rok. A s¹ to:
– po³o¿enie nak³adki na czêœci ulicy Myœliwskiej,
– wykonanie przepustów pod ulic¹ Kóski wraz z rowami odprowadzaj¹cymi,
– przeznaczenie zwiêkszonych œrodków na modernizacjê,
remonty, odbudowê rowów melioracyjnych i przepustów,
– wyjaœnienie statusu rowu od ulicy Torowej do Dankowickiej z opcj¹ przekazania go do Spó³ki Wodnej Melioracyjnej.
Grzegorz Wieczorek
Terminy kolejnych zebrañ:
Janowice – 8 listopad – godz. 10.00 - OSP Janowice
Bestwina – 15 listopad – godz. 10.45 – OSP Bestwina
Bestwinka – 29 listopad – godz. 11.10 – OSP Bestwinka

Nowy samochód dla OSP Janowice

Na walnym zebraniu za³o¿ycielskim w dniu 15 paŸdziernika 2009 r. powo³ano Lokaln¹ Grupê Ryback¹ „Bielska Kraina” z siedzib¹ w Bielsku – Bia³ej. Wybrano szeœcioosobowy Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹. Zarz¹d
stanowi¹ Wójtowie, Burmistrzowie i przedstawiciel starostwa. LGR tworz¹ przedstawiciele samorz¹dów gmin,
na terenie których znajduj¹ siê liczne rybackie gospodarstwa hodowlane: Bestwiny, Czechowic – Dziedzic,
Jaworza, Jasienicy i Wilamowic.
Dokumenty z walnego zebrania zostan¹ przes³ane do KRS – u w celu rejestracji, zaœ krokiem nastêpnym bêdzie
opracowanie Lokalnej Strategii Rybackiej. Na podstawie tej¿e Strategii bêdzie
mo¿na ubiegaæ siê o œrodki przeznaczone na ró¿ne cele.
Wójt Stefan Wodniak wyjaœnia, ¿e
sama rejestracja w KRS jeszcze nie

gwarantuje finansowania grupy, gdy¿
wybór grup do finansowania odbêdzie
siê w oparciu o konkurs og³oszony przez
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej. Zarz¹d ma nadziejê, ¿e
komisja konkursowa doceni opracowane dokumenty i uzyskamy znacz¹ce
œrodki, z których skorzysta gmina i hodowcy ryb.
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W grupie inicjuj¹cej przy³¹czenie siê
do gminy Bestwina do Lokalnej Grupy
Rybackiej „Bielska Kraina” udzia³ wziêli:
Wójt Stefan Wodniak, Roman Sas, Izabela Maroszek oraz Marcin Jonkisz. Dnia
10 paŸdziernika wolê przyst¹pienia do
LGR wyrazili cz³onkowie Sekcji Wêdkarskiej im. A. Gascha, dzia³aj¹cej przy LKS
„Prze³om” Kaniów. S³awomir Lewczak

•

Lokalna Grupa Rybacka już działa
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Ponad czterdziestoletni Mercedes, którym dysponowali janowiccy stra¿acy, uda siê wkrótce na zas³u¿on¹ emeryturê. Jednostka
wzbogaci siê bowiem w najbli¿szym czasie o lekki samochód marki
Renault Master. Przystosowane do dzia³añ bojowych auto napêdzane bêdzie silnikiem Diesla i przystosowane do dzia³añ bojowych
dziêki dokupieniu odpowiedniego wyposa¿enia gaœniczego oraz
radiostacji. Pomieœci zastêp licz¹cy szeœciu ludzi.
Jak podkreœla Prezes OSP Janowice Jerzy Kud³a, zakup samochodu by³ mo¿liwy w du¿ej czêœci dziêki ofiarnoœci mieszkañców
so³ectwa. Zebrali oni 28 tys. z³., okazuj¹c wielkie serce i pomoc tym,
którzy chroni¹ ich ¿ycie i mienie (mo¿liwe by³o przekazywanie 1%
podatku). Ponadto 50 tys. z³. uzyskano z dofinansowania gminnego
i powiatowego, 20 tys. – z PZU, zaœ 11 tys. z tzw. gotowoœci bojowej.
Prezes serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy wsparli to wielkie dzie³o – druhom, mieszkañcom, w³adzom samorz¹dowym. Ju¿
teraz zaprasza na uroczystoœæ poœwiêcenia wozu, maj¹c¹ odbyæ
siê w dniu 2 maja 2010 r.
S³awomir Lewczak Prezes Jerzy Kud³a dziêkuje wszystkim ofiarodawcom

Gospodarka i społeczeństwo

Podatki 2010

Na sesji Rady Gminy w dniu 1.10.2009 zosta³y przyjête stawki podatkowe na rok 2010. Wysokoœci podatków
uleg³y zmianie jedynie o wskaŸnik inflacji. Poni¿ej przedstawiamy stawki podatkowe podatku od nieruchomoœci, dotycz¹ one bowiem wszystkich mieszkañców. Pozosta³e informacje o wszystkich stawkach dostêpna jest
na stronie internetowej Urzêdu Gminy: www.bestwina.pl
Stawki podatku od nieruchomoœci na 2010 rok dla podmiotów okreœlonych w art. 3 ustawy o podatkach i op³atach:

dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
4,01 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

1. Od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
0,59 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
18,98 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
9,00 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
4,01 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych trwale zwi¹zanych z gruntem
6,42 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
f) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej

2. Od budowli 2% wed³ug ich wartoœci okreœlonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki retencyjne lub
elektrowni wodnych
od 1 hektara powierzchni
c) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
od 1 m2 powierzchni
d) pozosta³ych
od 1 m2 powierzchni

0,69 z³
3,97 z³

0,11 z³
0,18 z³

Zapraszamy serdecznie na bezp³atny udzia³ w programie „Pomalujmy Razem Œwiat” finansowany ze œrodków
unijnych w celu animacji i integracji spo³ecznej. Projekt oferuje wyjazdy plenerowe na sesje malarstwa emocjonalnego oraz zaproszenie na wernisa¿ obrazów artystycznych uzyskanych wspólnymi si³ami przez osoby niepe³nosprawne i malarzy.
Sesje malarstwa emocjonalnego odbywaæ siê bêd¹ od maj¹ do wrzeœnia 2010 w wybranych przez Pañstwa
gminach wiejskich w powiecie Bielskim. Prowadzone bêd¹ przez profesjonalnego malarza Adama Plackowskiego
(twórcy tego nowego nurtu w sztuce) i animatorów (z wieloletnim doœwiadczeniem w przeprowadzaniu akcji malarstwa emocjonalnego w wielu województwach).
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadaj¹ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci intelektualnej (w ka¿dym wieku) i mieszkaj¹ w jednej z poni¿szych gmin: Szczyrk, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze,
Kozy, Por¹bka, Wilamowice, Wilkowice.
Koszt uczestnictwa ok. 1250,00 PLN/osobê w projekcie pokrywa w
100% Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki 2007-2013.
Wszystkie chêtne osoby prosimy o pilny kontakt w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Bestwina, ul. Szkolna 4, tel. (032)2154637.
Zg³oszenia mo¿na równie¿ dokonaæ przez internet wysy³aj¹c swoje
dane na adres: szypkab@poczta.fm.
Zapraszamy, umiejêtnoœci plastyczne nie s¹ potrzebne, liczy siê
chêæ dobrej zabawy! Czekamy na zg³oszenia do 30.10.2009. (Iloœæ
miejsc ograniczona)
Prosimy o przes³anie nastêpuj¹cych informacji:
Dane osobowe: Imiê i Nazwisko, Wiek.
Miejsce zamieszkania: Powiat, Gmina, Adres, Telefon
Stopieñ niepe³nosprawnoœci intelektualnej

•
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STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU MALARSTWA EMOCJONALNEGO W SZTUCE I TERAPII „PLACEK”
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Takie obrazy powstaj¹ na warsztatach Malarstwa
Emocjonalnego

Kultura

Listopad jest miesi¹cem, kiedy w sposób szczególny modlimy siê za
zmar³ych, zw³aszcza z naszych rodzin i bliskich. Idziemy na cmentarz,
zapalamy znicze, oddajemy siê zadumie i wspominamy tych, którzy byæ
mo¿e jeszcze nie tak dawno byli obok nas. W pierwszym dniu listopada
czcimy wszystkich œwiêtych – nie tylko tych, którzy zostali wyniesieni
przez Koœció³ na o³tarze, ale równie¿ tych, którzy nie byli kanonizowani
czy beatyfikowani, ale zostali zbawieni i ciesz¹ siê ¿yciem wiecznym. Ich
wstawiennictwo u Boga wyprasza nam wiele ³ask w pielgrzymce do Domu
Ojca. Natomiast 2 listopada modlimy siê za wszystkich zmar³ych. Chcemy przyjœæ z pomoc¹ duszom w czyœæcu cierpi¹cym, by jak najszybciej
osi¹gnê³y œwiêtoœæ
Praca, codzienne obowi¹zki i rozrywka sprawiaj¹, ¿e wspó³czesny cz³owiek
jest sk³onny do odsuwania myœli o
œmierci i czêsto zapomina, co na jej temat mówi nasza wiara. Bêd¹c na cmentarzu i stoj¹c przy grobie bliskiej osoby,
ma okazjê do refleksji na jej temat. Czy
jesteœmy przygotowani na œmieræ? Czy
zastanawiamy siê, ¿e kiedyœ nadejdzie
nasz czas, ¿e i my staniemy przed
Stwórc¹? Dlaczego jedni przyjmuj¹ nadejœcie œmierci ze spokojem, a inni odchodz¹ pogr¹¿eni w strachu i rozpaczy?
Œwiêta siostra Faustyna Kowalska wiedzia³a, ¿e do œwiêtoœci prowadzi ciernista
droga ¿ycia codziennego, po³¹czona z prze¿ywaniem trudnoœci i przeciw- noœci. Œw.
siostra opisuje w Dzienniczku, jak pewnego dnia mia³a wizjê dwóch dróg ¿ycia, z
których jedna prowadzi do œwiêtoœci, a
druga do wiecznego potêpienia: „w pewnym dniu ujrza³am dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i
kwiatami, pe³na radoœci i muzyki oraz ró¿nych przyjemnoœci. Ludzie szli t¹ drog¹,
tañcz¹c i bawi¹c siê – dochodzili do koñca, nie spostrzegaj¹c, ¿e ju¿ koniec. Ale
na koñcu tej drogi by³a straszna przepaœæ,
czyli otch³añ piekielna. Dusze te na oœlep
wpada³y w tê przepaœæ; jak sz³y, tak i wpada³y. A by³a ich tak wielka liczba, ¿e nie
mo¿na by³o ich zliczyæ. I widzia³am drug¹
drogê, a raczej œcie¿kê, bo by³a w¹ska,

zas³ana cierniami i kamieniami, a ludzie,
którzy ni¹ szli, mieli ³zy w oczach i ró¿ne
boleœci by³y ich udzia³em. Jedni padali
na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli
dalej. A w koñcu drogi by³ wspania³y
ogród, przepe³niony wszelkim rodzajem
szczêœcia, i wchodzi³y tam te wszystkie
dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapomnia³y o swych cierpieniach” (Dzienniczek, nr 153).
Ka¿dy z nas jest powo³any do œwiêtoœci. Mo¿na j¹ osi¹gn¹æ przede wszystkim przez wiernoœæ i uczciwoœæ w
wykonywaniu codziennych obowi¹zków
w domu, w pracy i w rodzinie. ¯ycie œwiête wymaga ponadto przestrzegania Bo¿ych Przykazañ i czêstego przyjmowania
Sakramentów Œwiêtych, zw³aszcza Sakramentu Pojednania i Komunii Œwiêtej. W ¿yciu cz³owieka œwiêtego Bóg jest
na pierwszym miejscu, st¹d nic dziwnego w tym, ¿e czytaj¹c ¿ywoty œwiêtych,
spotykamy u nich spokojny, a nawet pogodny stosunek do œmierci. Œwiêci przypominaj¹ nam, ¿e œmieræ jest bram¹
wiod¹c¹ do Boga. Nikt z nas nie wie,
kiedy nast¹pi koniec naszego ¿ycia doczesnego, st¹d Koœció³ zachêca, aby
ci¹gle ¿yæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i
prowadziæ œwiête ¿ycie.
Wa¿nym elementem naszego ¿ycia
wewnêtrznego jest modlitwa o dobr¹
œmieræ – tak¹, która przychodzi, gdy je-

steœmy w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej.
Pierwsz¹ Patronk¹ szczêœliwej œmierci
jest Bo¿a Rodzicielka. Do Niej zwracamy siê w modlitwie: „Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami grzesznymi
teraz i w godzinê œmierci naszej”. Oprócz
Maryi patronami dobrej œmierci s¹: œw.
Micha³ Archanio³, œw. Jan Chrzciciel, œw.
Józef, œw. Barbara, Anio³ Stró¿ i patron
ka¿dego z nas. To w³aœnie œmieræ bez
grzechu ciê¿kiego pozwala mieæ nadziejê
na wst¹pienie na drogê do nieba.
Na koniec dodajmy, ¿e za pobo¿ne
nawiedzenie cmentarza od dnia 1 do 8
listopada po³¹czone z modlitw¹ za zmar³ych, choæby tylko w myœli, przy spe³nieniu pozosta³ych warunków: godne
przyjêcie Komunii Œwiêtej, wolnoœæ od
przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet lekkiego i modlitwa w intencjach
Ojca Œwiêtego, mo¿na uzyskaæ odpust
zupe³ny i ofiarowaæ go za zmar³ych. Ponadto odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ za
nawiedzenie koœcio³a w Uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych lub w Dzieñ Zaduszny po³¹czone z odmówieniem w
nim modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzê...”,
oczywiœcie przy spe³nieniu trzech wy¿ej
wymienionych warunków. Odpust zupe³ny jest jednym z najwiêkszych darów
Mi³osierdzia Bo¿ego. Polega na darowaniu cz³owiekowi wobec Boga wszystkich
kar doczesnych, nale¿nych za grzechy ju¿
odpuszczone co do winy w Sakramencie Pokuty. Przy spe³nianiu wszystkich
warunków trzeba oczywiœcie wzbudziæ w
sobie pragnienie otrzymania odpustu
(intencjê). Odpusty mo¿emy ofiarowaæ
za siebie lub za zmar³ych.
Dwa pierwsze dni listopadowe prze¿yjmy w skupieniu: oddajmy siê modlitwie za zmar³ych oraz poddajmy siê
refleksji na temat naszej drogi do œwiêtoœci. Bêd¹c na cmentarzu, powinniœmy
mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e dla chrzeœcijanina cmentarz nie jest miejscem rozpaczy, ale nadziei w ¿ycie wieczne.
Ks. Grzegorz Pydych

Sprostowanie

•

Przepraszam za b³¹d, jaki pojawi³ siê w moim artykule pt. „Kolonia letnia do Ch³apowa” w „Magazynie Gminnym”
nr 9/2009. Zosta³o b³êdnie podane nazwisko Pani Prezes Banku Spó³dzielczego w Czechowicach-Dziedzicach. Pani
Prezes nazywa siê Agata D¹browska. Serdecznie przepraszam.
Ks. Grzegorz Pydych
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Świętość naszym zadaniem
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Adolf Gasch, jakiego nie znaliśmy

•
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Tytu³ artyku³u to nie pomy³ka w druku. Chocia¿ przez wiele lat powtarzano: „Adam Gasch z Kaniowa wyhodowa³ karpia polskiego”, habsburski dzier¿awca na imiê mia³ w³aœnie Adolf. Sk¹d to wiadomo? Z kilku
Ÿróde³. Po pierwsze Gasch pozostawi³ po sobie bogate piœmiennictwo –
ju¿ sam jego artyku³: Stawowa kultura hodowlana w maj¹tku Kaniów
(okrêg Bia³ej, Galicja), w³asnoœci Jego Cesarskiej Wysokoœci, Arcyksiêcia Albrechta podpisany jest wyraŸnie: Adolf Gasch. Po drugie te same
personalia widniej¹ na grobie hodowcy. Po trzecie, wypowiadaj¹ siê o
nim niemieccy rzeczoznawcy: Max von Dem Borne, Karl Nicklas, Walter
Uysdal. Zatem, aby byæ zgodnym z prawd¹ historyczn¹, najnowsza publikacja wydana przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
nosi tytu³: „Adolf Gasch – hodowca z Kaniowa w œwietle tekstów Ÿród³owych”. Projekt ten wspó³finansowa³ Samorz¹d Województwa Œl¹skiego.
Ksi¹¿eczka ta jest w³aœciwie pierwsz¹
prób¹ zaprezentowania biografii fascynuj¹cej postaci zdobywcy z³otego medalu na wystawie rybackiej w Berlinie (20 –
21 IV 1880 r.). Dzieli siê na czêœæ opisow¹, gromadz¹c¹ fakty z ¿ycia Gascha,
oraz na wspomniany wy¿ej artyku³ pióra
samego dzier¿awcy. Trzeba dodaæ, ¿e
tekst ten zosta³ w ca³oœci przet³umaczony na jêzyk polski. Ca³oœæ opracowa³ ni¿ej podpisany redaktor „Magazynu
Gminnego”. Co ciekawe, ju¿ po wydaniu folderu odkryto na bielskim cmentarzu ewangelickim zachowany w
ca³kiem dobrym stanie grobowiec Gascha (w sk³ad ekipy poszukiwawczej
weszli pracownicy CKSiR: Tomasz Stankiewicz, £ukasz Wojs³aw i S³awomir
Lewczak).
Jak docierano do Ÿróde³? W sposób
bardzo ró¿ny, wiele znaleziono w zasobach Internetu. Amerykañskie biblioteki
cyfrowe kryj¹ w sobie mnóstwo skarbów,
tekstów przez lata zalegaj¹cych w archiwach, teraz dostêpnych dla ka¿dego.
Nieoceniona okaza³a siê pomoc specjalistów, najbardziej dr Marty Tylzy – Janosz,
autorki pracy: „Dzia³alnoœæ gospodarcza
i spo³eczna w dobrach Habsburgów
¿ywieckich w XIX i XX wieku”, napisanej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ponadto siêgniêto do literatury

polskiej i zagranicznej, w tym opracowañ
lokalnych, jak np. „Dziejopis” Jana Grzybowskiego z Bestwiny.
Gasch przyszed³ na œwiat w 1839 roku,
czyli równo 170 lat temu. W m³odoœci,
jeœli wierzyæ niektórym autorom, odebra³
staranne wykszta³cenie. Prawdopodobnie uczy³ siê w akademii rolniczej w Hohenheim ko³o Stuttgartu. Zapoznawa³ siê
z osi¹gniêciami takich s³aw ówczesnej
nauki jak s³ynny chemik Justus von Liebig. Zdobyt¹ wiedzê wykorzystywa³ w
praktyce, najpierw jako dzier¿awca dóbr
Babica, Roków i czêœci Witanowic ko³o
Wadowic, a nastêpnie, od 1873 r. Kaniowa i Mirowca (jako filii folwarku kaniowskiego). Kaniów przej¹³ od zarz¹dcy
Józefa Potyki i pozosta³ tutaj a¿ do 1908 r.
Zmar³ 7 lat póŸniej.
W pracy stosowa³ nowe, pionierskie
metody – m.in. wynalezione przez Tomasza Dubisza przesadkowanie, czyli przenoszenie m³odych stadiów rozwojowych
karpia do kolejnych, wczeœniej przygotowanych stawów. Odwraca³ tak¿e proporcje samców i samic, s³usznie rozumuj¹c, ¿e jedna samica sk³ada wystarczaj¹c¹ iloœæ ikry, nawet pó³ miliona jajeczek. Zostawiaj¹c narybkowi wiêcej
wolnej przestrzeni sprawi³, ¿e ryby stawa³y siê coraz wiêksze, lepiej ukszta³towane, a co za tym idzie – smaczniejsze.

Ucieczka przed popkulturą
„Nie damy siê zaszufladkowaæ” – mówi¹ cz³onkowie
zespo³u Lacrime Dei z Bestwiny i wierni swoim przekonaniom graj¹ swoj¹ muzykê. O pocz¹tkach dzia³alnoœci kapeli, inspiracjach twórczych oraz gustach muzycznych
wspó³czesnej m³odzie¿y rozmawia³am z ch³opakami
w salkach przy koœciele w Bestwinie, w miejscu ich prób.
10

Najnowsza publikacja o Adolfie Gaschu
Stawowa gospodarka Gascha by³a
œciœle zintegrowana z jego dzia³alnoœci¹
rolnicz¹. Ze wzglêdu na przepisy kontraktu dzier¿awnego w folwarku nic nie
mog³o siê zmarnowaæ. Mu³em ze stawów gospodarz u¿yŸnia³ pola, wodn¹ roœlinnoœci¹ karmi³ krowy, obsiewa³
wysuszone stawy koniczyn¹ i ró¿nymi
rodzajami zbó¿. Nie umacnia³ brzegów
grobli kamieniami, ale zostawia³ tam
trzciny, by swoimi korzeniami chroni³y
wa³y przed uderzeniami fal i rozmyciem.
Zale¿a³o mu na zachowaniu zarówno
bogatego œwiata mikroskopijnego
planktonu, jak i populacji innych zwierz¹t (bezkrêgowców, ptactwa).
Na samym koñcu ewangelickiego
cmentarza przy ul. Pi³sudskiego zauwa¿amy skromn¹, czarn¹ tablicê z napisem:
Ruhestätte der Familie Adolf Gasch. Jeœli ktoœ z szanownych Czytelników przypadkiem lub ca³kiem œwiadomie znajdzie
siê w tym miejscu, niech zapali znicz i
przez chwilê pomyœli o ¿yciu i osi¹gniêciach tego, który rozs³awi³ Kaniów i gminê Bestwina na ca³y œwiat.
S³awomir Lewczak

Wiosn¹ 2006 roku Adrian „Acho” Pyka i Adrian Stêpieñ
za³o¿yli Lacrime Dei, który po ponad trzech latach i po licznych
zmianach personalnych dziœ liczy piêæ osób. S¹ to: Pawe³
„Hipeace” Romik (wokal, gitara rytmiczna) , Kamil „Puczuœ”
Puczka (gitara g³ówna) , Piotr „Popek” Stopka (gitara solowa) , Sebastian „Bacho” Pyka ( gitara basowa) oraz jeden z
za³o¿ycieli- Adrian „Acho” Pyka (perkusja).
Wioleta Gandor: Gracie w salkach przy koœciele. Co na to
Ksi¹dz Proboszcz?

Kultura
Lacrime Dei: To w³aœnie dziêki uprzejmoœci ksiêdza Cezarego Dulki mo¿emy tutaj odbywaæ próby. Oprócz nas æwiczy tu
równie¿ chór. Wszyscy jednak ¿yjemy w zgodzie i nie ma ¿adnych nieporozumieñ. Czasami zagl¹da do nas ksi¹dz Cezary.
Pewnego dnia, kiedy przyszed³ to „prze¿egna³ siê” tylko i wyszed³. Jednak jesteœmy pewni, ¿e trzyma za nas kciuki i wierzy,
¿e odniesiemy sukces.
W.G.: Szukaj¹c o Was materia³ów wyczyta³am, ¿e s³uchacie
heavy metalu, m. in. In Flames, Children of Bodom, Dream
Theater czy Slayera. Czy w zwi¹zku z tym gracie tak¹ muzykê?
LD: Nie do koñca. Muzykê, któr¹ gramy okreœlilibyœmy jako
melodyjny metal. Dbamy o to, by utwory by³y bogate w melodiê, a teksty dawa³y do myœlenia.
WG: O czym generalnie œpiewacie?
L.D.: Aktualnie teksty pisze Pawe³ Romik. Opisuj¹ one otaczaj¹cy nas œwiat i prowokuj¹ do myœlenia. Natomiast wczeœniej autorem s³ów by³ Micha³ Indeka, nasz poprzedni
wokalista i klawiszowiec. Teksty by³y g³êboko psychodeliczne.
Odchodz¹c z Lacrime Dei, zabra³ ze sob¹ swoje utwory, wiêc
teraz zespó³ zaczyna w zasadzie od nowa. Jednak ciê¿ko pracujemy i ci¹gle tworzymy teksty i melodie.
W.G.: Od 2006 roku minê³o ju¿ du¿o czasu. Nie jesteœcie
pocz¹tkuj¹cym zespo³em. Co dzia³o siê przez te lata w kapeli?

L.D.: Na pewno reklamy, zarówno na p³ycie jak i na bannerach podczas koncertów.
W.G.: Na wasze koncerty przychodz¹ mi³oœnicy rocka, czyli
ludzie o podobnych preferencjach muzycznych do was. Ale to
tylko czêœæ m³odzie¿y. Jak oceniacie gusta muzyczne wspó³czesnej m³odzie¿y?
L.D.: Niestety, naszym zdaniem generalnie m³odzie¿ nie ma
swoich w³asnych preferencji, ale z góry przyjmuje to, co subkultura narzuca. Dziœ ludzie lubi¹ siê szufladkowaæ, dzieliæ na
subkultury i bezmyœlnie przyjmowaæ punkt widzenia i muzykê.
Bez zastanowienia uwa¿a siê za dobre wszystko, co tylko mieœci siê w tej „szufladce”, do której „weszliœmy”. Wspó³czeœnie
mamy te¿ do czynienia z zabijaniem instrumentów przez muzy-

kê techno czy dance. Pouk³adanie klocków w programie komputerowym to nie to samo co tworzenie muzyki na instrumentach. Naszym zdaniem nie jest to dobra droga. Jednak szanujemy oczywiœcie wszystkie gatunki muzyczne.
W.G.: Co w takim razie mo¿e zrobiæ m³ody cz³owiek, aby nie
daæ siê porwaæ w bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego, co
us³yszy, ¿e jest „dobre” i co zobaczy w tej „szufladce”?
L.D.: Po pierwsze nale¿y „unieœæ siê” ponad wszystkimi podzia³ami na subkultury i po prostu s³uchaæ. Ka¿dy indywidualnie s³yszy co mu odpowiada. My jesteœmy dobrym przyk³adem
na to, poniewa¿ chocia¿ okreœlamy swoj¹ muzykê jako melodyjny metal, to nie zamykamy siê w tym gatunku. Ci¹gle szukamy czegoœ nowego, eksperymentujemy z dŸwiêkami,
³¹czymy i mieszamy style. Nie uwa¿amy siê za metali czy punków. Gramy to, co lubimy, nie staraj¹c siê na si³ê spodobaæ.
Nie mamy grupy ludzi, do której adresujemy muzykê. Jeœli
komuœ wpadnie w ucho to siê cieszymy, a jeœli nie to trudno.
Jesteœmy po prostu sob¹ i cieszy nas to, co robimy!
I to widaæ. S³uchaj¹c czterech najnowszych kawa³ków Lacrime Dei czu³am, ¿e ch³opaki oprócz tego, ¿e kochaj¹ to, co
robi¹, chc¹ równie¿ przekazaæ pewn¹ treœæ. A to wspó³czeœnie
bardzo wa¿ne. W czasach popkultury, od której, wydaje siê,
nie ma ucieczki, m³odzi ludzie udowadniaj¹, ¿e mo¿na. To, co
wartoœciowe nie jest podane na tacy. Komercyjne utwory mo¿e
i ³atwo wpadaj¹ w ucho, ale w muzyce chodzi o coœ wiêcej.
Dlatego trzeba wspieraæ takie zespo³y jak Lacrime Dei. Ich
droga jest trudna, daleka od komercji i popkultury, ale w³aœnie
dlatego warto w nich inwestowaæ.
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W.G.: Co bylibyœcie w stanie zaoferowaæ potencjalnym sponsorom?

Lacrime Dei w pe³nym sk³adzie

•

L.D.: Oprócz czêstych prób, odbywanych dwa, trzy razy
w tygodniu, graliœmy na lokalnych imprezach. W sumie wyst¹piliœmy oko³o piêtnastu razy, w tym na koncercie charytatywnym w szkole w Bielsku- Bia³ej. Przez ten czas powsta³o
ponad dziesiêæ piosenek, a piêæ mamy w wersji roboczej.
Obecnie jesteœmy na etapie wydawania demo. W³asnym
nak³adem finansowym pokryliœmy koszty nagrañ studyjnych.
Nagraliœmy 4 piosenki, które chcemy rozsy³aæ do klubów i na
przegl¹dy zespo³ów. Poszukujemy jednak sponsorów na
wydanie p³yty, nowe instrumenty oraz dojazdy na koncerty.
Na razie doje¿d¿amy kilkoma samochodami, co jest k³opotliwe i nieekonomiczne. Ponadto trudno w ten sposób przewoziæ instrumenty. Oprócz sponsorów poszukujemy równie¿
klawiszowca.

Kultura

Przez pola i knieje…
Wystawa Koła Łowieckiego „Bażant”
w Muzeum Regionalnym – 25 IX
W gminie takiej jak nasza nie sposób spotkaæ osoby, która nie wiedzia³aby nic o dzia³alnoœci tutejszych
myœliwych. Jeœli ktoœ nawet nie ma w rodzinie kogoœ
paraj¹cego siê tym rzemios³em, to przecie¿ móg³
wpaœæ mu w rêce jeden z numerów „Magazynu Gminnego” lub okolicznoœciowy folder z okazji 60 - lecia
„Ba¿anta”. W bibliotekach organizowano wystawy i
pogadanki, dzieci spotyka³y siê z myœliwymi w szko³ach i na wycieczkach plenerowych. Nawet podczas
jesiennych spacerów zauwa¿amy myœliwskie ambony lub paœniki dla zwierz¹t.
Znajomoœæ to jedno, osobna sprawa to stosunek do ³owiectwa. Jak to w demokracji bywa, nie jest on jednolity. Gor¹ca
debata w tym temacie przetoczy³a siê niedawno w polskim
wydaniu „Newsweeka”. Jedni postrzegaj¹ myœliwych jako tych,
którzy zabijaj¹ niewinne zwierzêta, inni podkreœlaj¹ ich zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska naturalnego, kulturotwórcz¹
i edukacyjn¹ rolê ³owiectwa. Taki podzia³ by³, jest i bêdzie – nie
chcemy wchodziæ w spory ideologiczne, a jedynie przedstawiæ
relacjê z interesuj¹cego spotkania w Muzeum im. Ks. Zygmunta Bubaka.

zaj¹ca, skoki – nogi, farba –
krew. Odwo³ywa³ siê równie¿
do dzie³ kultury – wierszy,
powieœci, obrazów o tematyce ³owieckiej. Nie mog³o tu
zabrakn¹æ s³ynnego „koncertu Wojskiego” lub p³ócien
Kossaka albo Fa³ata.
O polowaniach na ziemi
bestwiñskiej barwnie opowiedzia³a pani Waleria Owczarz,
wskazuj¹c na dwór Habsburgów i ich zami³owania w tym
wzglêdzie. Do dziœ zachowa³y
siê zdjêcia arcyksiêcia Leona
Karola w stroju myœliwskim i Pan Anatol Faruga opowiedzia³
ze strzelb¹, wspomnienia o o historii ³owiectwa
wielkich ³owach przetrwa³y
tak¿e w pamiêci s³u¿by pa³acowej i ich potomków.
Powojenna historia jest ju¿ stosunkowo dobrze udokumentowana – w 1948 r. powsta³o z inicjatywy Jana Œlosarczyka
ko³o „Lis”, które w r. 1963 przyjê³o obecn¹ nazwê „Ba¿ant”.
Znacz¹ce postacie tamtego pionierskiego czasu to d³ugoletni
prezes Franciszek ¯u¿a³ek, Stefan ¯ywio³, Józef Faruga, Antoni Bularz, Franciszek Adamaszek, Zdzis³aw Hamerlak i inni,
wymienieni w jubileuszowych publikacjach – folderach wydanych z okazji 50 i 60- lecia „Ba¿anta”.

•

Magazyn gminny październik Nr 10/2009

Przemówienie Wójta Stefana Wodniaka

Eksponaty i literatura ³owiecka
W muzealnej sali kominkowej zasiad³o wielu zaproszonych
goœci, wœród nich m.in: Wójt Stefan Wodniak, przewodnicz¹ca
TMZB Waleria Owczarz, dyrektor CKSiR Grzegorz Boboñ, dyrektor GBP Teresa Lewczak, radna Danuta Kubik. Myœliwych
reprezentowali Panowie: Miros³aw Furczyk (prezes K£ „Ba¿ant”), Marek Handzlik (³owczy), Krzysztof Œlosarczyk (skarbnik)
i Anatol Faruga (prezes w latach 1985 – 1995). Poprowadzenia ca³oœci podj¹³ siê pracownik Muzeum, Andrzej Wojty³a.
Na kilka godzin przeniesiono siê zatem w niedostêpne puszcze i na szerokie równiny, by odbyæ wraz z myœliwymi d³ug¹
podró¿ – od czasów prehistorycznych, a¿ do wspó³czesnoœci.
W ciekawym i obszernym referacie historiê ³owiectwa na ziemiach polskich zaprezentowa³ p. Anatol Faruga. Objaœni³ znaczenie zwyczajów myœliwskich (œlubowanie, chrzest, pokot,
ognisko), genezê czêœci ubioru, przeanalizowa³ tak¿e zwroty
wystêpuj¹ce w œrodowiskowej gwarze: np. s³uchy – to uszy
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Na wystawie zgromadzono szereg ciekawych eksponatów
– wzrok przyci¹gaj¹ trofea, na co dzieñ zdobi¹ce zwykle œciany
domowego zacisza, teraz udostêpnione wszystkim zwiedzaj¹cym. Nad kominkiem usadowi³ siê wypchany jenot, zaœ po
drugiej stronie wy³o¿ono czaszki lisów i poro¿a saren. Z domku „na Studzienniku” sprowadzono przyozdobiony odznak¹
„Z³om” myœliwski sztandar, róg sygna³owy, zdobyte medale i
dyplomy. Œcianê zdobi¹ zdjêcia dawnych i obecnych cz³onków
Ko³a. Jest sporo do ogl¹dania i czytania – zapewnia to bogata
literatura przedmiotu, np. przekrojowa monografia A. Kryñskiego „Z kart ³owiectwa polskiego”.
Pisaliœmy ju¿ kiedyœ (np. w artykule Integracja z „Ba¿antem” – MG 10/2008) o wspania³ej wspó³pracy naszych myœliwych z ró¿nymi œrodowiskami – pocz¹wszy od przedszkolaków,
a¿ do osób niepe³nosprawnych. Teraz nadarza siê kolejna
okazja. Niech zarówno zwolennicy jak i osoby patrz¹ce bardziej krytycznym okiem na ³owiectwo przyjd¹ i zapoznaj¹ siê z
treœci¹ wystawy, choæby nawet w celach wy³¹cznie edukacyjnych.
Z okazji przypadaj¹cego 3 listopada wspomnienia œw. Huberta, patrona myœliwych, redakcja Magazynu Gminnego ¿yczy
cz³onkom K£ „Ba¿ant” – „Darz Bór!”
S³awomir Lewczak

Edukacja

Ślubowanie pierwszoklasistów
w Kaniowie i Janowicach
Kaniów:
13.10.2009 – data dla wielu z nas „ zwyk³a”,
wi¹¿¹ca siê z wieloma codziennymi obowi¹zkami, paroma chwilami radoœci. Jednak nie dla
dzieci pierwszej klasy Szko³y Podstawowej w Kaniowie, dla których na zawsze pozostanie znacz¹c¹. Dlaczego? Otó¿ tego dnia sta³y siê
uczniami, przyjmuj¹c na siebie z pe³n¹ œwiadomoœci¹ wynikaj¹ce z tego faktu obowi¹zki. W
obecnoœci kole¿anek, kolegów, nauczycieli i rodziców z³o¿ono uroczyste œlubowanie, zawieraj¹ce siê w s³owach: Œlubujê byæ dobrym
uczniem, dbaæ o honor mojej szko³y i klasy.
Bêdê uczy³ siê dobrze, s³u¿y³ pomoc¹ s³abszym,
s³ucha³ nauczycieli i prze³o¿onych. Postaw¹
swoj¹ bêdê sprawia³ radoœæ wychowawcom i rodzicom, by wyrosn¹æ na dobrego cz³owieka
i wzorowego Polaka.
W tych trzech zdaniach zawiera siê istota
kszta³cenia i wychowania. Dziœ zaczynamy na- Œwie¿o upieczeni uczniowie z Kaniowa
ukê czytania, pisania, aby w przysz³oœci móc saWielu sukcesów na nowej drodze obowi¹zków szkolnych
memu kreœliæ losy historii, tworzyæ jeszcze piêkniejszy œwiat
¿yczy dzieciom:
wychowawca Bo¿ena Mleczko
– oparty na prawdziwych wartoœciach, mi³oœci i wybaczania.

M³odzi Janowiczanie pasowani na pierwszoklasistów
czêœæ programu, czyli wspólne œwiêtowanie przy s³odkim poczêstunku. W tym miejscu wychowawca klasy I pragnie gor¹co
podziêkowaæ za wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie oraz serdeczn¹ pomoc ze strony rodziców i wszystkich, którzy przyczynili
siê do uœwietnienia tej uroczystoœci. Podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ dzieciom, które œwietnie wywi¹za³y siê z zadanych im roli.
Ewelina Olejak – nauczyciel nauczania zintegrowanego
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16 paŸdziernika uczniowie klasy I jak ka¿e tradycja zjawili
siê w szkole, aby zostaæ w³¹czonymi do Braci Uczniowskiej.
Oczywiœcie ka¿demu towarzyszy³a lekka trema, ale pamiêtaæ
nale¿y o tym, ¿e „tylko raz staje siê 100% pierwszakiem”, wiêc
jak nie czuæ napiêcia w takiej chwili. Oczywiœcie najwa¿niejsze by³o, ¿eby dobrze wypaœæ przed ukochanymi rodzicami,
którzy czekali niecierpliwie na ten wa¿ny dzieñ, w ¿yciu ich dzieci.
Po krótkim powitaniu przez pani¹ dyrektor Urszulê Kal, dzieci
rozpoczê³y wystêpy artystyczne, podczas których wykaza³y siê
umiejêtnoœciami recytatorskimi, muzycznymi a nawet aktorskimi, czyli pokaza³y, na co naprawdê ich staæ, a trema odesz³a w zapomnienie. Pomagali im w tym dzielnie koledzy z
klasy II pod opiek¹ pani Elizy Szeligi oraz reprezentant klasy VI.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej pierwszoklasiœci z³o¿yli
uroczyst¹ przysiêgê, w obecnoœci wszystkich goœci, po której
pani dyrektor pasowa³a ka¿dego z nich na prawowitego ucznia.
Nastêpnie ka¿dy uczeñ dosta³ pami¹tkowy dyplom, na którym
powinien potwierdziæ z³o¿on¹ przysiêgê w³asnym podpisem
oraz pierwszy wa¿ny dokument w postaci legitymacji szkolnej.
Ponadto wychowawczyni, a zarazem opiekun SKO wrêczy³a dzieciom ksi¹¿eczki oszczêdnoœciowe. Jednak najwspanialszym
prezentem by³y piêkne kolorowe „rogi obfitoœci” pe³ne s³odyczy
i niespodzianek, które podarowali swoim pociechom dumni
rodzice. Od tego momentu rozpoczê³a siê najprzyjemniejsza
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Janowice:
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Dekada z Janem Pawłem II

Nie przebrzmia³y jeszcze echa jubileuszu 50 – lecia ZSP Bestwina, a ju¿ przysz³o nam œwiêtowaæ kolejn¹ piêkn¹
rocznicê. Spo³ecznoœæ Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Bestwinie obchodzi³a 15 paŸdziernika dziesi¹te urodziny.
To pierwszy znacz¹cy „kamieñ milowy” dla tej placówki. Pamiêtamy wszyscy reformê systemu edukacji wprowadzon¹ przez rz¹d Jerzego Buzka. Mo¿na spieraæ siê o owoce tej reformy, ale fakt faktem, gimnazja na dobre
zadomowi³y siê w naszej œwiadomoœci. W 1999 r. powsta³y tak¿e dwie szko³y tego typu w gminie Bestwina.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 12.45 na du¿ej sali
gimnastycznej. Pani Dyrektor Jolanta Rothkegel przywita³a zaproszonych Goœci. Szko³ê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili m.in.:
Wójt Stefan Wodniak, Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium
Oœwiaty w Bielsku – Bia³ej Anna Jankowska – Wdowiak, Dyrektor Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Arkadiusz
Maj, Radni Gminy Bestwina: Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji,
Kultury, i Bezpieczeñstwa Publicznego Benedykt Kohut, Stanis³aw Nycz, Jerzy Kijas, Dyrektor GBP Teresa Lewczak, Ks. Proboszcz Cezary Dulka, przedstawiciel Rady Rodziców Tadeusz
Ochman, Dyrektor ZSP Agata Rak, ponadto rodzice gimnazjalistów, nauczyciele i oczywiœcie sami uczniowie.

– wiêkszoœæ z nich opowiedzia³a siê za Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II. Na drugim miejscu uplasowa³ siê…Adam
Ma³ysz, odnosz¹cy w tamtym czasie swoje najwiêksze sukcesy. Do decyzji gimnazjalistów przychylili siê nauczyciele i rodzice, a tak¿e diecezjalny biskup Tadeusz Rakoczy. Poniewa¿
Jubileusz odbywa³ siê w przeddzieñ 31 rocznicy wyboru Jana
Paw³a II na papie¿a, wielkiego Rodaka wspominano w sposób szczególny.
M³odzie¿ z klasy IIIc pod kierunkiem pañ Katarzyny Kupper,
Magdaleny Wodniak – Foksiñskiej, Ilony Wójtowicz (dekoracje) i przy pomocy p. Jerzego Kijasa przygotowa³a monta¿ s³owno – muzyczny bêd¹cy ho³dem z³o¿onym Ojcu Œwiêtemu.
Przypomniano lata wadowickie Karola Wojty³y, studia w Krakowie, kap³añstwo, pos³ugê biskupi¹ i wreszcie 27–letni pontyfikat. Recytacje i piosenki wywar³y wielkie wra¿enie na
goœciach, w tym Wójcie Stefanie Wodniaku, sk³adaj¹cym
swoje gratulacje pani Dyrektor, m³odym artystom i kadrze
nauczycielskiej.

•
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Nowi gimnazjaliœci œlubuj¹
Gdy ongiœ zastanawiano siê nad wyborem patrona szko³y,
pomyœlano, ¿e musi byæ to ktoœ ogólnie znany, najlepiej Polak,
œwiec¹cy dobrym przyk³adem i zas³uguj¹cy na miano autorytetu. G³os w przeprowadzonej ankiecie mieli sami uczniowie
Wójt Stefan Wodniak przyznaje nagrody dla nauczycieli
Po akademii mia³ miejsce uroczysty obiad, na którym Wójt
wrêczy³ swoje nagrody zas³u¿onym nauczycielom i pracownikom szko³y. Po nim wyró¿nienia przyznawa³a dyr. J. Rothkegel.
Uczestnicy otrzymali pami¹tkowe foldery dokumentuj¹ce dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Gimnazjum, a trzeba przyznaæ, ze
materia³u tekstowego i zdjêciowego nazbiera³o siê sporo.
Uczêszczaj¹cy do Gimnazjum Jana Paw³a II uczniowie z
Bestwiny i Janowic mog¹ byæ dumni, ¿e zdobywaj¹ wiedzê w
tak nowoczesnych i komfortowych warunkach. Osoba patrona
motywuje ich do „wyp³ywania na g³êbiê”, co widaæ nie tylko po
œredniej ocen, lecz tak¿e po wynikach konkursów i olimpiad
przedmiotowych, dzia³aj¹cych ko³ach zainteresowañ. Ze strony redakcyjnej dziêkujemy pani Dyrektor, pracownikom i gimnazjalistom za owocn¹ i chêtn¹ wspó³pracê z „Magazynem
Gminnym”!
S³awomir Lewczak

Wkrótce ju¿ b³ogos³awiony
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W Dniu Ch³opaka, 30 wrzeœnia og³oszono wyniki. Najpiêkniejsz¹ fotografiê
(„Meduza i œlimak”) wykona³a Natalia Tekieli z V klasy, najciekawszy reporta¿
napisa³ Szymon Baranowski, uczeñ III
klasy, natomiast autork¹ najlepszego
wywiadu okaza³a siê Weronika Kubas,
równie¿ z III klasy. Inicjatywa przeprowadzenia tego konkursu bardzo spodoba³a siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy
Bestwina – Jerzemu Zu¿a³kowi, który
ufundowa³ nagrody dla zwyciêzców.
Uczniowie otrzymali równie¿ nagrody
ksi¹¿kowe od szko³y. Pani Dyrektor wyrazi³a ogromn¹ radoœæ, ¿e uczniowie
oprócz zas³u¿onego odpoczynku przez
wakacje, rozwijaj¹ równie¿ swoje zainteresowania i doskonal¹ umiejêtnoœci.
Wioleta Gandor
***
Szymon Baranowski, kl. III:
„Niebo w zasiêgu rêki”
Byæ blisko nieba, spotkaæ siê z gwiazdami – to marzenie niejednego ma³ego
astronoma. Moje marzenie o ujrzeniu
gwiazd z bliska spe³ni³o siê tego roku
podczas wakacji. Mia³em okazjê zwiedziæ Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie. W œrodku okr¹g³ego budynku
przykrytego kopu³¹ w kszta³cie pó³kuli
znajduje siê okr¹g³a sala, a na œrodku
stoi ogromny aparat zwany planetarium.
Za pomoc¹ tego w³aœnie aparatu mo¿-

na zobaczyæ planety, znaki zodiaku,
spadaj¹ce meteoryty, Drogê Mleczn¹,
zapadaj¹c¹ noc i budz¹cy siê dzieñ.
Oprócz planetarium mo¿na zobaczyæ
najwiêksz¹ w Polsce lunetê. Przez lunetê mo¿na ujrzeæ z bliska Ksiê¿yc,
S³oñce i gwiazdy. Najlepiej ogl¹daæ je w
miesi¹cach: listopad, grudzieñ, styczeñ
i luty, bo wtedy jest najlepszy obraz. Planetarium w Chorzowie to bardzo ciekawa i interesuj¹ca lekcja z astronomii.
***
Weronika Kubas, kl. III
„Wakacyjny Wywiad”
– Hello, jak masz na imiê?
– Michael.
– Ja jestem Weronika, to mój brat Micha³, mama Sylwia, tata Piotr i babcia
Krystyna. Tatuœ mówi, ¿e Michael to po
polsku Micha³, macie tak samo na imiê.
Sk¹d pochodzisz?
– Pochodzê z Afryki, z Kenii.
– A co robisz w Grecji, studiujesz?
– Nie, pracujê. Muszê pomagaæ moim
rodzicom i siostrom w Kenii. Moja rodzina
robi pami¹tki z Afryki, a ja je tutaj sprzedajê.
– Jakie masz pami¹tki?
– £uki, strza³y, maski, bêbenki, rêcznie rzeŸbione s³onie i iguany.
– Czy ta maska jest prawdziwa?
– Tak, jest zrobiona rêcznie przez moj¹
rodzinê z jednego kawa³ka drewna.
– A ten ³uk to chyba taka ozdoba, nie
jest prawdziwy?

Z braku miejsca nie daliœmy rady
w tym numerze „MG” opublikowaæ innych
prac, ale redakcja przejrza³a je wszystkie i zapewnia, ¿e wszystkim laureatom
nale¿¹ siê zas³u¿one wyrazy uznania!
Zachêcamy szko³y oraz uczniów indywidualnie do nadsy³ania ciekawych materia³ów na nasz adres mailowy lub
pocztowy. To dla nich stworzyliœmy dzia³
„Edukacja”! Ju¿ teraz dziêkujemy Paniom
Dyrektor i nauczycielom za interesuj¹ce
teksty i fotografie.

Owoce w janowickiej szkole
Szko³a Podstawowa im. M. Konopnickiej w Janowicach przyst¹pi³a do
programu „Owoce w szkole” finansowanego przez Uniê Europejsk¹.
Program ten bêdzie realizowany
w I pó³roczu roku szkolnego 2009/10,
a ma na celu wpajanie uczniom zdrowych nawyków ¿ywieniowych. Zachêcamy wszystkie dzieci klas: pierwszej, drugiej i trzeciej do spo¿ywania codziennej porcji witamin.

19 paŸdziernika w naszej szkole
rozpoczê³a siê akcja, w której bior¹
udzia³ uczniowie klas: I - III.Pierwszymi owocami i warzywami, jakie dosta³y dzieci by³y soczyste
gruszki i kawa³ki rudej marchewki.
Dzieci zajada³y siê nimi ze smakiem, g³oœno przy tym chrupi¹c.
Pamiêtajmy z okazji tej akcji o s³owach piosenki: „wszyscy mamy
dziarskie minki, bo zjadamy witaminki” zachêcaj¹c przy tym do
spo¿ywania warzyw i owoców nie
tylko w murach szkolnych, ale
wszêdzie. /ZSP Janowice/
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Smacznego!
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Ka¿dego roku przed rozpoczêciem wakacji Dyrektor Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Bestwince Wies³awa Ochman – Szeliga og³asza dla uczniów
konkurs. W tym roku nagrody przyznano w trzech kategoriach – zdjêcie, reporta¿ oraz wywiad. Jury zasiad³o w sk³adzie: dyrektor szko³y – Wies³awa Ochman
– Szeliga, polonista – Anna P¹czek oraz pedagog szkolny – Agata Niemczyk.

•

Radość pisania i fotografowania

– Oczywiœcie, ¿e jest prawdziwy, moja
rodzina poluje takimi ³ukami na lwy,
mo¿na nim nawet zabiæ s³onia! (…)
– Ale takimi strza³ami nie da siê przecie¿ zabiæ s³onia?
– Strza³y s¹ prawdziwe, tylko powinny
mieæ stalowy grot. Jak polujemy na du¿e
zwierzêta takie jak lwy i tygrysy, to moczymy groty w truciŸnie, a potem idziemy po
œladach, a¿ siê zwierzê przewróci.
– Tatuœ mówi, ¿e takiego miêsa to potem nie mo¿na jeœæ, bo bêdzie zatrute.
– Nie, to nie jest trucizna, to taki narkotyk.
– A te czarne figurki, czemu maj¹ ró¿ne stroje?
– Bo to s¹ ró¿ne narody z Afryki, te w
maskach na twarzach to Masajowie, te
w ¿ó³tych strojach to Senegalczycy, w pomarañczowych to Somalijczycy, a w niebieskich to Kameruñczycy.
– A Ty jesteœ Masajem?
– Tak, bo ka¿dy Kenijczyk jest Masajem.
– Mamusia chce kupiæ tak¹ rodzinê
z Senegalu i Somalii, dobrze?
– Oczywiœcie.
– Jutro ju¿ wyje¿d¿amy, to pewnie wiêcej siê nie zobaczymy…
– To do zobaczenia za rok. A tu macie
na pami¹tkê ode mnie dwa ma³e s³onie. S³oñ z tr¹b¹ u góry oznacza u Masajów powodzenie.
– See you!

Edukacja

Nuda – to nie dla nas!
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Kaniowie wraz z opiekunami Alicj¹ Skrudlik i Dorot¹ Beniowsk¹ postanowili aktywnie wykorzystaæ czas po zajêciach szkolnych.
3 paŸdziernika 15 osobowa grupa wraz z uczniami ze Szko³y Podstawowej w Bestwinie, wybra³a siê na rajd „Br¹zowego Liœcia” organizowany przez Starostwo Powiatowe. Rajd
zgromadzi³ ponad 1000 uczestników, wœród których zauwa¿yæ mo¿na by³o tak¿e reprezentacjê uczniów ze szkó³ naszej
Gminy.

dycze. Szczêœliwi i lekko zmêczeni uczniowie z opiekunami
wrócili do Kaniowa, w czasie drogi powrotnej ju¿ planowali
kolejne wyprawy.
I tak te¿ siê sta³o, bo ju¿ 16 paŸdziernika 47 uczniów tym
razem wybra³o siê na Jesienn¹ Wystawê Królików, Drobiu
Ozdobnego i U¿ytkowego oraz Go³êbi do Czechowic-Dziedzic,
do zwiedzania której przy³¹czyli siê tak¿e uczniowie klasy 3
wraz z wychowawczyni¹ Beat¹ Kozio³. Uczniowie pochodz¹ ze
wsi i dobrze znaj¹ popularne zwierzêta takie jak kura, kogut,
kaczka czy go³¹b. Pomimo to byli zafascynowani i zaskoczeni
ró¿norodnoœci¹ okazów jakie mogli tam zobaczyæ. W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ Urzêdowi Gminy Bestwina za sfinansowanie autokaru.

•
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My nigdy siê nie nudzimy!
Trasa bieg³a przez Prze³êcz Salmopolsk¹, Karkoszczonkê, Szczyrk. Pomimo wczesnej pory wymarszu i zimna uczestnikom wêdrówki górskiej dopisywa³ wspania³y humor. Na
mecie na wszystkich czeka³a pyszna grochówka, gor¹ca herbata i loteria. Zmêczenie nie przeszkodzi³o czworgu uczestnikom z grupy kaniowskiej: Justynie Knapczyk, Klaudii
Sachmerdzie, Magdalenie Górze i Dawidowi Kusiowi, wzi¹æ
udzia³ w konkursie i zaœpiewaæ piosenkê pt. „Uœmiech”.
Wystêp bardzo podoba³ siê zebranym, zosta³ nagrodzony
oklaskami, a organizatorzy wrêczyli odwa¿nym artystom s³o-

Krótki odpoczynek na trasie wêdrówki
A gdzie uczniowie wybior¹ siê kolejnym razem? Dowiecie
siê ju¿ wkrótce.
D.B.

Nasi nauczyciele w Nauczycielskiej
Akademii Internetowej
Od 5 paŸdziernika rozpoczê³y siê zajêcia w Nauczycielskiej Akademii
Internetowej (NAI), do których przyst¹pi³o 7 nauczycieli ze Szko³y Podstawowej w Bestwince oraz 4 nauczycieli ze Szko³y Podstawowej
w Bestwinie.
NAI, to najnowszy program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) wspólnie z PolskoAmerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci w
Warszawie. Projekt oparty na programie

„Szko³a ucz¹ca siê”. G³ównymi za³o¿eniami prowadzonych kursów jest podnoszenie jakoœci pracy w szkole, efektywnoœci
nauczania oraz wprowadzanie nowej
podstawy programowej w szkole.
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W siedmiu rodzajach kursów bierze
udzia³ 1430 nauczycieli ze 173 szkó³ z
ca³ej Polski. Gmina Bestwina jest jedyn¹
gmin¹ w Polsce, z której zg³osi³y siê do
programu 2 placówki, co jest ju¿ na starcie du¿ym sukcesem.
Udzia³ w kursach NAI jest form¹ doskonalenia zawodowego nauczycieli, w
której oprócz nauczycieli uczestnicz¹
uczniowie oraz ich rodzice. W dniach 78 paŸdziernika br. w szkoleniu zorgani-

Ogłoszenia
zowanym przez CEO w Warszawie wziêli udzia³ wszyscy dyrektorzy szkó³ uczestnicz¹cych w programie NAI. Podczas
zajêæ warsztatowych oraz wyk³adów poznaliœmy filozofiê i szczegó³y poszczególnych kursów. Spotkanie umo¿liwi³o
nawi¹zanie kontaktów i wymianê doœwiadczeñ zawodowych z innymi dyrektorami szkó³ z ca³ej Polski. Studiowanie
w Nauczycielskiej Akademii Internetowej
opiera siê na metodzie „3 razy i”. Indywi-

dualnej opiece mentora, interakcyjnoœci,
tj. wymianie doœwiadczeñ na forum z innymi uczestnikami kursu oraz na Internecie, czyli prowadzeniu zajêæ za
poœrednictwem specjalnej platformy internetowej.
Tematami kursów s¹ m.in. motywowanie uczniów do nauki, wykorzystanie
wyników egzaminów w szkole, metody
nauczania i oceniania w pracy m³odego
nauczyciela, ocenianie kszta³tuj¹ce w

pracy szko³y oraz technologie informacyjno- komunikacyjne.
Wszystkim kursantom ¿yczê zdobycia
wielu cennych doœwiadczeñ zawodowych, poznania i rozwijania nowoczesnych technik nauczania, wytrwa³oœci i
pomyœlnego ukoñczenia kursu.
Wies³awa Ochman-Szeliga – dyrektor
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Bestwince

Kronika policyjna
Wrzesień 2009
• W nocy z 23 na 24 wrzeœnia w Janowicach, nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu VW Golf, sk¹d skrad³ radioodtwarzacz wartoœci 600 z³.
• 25 wrzeœnia w Bestwinie, na ul. Witosa nieznany sprawca potr¹ci³ rowerzystê.
• W nocy z 24 na 25 wrzeœnia w Bestwinie, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y przyczepki dwuosiowej o wartoœci
7000 z³.
• 28 wrzeœnia w Bestwinie, nieznany sprawca, je¿d¿¹c samochodem terenowym po zasianym polu, dokona³ zniszczenia
uprawy.

Październik 2009
• 2 paŸdziernika w Kaniowie, policjanci z KP Czechowice – Dziedzice, zatrzymali mieszkañca Kaniowa, który w stania
nietrzeŸwym (1,01 mg/l.) kierowa³ rowerem.

• 8 paŸdziernika w Kaniowie, nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia, sk¹d skrad³ butle gazowe o wartoœci 850
z³. W nocy z 9 na 10 paŸdziernika w Bestwince, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y urz¹dzeñ ogrodniczych o wartoœci
10000 z³.
• 11 paŸdziernika w Janowicach, nieznany sprawca dokona³ z terenu posesji kradzie¿y pojazdu typu Quad, o wartoœci
18000 z³.
• 15 paŸdziernika w Bestwinie, nieznany sprawca dokona³ z terenu posesji kradzie¿y urz¹dzeñ ogrodniczych o wartoœci
6000 z³.
• 15 paŸdziernika mieszkanka Bestwinki sprawowa³a w stanie nietrzeŸwym opiekê nad nieletnimi dzieæmi. Po interwencji
zosta³a przewieziona do izby wytrzeŸwieñ.
Franciszek Owczarz

Sprostowanie

•

Chocia¿ w redakcji Magazynu Gminnego” staramy siê unikaæ tzw. literówek, „chochlik drukarski” daje o sobie znaæ
i niekiedy pojawiaj¹ siê niezamierzone b³êdy. Jak zd¹¿yli zorientowaæ siê uwa¿ni czytelnicy, na ok³adce numeru 09/2009
zamiast „Urzêdu Marsza³kowskiego” wydrukowano „Rzêdu Marsza³kowskiego”, za co serdecznie przepraszamy.
Osobne sprostowania znajduj¹ siê w odpowiednich miejscach wewn¹trz numeru – jedno dotyczy relacji z sesji,
a drugie niedawnego artyku³u „Kolonia letnia do Ch³apowa” (pomy³ka w danych osobowych).
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• 4 paŸdziernika w Bestwince, nieznany sprawca poprzez porysowanie pow³oki lakierowej dokona³ zniszczenia samochodu Skoda Octavia – straty na kwotê 2000 z³.
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OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie og³asza nabór na wolne stanowisko:

REFERENT SZKO£Y W WYMIARZE PE£NY ETAT
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1.Wykszta³cenie minimum œrednie ekonomiczne.
2. Znajomoœæ Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
3. Znajomoœæ pracy biurowej i umiejêtnoœæ obs³ugi podstawowego sprzêtu biurowego.
4. Bieg³a obs³uga komputera ze znajomoœci¹ pakietu MS Office.
5. Sta¿ pracy na stanowisku biurowym: minimum dwa lata.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjêcie do pracy, z dok³adnym adresem i telefonem.
2. CV ze zdjêciem.
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie.
5. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaœwiadczenia
o ukoñczeniu kursów i szkoleñ, dyplomy).
6. Kopie œwiadectw pracy, ewentualnie opinie z zak³adów pracy.
7. Zaœwiadczenie lekarskie o zdolnoœci do zatrudnienia na danym stanowisku.
8. Oœwiadczenie o wyra¿aniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na ww. stanowisko.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie ZSP w Bestwinie, ul. Szkolna 11 do dnia 20 listopada
2009r. w godzinach od 8.00 do 14.00.
Po wstêpnej selekcji dokumentów formalnych kandydaci zostan¹ zaproszeni telefonicznie na rozmowê kwalifikacyjna.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do dnia 4 grudnia 2009 r.

Filia Towarzystwa
Turystyki Rowerowej z Przecieszyna

•
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WYMAGANIA DODATKOWE (MILE WIDZIANE).
1. Umiejêtnoœæ pracy w zespole.
2. Zaanga¿owanie, kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, dok³adnoœæ.
3. Umiejêtnoœæ analizy dokumentów.
4. Wszelkie dotychczasowe doœwiadczenia zawodowe na stanowisku pracownika biurowego potwierdzone referencjami.
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Sport

Gimnazjum z Bestwinki w powiatowym finale!
zespo³y wygra³y po jednym
Jasienica-Bestwinka 1:3
meczu i o zwyciêstwie
zadecydowa³ stosunek
Bestwinka-Bystra
2:0
bramek.
Jasienica-Bystra
2:1
Do fina³u powiatowego w Dankowicach zakwaI
–
Bestwinka
lifikowa³a siê dru¿yna z WilII
–
Jasienica
kowic.
Drugim turniejem by³
III
–
Bystra
turniej pi³ki no¿nej szkó³
gimnazjalnych, który odby³
siê w Bestwince. Bra³y w nim udzia³ dru¿yny: Jasienicy, Bystrej
i Bestwinki. W tym turnieju nie by³o w¹tpliwoœci, która dru¿yna
jest najlepsza. Zespó³ z Bestwinki wygra³ zarówno z Bystr¹,
jak równie¿ z Jasienic¹.
Do fina³u powiatowego w Czechowicach-Dziedzicach zakwalifikowa³o siê Gimnazjum z Bestwinki.
Jerzy Zu¿a³ek

„Przełom” w czołówce
Podobnie jak w zesz³ym sezonie,
dru¿yna seniorów Kaniowa jest w œcis³ej czo³ówce bielskiej „A” klasy. Ekipa
prowadzona przez trenera Wies³awa
Kucharskiego po dziewiêciu spotkaniach zajmuje drug¹ pozycjê w tabeli.
Dobrze wiedzie siê równie¿ dru¿ynom
m³odzie¿owym – juniorzy i m³odzicy w
swoich ligach plasuj¹ siê na pi¹tej
pozycji.
Na podsumowanie rundy jesiennej
przyjdzie czas nied³ugo, jednak ju¿ teraz
warto w skrócie opisaæ dokonania kaniowskich zespo³ów. A jak wiadomo,
Prze³om skupia w sekcji pi³karskiej cztery dru¿yny.
Najm³odsza dru¿yna ¿aków trenuje
dwa razy w tygodniu, a za sob¹ ma wiosenn¹ ligê ¿aków, a tak¿e dwa turnieje o
Puchar Starosty bielskiego. Dru¿yna
m³odzików w lidze „C” w piêciu spotkaniach odnios³a trzy zwyciêstwa, a dwukrotnie schodzi³a z boiska pokonana. Na

koncie m³odzików w takim wypadku zapisanych jest 9 punktów. Natomiast juniorzy rozegrali do tej pory osiem
spotkañ, wygrali cztery mecze, jeden zremisowali, a trzy przegrali. Z kolei seniorzy Prze³omu po dziewiêciu meczach
plasuj¹ siê na pozycji wicelidera rozgrywek, a na swoim koncie maj¹ uzbieranych 18 oczek. Co ciekawe, kaniowski
zespó³ nie zanotowa³ ¿adnego remisu –
cztery spotkania wygra³, a trzy przegra³.
Warto dodaæ, ¿e obecnie mamy najlepsz¹ obronê w lidze, która straci³a zaledwie siedem bramek przy osiemnastu
strzelonych.
Czekamy zatem na ostatnie mecze
w rundzie jesiennej obecnego sezonu.
Oczywiœcie mamy nadziejê, ¿e bêd¹ to
mecze zwyciêskie!
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê
na stronie www.przelom-kaniow.info.
Zapraszamy.
Grzegorz Wieczorek

Wyniki spotkań
naszych drużyn
Klasa A
Kolejka 7
MRKS II Czechowice-Dziedzice – KS Bestwinka 1-3
Prze³om Kaniów - Halny Kalna 2-3
Kolejka 8
Groñ Bujaków - Prze³om Kaniów 1-4
KS Bestwinka – Wilamowiczanka Wilamowice 1-0
Kolejka 9
¯ar Miêdzybrodzie Bialskie – KS Bestwinka 2-2
Prze³om Kaniów – GLKS Wilkowice 5-0

Liga okrêgowa
Kolejka 10
Wis³a Ustronianka – LKS Bestwina 2-0
Kolejka 11
LKS Bestwina – Halny Przyborów 1-1
Kolejka 12
Tempo Puñców – LKS Bestwina 4-0

Redaktor Naczelny: S³awomir Lewczak.
Kolegium redakcyjne: Artur Beniowski, Grzegorz Boboñ,
Franciszek Owczarz, Grzegorz Wieczorek, Wioletta Gandor
Wydawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina,ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89. Komentarze i uwagi
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12 paŸdziernika 2009 r.
Bestwina-Miêdzyrzecze 1:0
odby³y siê dwa turnieje pi³ki no¿nej na szczeblu
Bestwina-Wilkowice
1:5
pó³fina³u powiatowego.
Miêdzyrzecze-Wilkowice 4:2
Pierwszy odby³ siê w Bestwinie gdzie gra³y dru¿yI
–
Wilkowice
ny szkó³ podstawowych
II
–
Miêdzyrzecze
z Wilkowic, Miêdzyrzecza
i Bestwiny. Pogoda, nieIII
–
Bestwina
stety nie dopisa³a, ale
pomimo deszczu i ch³odu
ch³opcy radzili sobie znakomicie na mokrym i grz¹skim boisku. Najlepiej poradzili sobie pi³karze z Wilkowic, którzy zwyciê¿yli zespó³ Bestwiny 5:1 i przegrali z Miêdzyrzeczem 2:4.
Drug¹ lokatê uzyska³a dru¿yna z Miêdzyrzecza, która wygra³a
z Wilkowicami 4:2 i przegra³a z Bestwin¹ 0:1. Niestety, gospodarze turnieju – Bestwina uzyskali miejsce III. Wszystkie
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Jesienne spotkania ze sztuką
„Magazyn Gminny” stara siê byæ dla mieszkañców nie tylko informatorem urzêdowym,
lecz tak¿e przewodnikiem kulturalnym. Ukazujemy ludzi pe³nych pasji i ich twórczoœæ.
W paŸdzierniku kierujemy uwagê Czytelników w stronê pani Emilii Olmy (z domu Nowak),
urodzonej w pomorskich Chojnicach, a zamieszka³ej w Bielsku – Bia³ej. 14 paŸdziernika
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej mia³ miejsce wernisa¿ obrazów p. Emilii, pod
wymownym tytu³em „Œwiat³o w mojej duszy”. Autorka, cz³onkini Stowarzyszenia Plastyków
„Ondraszek” stara siê przekazaæ odbiorcom swoj¹ wizjê œwiata – rzeczywistoœæ ziemsk¹
przeplataj¹c¹ siê z nadprzyrodzon¹. St¹d na p³ótnach mo¿emy ogl¹daæ anio³y, stworzenia
z legend i baœni oraz fantastyczne krainy. Czasami s¹ to tak¿e pejza¿e malowane „z natury”.
Zapraszamy do podziwiania! (tak¿e na stronie internetowej: www.gbpbestwina.eu)
S.L.

Goœcie – wœród nich m.in. Radni Gminy Bestwina

Praca zatytu³owana 'Narodziny Duszy'

Brama do innego œwiata.
Autorka wystawy – Emilia Olma

Ten obraz mo¿e kojarzyæ siê z twórczoœci¹
Tolkiena

Tajemniczy portret…

Beskidzki pejza¿

