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Przed czterema laty rozpocz¹³em urzêdowanie na stanowisku wójta Gminy
Bestwina z Waszej woli. Nadchodzi czas zakoñczenia obecnej kadencji wójta
i Rady Gminy i z tej okazji pragnê podsumowaæ ostatnie czterolecie pe³nienia

przeze mnie wymagaj¹cych, lecz zaszczytnych obowi¹zków.

W wyniku wyborów samorz¹dowych, które odby³y siê w
2006 roku, rozpocz¹³ siê dla mnie okres wytê¿onej pracy na
rzecz dobra Gminy i jej mieszkañców, przez co rozumia³em
sprawne kierowanie Urzêdem Gminy, owocn¹ wspó³pracê z
Rad¹, dobre stosunki z naszym powiatem, województwem
oraz innymi gminami jak i z centraln¹ administracj¹ pañ-
stwow¹, lecz nade wszystko ceni³em i ceniê nadal sta³y kon-
takt z obywatelami i wspólnie realizowane przedsiêwziêcia.
Nawet najbardziej sprawny biurokrata nie podo³a obowi¹z-
kom gminnej w³adzy wykonawczej bez zaufania lokalnej spo-
³ecznoœci. Jestem wdziêczny za ka¿de mi³e s³owa i gesty,
jakie wystosowano w moim kierunku za, jak œmiem mnie-
maæ, sprawnie wykonywan¹ pracê, a wszelkie nieprzyjem-
noœci puszczam w niepamiêæ. Równie istotne w ci¹gu tych
czterech lat by³y ka¿de konstruktywne oceny krytyczne, które
pomaga³y mi w trzeŸwej ocenie sytuacji i kierowa³y uwagê
moj¹ i wspó³pracowników na istotne problemy, nurtuj¹ce nasz¹
wspólnotê lokaln¹. Wiele z nich dziêki wspólnym wysi³kom
uda³o siê rozwi¹zaæ przez realizacjê znacz¹cych inwestycji,
przy czym najistotniejszymi by³y dla mnie zadania ekolo-
giczne (g³ównie budowa oczyszczalni œcieków i nowej sieci
kanalizacji oraz wymiana rur azbestowych istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej), na które pozyskaliœmy œrodki z Regionalne-
go Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przy uzupe³nieniu œrodków w³asnych po¿yczkami
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Po przyst¹pieniu Polski do struktur Unii Europejskiej na-
sza gmina stanê³a przed wielk¹ szans¹ na rozwój i moderni-
zacjê, co zapewniæ mia³y liczne, mo¿liwe do uzyskania, œrodki
z funduszy europejskich. Jednak „tajemnic¹ Poliszynela” jest,
jak wielkiej energii wymagaj¹ starania o ka¿d¹ z³otówkê, prze-
znaczon¹ na poprawê komfortu ¿ycia w naszej gminie. Po-
mimo wielu trudnoœci do tej pory uda³o siê pozyskaæ ok. 31
mln z³, które przeznaczono, oprócz wymienionych wy¿ej
zadañ ekologicznych, na poprawê jakoœci nawierzchni dróg,
remont Oœrodka Zdrowia w Bestwinie i budynku OSP w Ka-
niowie, rozbudowê bazy sportowo-rekreacyjnej oraz wiele
innych przedsiêwziêæ. Priorytetem obecnej kadencji by³o
wykorzystanie tych œrodków w mo¿liwie najefektywniejszy
sposób. Zdajê sobie sprawê, ¿e pracy jest jeszcze wiele,
jednak jestem g³êboko przekonany o skutecznoœci naszych
dzia³añ, których efekty s¹ widoczne go³ym okiem i ufam, ¿e
to nie koniec projektów inwestycyjnych, których realizacji
nasza gmina tak bardzo potrzebuje.

Samorz¹dy pe³ni¹ istotn¹ rolê akumulacji obywatelskiej
energii i jej sprawnego wykorzystywania dla dobra ogó³u. Ja-
kim b³ogos³awieñstwem jest decentralizacja, mo¿emy siê
codziennie przekonywaæ obserwuj¹c rozdzieraj¹ce, central-
ne konflikty wszelakich grup interesu na czele z partiami po-
litycznymi. Szczêœliwie, wiele gmin w Polsce, równie¿ nasza,
pozostaje jakby poza k³ótniami i nieustaj¹cymi wojenkami, w
spokoju realizuj¹c zadania lokalne. Bêd¹c najbli¿ej obywate-
la gmina pozostaje wspólnot¹, a nie zewnêtrznym wobec
lokalnej spo³ecznoœci biurokratycznym mechanizmem i w³a-
œnie ten fakt chroni samorz¹d przed egoistycznymi zacho-
waniami grup i jednostek. Nie oznacza to, ¿e jakiekolwiek
konflikty nie istniej¹ – jednak w moim odczuciu powodowane
s¹ one trosk¹ o dobro wspólne, i z tego powodu waœnie s¹
mo¿liwe do polubownego rozwi¹zania. Wymaga to oczywi-
œcie poœwiêcenia i dobrej woli, ale nasi mieszkañcy niejed-
nokrotnie ju¿ udowodnili, ¿e tych cech im nie brak.

Sk³adaj¹c na Pañstwa rêce ten swego rodzaju raport z
koñcz¹cej siê kadencji pragnê jeszcze raz podziêkowaæ za
wyrozumia³oœæ i wspó³pracê. Dziêki Wam, drodzy Miesz-
kañcy, mogê z dum¹ uznaæ te cztery lata mojej pracy wraz
z Rad¹ Gminy za wartoœciowe i udane, co pozwala nam z
nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ, która z pewnoœci¹ przynie-
sie kolejne sukcesy. Pozostaje mi jedynie prosiæ Pañstwa
o sumienn¹ ocenê i weryfikacjê mojej czteroletniej s³u¿by
na rzecz dobra Gminy. Zapraszam do lektury niniejszego
numeru Magazynu Gminnego, w którym zawarto szczegó-
³ow¹ relacjê, dotycz¹c¹ naszych wspólnych zmagañ przy
realizowaniu wymienionych zadañ i inwestycji.

Stefan Wodniak
Wójt Gminy Bestwina

WstępWstępWstępWstępWstęp

Szanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni Mieszkańcy
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Dane demograficzneDane demograficzneDane demograficzneDane demograficzneDane demograficzne
dla GMINY BESTWINAdla GMINY BESTWINAdla GMINY BESTWINAdla GMINY BESTWINAdla GMINY BESTWINA
w obecnej kadencjiw obecnej kadencjiw obecnej kadencjiw obecnej kadencjiw obecnej kadencji

2006 – 10 434
2007 – 10 509
2008 – 10 605
2009 – 10 753

2010 – stan na 30.9.2010 – 10 825

Kadencja wielu inwestycji.Kadencja wielu inwestycji.Kadencja wielu inwestycji.Kadencja wielu inwestycji.Kadencja wielu inwestycji.
Podsumowując mijającą kadencję wójta i Rady Gminy rzuca się wPodsumowując mijającą kadencję wójta i Rady Gminy rzuca się wPodsumowując mijającą kadencję wójta i Rady Gminy rzuca się wPodsumowując mijającą kadencję wójta i Rady Gminy rzuca się wPodsumowując mijającą kadencję wójta i Rady Gminy rzuca się w

oczy ogrom inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach.oczy ogrom inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach.oczy ogrom inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach.oczy ogrom inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach.oczy ogrom inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach.

Ka¿dy z nas ma œwiadomoœæ, ¿e jeszcze wiele pozo-
staje do zrobienia, niemniej uczciwoœæ ka¿e przyznaæ, ¿e
Rada wraz z wójtem i pracownikami Urzêdu Gminy nie
przespali mijaj¹cego czasu.

Zosta³y zrealizowane, b¹dŸ s¹ w realizacji, zadania zwi¹-
zane z ekologi¹, przede wszystkim wybudowanie Gmin-
nej Oczyszczalni Œcieków, kanalizacja Bestwinki oraz
rejonu ujêcia wody pitnej, wymiana sieci wodoci¹gowej,
zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zu¿ytego sprzê-
tu elektrycznego i elektronicznego, prowadzenie progra-
mu wymiany pieców na ekologiczne, ci¹g³e likwidacje
dzikich wysypisk œmieci.

Równie¿ inwestycje drogowe s¹ dostrzegane przez
mieszkañców naszej Gminy i goœci. Wyremontowaliœmy
w znacznej czêœci g³ówne drogi na terenie Gminy Bestwi-
na, szczególnie te, które maj¹ charakter przelotowy. Za-
s³uguj¹ na uwagê wykonane nowe chodniki, które
poprawiaj¹ bezpieczeñstwo pieszych. Tak¿e wiele naszych
gminnych ulic ma now¹ nak³adkê asfaltow¹, przy drogach
stoj¹ nowe wiaty przystankowe, a centra miejscowoœci
nabieraj¹ ³adniejszego wygl¹du.

Nie zapomnieliœmy równie¿ o obiektach u¿ytecznoœci
publicznej. Remont Oœrodka Zdrowia, budynku OSP, przed-
szkola czy obiektów klubów sportowych niew¹tpliwie po-

prawi³ estetykê naszej Gminy, ale przede wszystkim da³
mo¿liwoœæ jeszcze lepszego wykorzystania tych budyn-
ków.

W ka¿dym ze so³ectw rozbudowane zosta³y place za-
baw dla dzieci, ci¹gle rozbudowuj¹ siê tereny rekreacyj-
ne, a wiêc miejsca, gdzie czas mog¹ spêdzaæ wszyscy.
Dzieci, m³odzie¿, ich rodzice i dziadkowie.

Bogat¹ ofertê dla mieszkañców Gminy ma Centrum
Kultury, œwietlice œrodowiskowe. W naszych szko³ach
odbywa siê wiele ciekawych zajêæ pozalekcyjnych.

Równie¿ Urz¹d Gminy staje siê wyjœæ naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkañców. Mamy wiêksze mo¿liwoœci „za-
³atwienia” swoich spraw drog¹ elektroniczn¹, w Urzêdzie
mo¿na nabywaæ bilety na PKS bez potrzeby je¿d¿enia
a¿ do Bielska – Bia³ej. Poprawi³a siê tak¿e estetyka
„zamku” – siedziby Rady Gminy i Urzêdu Gminy Be-
stwina.

Na te inwestycje w ca³ej kadencji zosta³o
wydanych prawie 45 000 000 z³!

31 000 000 z³. to œrodki zewnêtrzne pozyskane
dla realizacji tych zadañ!

StatystykaStatystykaStatystykaStatystykaStatystyka
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KanalizacjaKanalizacjaKanalizacjaKanalizacjaKanalizacja MelioracjeMelioracjeMelioracjeMelioracjeMelioracje

Bez w¹tpienia najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ mijaj¹cej ka-
dencji by³a budowa Gminnej Oczyszczalni Œcieków
(wraz z kolektorem t³ocznym z Kaniowa) oraz kanali-
zacja so³ectwa Bestwinka.
Wartoœæ tych inwestycji wed³ug kosztorysów to

ponad 38 milionów z³otych!
Na realizacjê tych zadañ pozyskaliœmy œrodki zewnêtrzne.

Na kanalizacjê z RPO ponad 18 milionów z³otych,
a WFOŒiGW umorzy³ nam prawie 5 milionów

z³otych z kosztów budowy oczyszczalni œcieków.

W efekcie procedur przetargowych oba zadania

zamkn¹ siê w kwocie 23 milionów z³otych.

Wraz z budow¹ Oczyszczalni Œcieków najwa¿niejszym
zadaniem inwestycyjnym jest budowa kanalizacji sanitar-
nej. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ podjêliœmy siê tego zada-
nia, co by³oby niemo¿liwe bez œrodków zewnêtrznych. Po
wielu staraniach, dziêki determinacji (pierwszy wniosek o
dofinansowanie zosta³ odrzucony z powodu braku œrod-
ków), samozaparciu i wierze w ostateczny sukces uda³o
siê uzyskaæ finansowanie dla tego niezwykle istotnego
projektu.

Ze œrodków RPO otrzymaliœmy 18 000 000 z³.
na I etap kanalizacji – so³ectwo Bestwinka!

Dziêki ówczesnej koniunkturze przetargowej zadanie,
które obecnie wykonujemy zamknê³o siê w kwocie
10 000 000 z³ i bêdzie zakoñczone jesieni¹ 2011 roku.

Kolejnym niezwykle wa¿nym obszarem, który musia³
zostaæ objêty kanalizacj¹ jest rejon Ujêcia Wody Pitnej
dla Gminy Bestwina w Kaniowie.

Tak¿e i na to zadanie uzyskaliœmy dofinansowanie ze
œrodków zewnêtrznych – PROW.

Ca³a inwestycja jest wykonana za kwotê 600 000 z³.,
z czego 490 000 z³. jest pozyskane z PROW-u.

Corocznie czyszczone s¹ przepusty i rowy, wykonywa-
ne roboty melioracyjne. Zadania te w wiêkszoœci wykonu-
je Spó³ka Wodna Melioracyjna, PK Kombest i inni
wykonawcy. Ostatnie dwa lata, w których nasz¹ Gminê
nawiedzi³y powodzie, pokaza³y jak du¿o jest jeszcze w
tym zakresie do zrobienia.

Niektóre roboty nale¿a³o wykonywaæ niezw³ocznie, inne
wymaga³y kompleksowego opracowania. Wiemy, co nale-
¿y jeszcze wykonaæ w celu mo¿liwej poprawy funkcjono-
wania cieków wodnych i melioracyjnych w Gminie
Bestwina.

W ostatniej kadencji
na roboty melioracyjne

wydaliœmy oko³o 600 000 z³!

Z funduszy, które uzyskaliœmy po powodzi, zosta³y wy-
konane prace zabezpieczaj¹ce najbardziej newralgiczne
miejsca, opracowana dokumentacja i rozpoczête zadania
przebudowy i modernizacji kluczowych obszarów dla bez-
pieczeñstwa wodnego ca³ej Gminy.

EkologiaEkologiaEkologiaEkologiaEkologia
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Wymiana sieciWymiana sieciWymiana sieciWymiana sieciWymiana sieci
wodociągowychwodociągowychwodociągowychwodociągowychwodociągowych

Wymiana sieci wodociągowych z rur azbestowych na PCV, toWymiana sieci wodociągowych z rur azbestowych na PCV, toWymiana sieci wodociągowych z rur azbestowych na PCV, toWymiana sieci wodociągowych z rur azbestowych na PCV, toWymiana sieci wodociągowych z rur azbestowych na PCV, to
oprócz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji priorytet woprócz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji priorytet woprócz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji priorytet woprócz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji priorytet woprócz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji priorytet w

działaniach proekologicznych obecnej kadencji.działaniach proekologicznych obecnej kadencji.działaniach proekologicznych obecnej kadencji.działaniach proekologicznych obecnej kadencji.działaniach proekologicznych obecnej kadencji.

Wymiana sieci wodoci¹gowejPrace przy wymianie wodoci¹gów

ŚmieciŚmieciŚmieciŚmieciŚmieci

Dziêki staraniom wójta i jego urzêdników, a tak¿e przy popar-
ciu Rady Gminy w ostatnim czteroleciu wymienionych zosta³o
prawie 26 kilometrów sieci wodoci¹gowej na terenie Gminy
Bestwina, g³ównie w so³ectwach Bestwina i Bestwinka.

W kolejnym roku rozbudowane i zmodernizowane zo-
stanie ujêcie wody pitnej dla Gminy Bestwina. Powstanie
nowy zbiornik na wodê pitn¹, co wyeliminuje jej brak na-
wet w okresach zwiêkszonego poboru i w czasie upal-

Koszt tych inwestycji to oko³o 2 400 000 z³.,
z tego 1 600 000 z³. to œrodki pozyskane

ze Ÿróde³ zewnêtrznych!

nych dni. Zostan¹ zamontowane nowe baterie na stacji
uzdatniania wody, oraz nowe pompy na ujêciu.

Wymienione bêd¹ te¿ kolejne odcinki azbestowych sie-
ci, szczególnie w so³ectwie Kaniów.

Zadania te zostan¹ sfinansowane z zatwierdzonej ju¿
na szczeblu centralnym Lokalnej Grupy Rybackiej, a tak-
¿e z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, a
wiêc równie¿ ze œrodków zewnêtrznych.

Corocznie organizowane by³y zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów elektrycznych i elektro-
nicznych. Odbywa³y siê akcje „sprz¹tania œwiata” we wspó³pracy ze szko³ami, sekcj¹ wêdkarsk¹, myœliwymi.
Likwidowane by³y dzikie wysypiska œmieci. Na bie¿¹co pracownicy gospodarczy urzêdu czyszcz¹ ze œmieci
pobocza dróg i miejsca gdzie œmieci s¹ wyrzucane.

Ogó³em na te akcje w przeci¹gu czterech lat wydane zosta³o 111 000 z³.

EkologiaEkologiaEkologiaEkologiaEkologia
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Poni¿sza tabela przedstawia szczegó³owy zakres realizacji PONE w poszczególnych latach:

Jedna z nowych wiat przystankowych

Kompleksowy program obni¿enia niskiej emisji (PONE) z
budynków na terenie gminy Bestwina realizowany by³ w la-
tach 2007-2009. Jego ide¹ by³o obni¿enie emisji zanieczysz-
czeñ do atmosfery z indywidualnych kot³owni w budynkach
mieszkalnych. Pomoc¹ w finansowaniu du¿ej dla domowe-
go bud¿etu inwestycji by³o dofinansowanie do ka¿dej mo-
dernizacji, które jednostkowo wynosi³o ok. 60% kosztów
kwalifikowanych modernizacji kot³owni. W ramach moder-
nizacji wykonywane by³y nastêpuj¹ce prace: demonta¿ i

W latach 2007 – 2009 realizowaliśmyW latach 2007 – 2009 realizowaliśmyW latach 2007 – 2009 realizowaliśmyW latach 2007 – 2009 realizowaliśmyW latach 2007 – 2009 realizowaliśmy
KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ EMI-KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ EMI-KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ EMI-KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ EMI-KOMPLEKSOWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ EMI-
SJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Z BUDYNKÓWSJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Z BUDYNKÓWSJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Z BUDYNKÓWSJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Z BUDYNKÓWSJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Z BUDYNKÓW

NA TERENIE GMINY BESTWINANA TERENIE GMINY BESTWINANA TERENIE GMINY BESTWINANA TERENIE GMINY BESTWINANA TERENIE GMINY BESTWINA
Koszt programu to 3 100 000 z³., w tym œrodki zewnêtrzne 1 650 000 z³!

utylizacja starego Ÿród³a ciep³a, dostawa i monta¿ nowego
ekologicznego Ÿród³a ciep³a oraz wykonanie instalacji w obrê-
bie kot³owni. Istnia³a mo¿liwoœæ wymiany starego kot³a wêglo-
wego na ekologiczny kocio³ wêglowy o konstrukcji
uniemo¿liwiaj¹cej spalanie odpadów lub na kocio³ gazowy. Mo¿-
liwa by³a równie¿ wymiana starego, niskowydajnego kot³a ga-
zowego na nowoczesny kocio³ gazowy o du¿ej wydajnoœci.

W ramach PONE w latach 2007-2009 zmodernizowano
271 kot³owni.

Koszt zakupów wiat i ich monta¿ to kwota 77 000 z³.

W kolejnym roku dokoñczymy wymianê wiat przystan-
kowych na terenie ca³ej Gminy Bestwina.

Nowe wiatyNowe wiatyNowe wiatyNowe wiatyNowe wiaty
przystankoweprzystankoweprzystankoweprzystankoweprzystankowe

Przez ostatnie cztery lata zostało wymie-Przez ostatnie cztery lata zostało wymie-Przez ostatnie cztery lata zostało wymie-Przez ostatnie cztery lata zostało wymie-Przez ostatnie cztery lata zostało wymie-
nionych 15 wiat przystankowych, prawienionych 15 wiat przystankowych, prawienionych 15 wiat przystankowych, prawienionych 15 wiat przystankowych, prawienionych 15 wiat przystankowych, prawie

ze wszystkich miejsc przystankowychze wszystkich miejsc przystankowychze wszystkich miejsc przystankowychze wszystkich miejsc przystankowychze wszystkich miejsc przystankowych
zniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiłyzniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiłyzniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiłyzniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiłyzniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiły

się nowe, estetyczne wiaty.się nowe, estetyczne wiaty.się nowe, estetyczne wiaty.się nowe, estetyczne wiaty.się nowe, estetyczne wiaty.
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Nowe chodniki w gminie BestwinaNowe chodniki w gminie BestwinaNowe chodniki w gminie BestwinaNowe chodniki w gminie BestwinaNowe chodniki w gminie Bestwina

Koszt budowy chodnika to 1 200 000 z³ z tego 500 000 z³ to œrodki zewnêtrzne !

Bestwina - ul. Krakowska - chodnik na ''Magówkê'' Bestwina - ul. Krakowska - chodnik na ''Magówkê''

Janowice - ul. Janowicka

Najwiêksz¹ inwestycj¹ w tym zakresie jest budowa chod-
nika wzd³u¿ ul. Krakowskiej na tzw. „Magówkê”. Szczegól-
nie satysfakcjonuj¹cy jest fakt, ¿e problem z ruchem pieszych
w tamtym kierunku pojawia³ siê ju¿ od kilkunastu lat. Dzieci
i m³odzie¿ id¹ca do szko³y i na przystanek autobusowy, do-
roœli zmierzaj¹cy w kierunku centrum Bestwiny nara¿eni byli
na niebezpieczeñstwo spowodowane du¿ym ruchem, szcze-
gólnie samochodów ciê¿arowych na tej przelotowej drodze.

Dziêki zabiegom wójta, z³o¿eniu wniosku na dofinanso-
wanie do Lokalnej Grupy Dzia³ania i rozstrzygniêciu prze-
targu na wykonanie tego zadania, dosz³o do realizacji tak
d³ugo oczekiwanego chodnika. Tak¿e przy innych ruchli-
wych ulicach w naszej Gminie powsta³y chodniki dla pie-

Poprawa bezpieczeñstwa naszych mieszkañców to kolejny wa¿ny cel, równolegle z inwestycjami
drogowymi, dla wójta i Rady Gminy w mijaj¹cej kadencji. W tym czasie zosta³o wykonanych

ponad dwa kilometry chodników i dojœæ do przystanków.

szych. W Kaniowie za 180 000 z³. wybudowany zosta³
chodnik wzd³u¿ ul. Batalionów Ch³opskich – od skrzy¿o-
wania do koœcio³a, w Janowicach wzd³u¿ ul. Janowickiej –
od szko³y w kierunku ul. Targanickiej, za kwotê niespe³na
90 000 z³.

Kolejny chodnik powstanie (jest ju¿ przygotowana do-
kumentacja) w Janowicach – wzd³u¿ ul. Janowickiej, od
starego przedszkola w kierunku Bestwiny.

Zostan¹ równie¿ wykonane projekty na chodniki przy ul.
Witosa od „spó³dzielni” w kierunku ul. M³yñskiej, przy ul.
Krakowskiej. W perspektywie dalszych lat na pewno spra-
wy bezpieczeñstwa pieszych nie zostan¹ zapomniane i
bêdziemy czynili dalsze starania o jego poprawê.

Inwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogowe
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Inwestycje naInwestycje naInwestycje naInwestycje naInwestycje na
drogach gminnychdrogach gminnychdrogach gminnychdrogach gminnychdrogach gminnych

ul. Sportowa

ul. Godynia

ul. Famu³kowa

Nowe nak³adki asfaltowe na drogach gmin-
nych, budowa dróg gruntowych, a tak¿e miej-
sca parkingowe to inwestycje, które podnosz¹

bezpieczeñstwo i komfort kierowców.

Na te zadania w przeci¹gu ostatnich lat
wydaliœmy 1 300 000 z³!

W naszej Gminie wykonaliœmy nak³adki na nastêpuj¹-
cych drogach:

• ul. Godynia – wraz remontem mostka i parkingiem
• ul. Podzamcze
• ul. Chabrowa
• ul. Tulipanów
• ul. Sportowa
• ul. Famu³kowa
• ul. Borowa
• ul. Podlesie
• parking przy koœciele w centrum Janowic
• ul. Myœliwska
• ul. Jagodowa
• ul. Gawlików
• ul. Zgody
• ul. M³yñska
• ul. Nad £êkawk¹
• wjazd do apteki przy Domu Gromadzkim w Kaniowie
• ul. Jaworowa – budowa drogi gruntowej
• ul. Akacjowa – budowa drogi gruntowej
• ul. Plebañska (boczna) – budowa drogi gruntowej

Na bie¿¹ce utrzymanie dróg – remonty gruntowe
i ³atanie dziur na drogach asfaltowych

zosta³o wydanych 940 000 z³!

Inwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogowe
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Drogi powiatoweDrogi powiatoweDrogi powiatoweDrogi powiatoweDrogi powiatowe

ul. Witosa

Parking w centrum Janowic ul. Jagodowa

W obecnej kadencji poprawnie przebiega wspó³praca ze
Starostwem Powiatowym w Bielsku – Bia³ej. Jej efektem
s¹ przede wszystkim inwestycje drogowe na terenie na-
szej Gminy. Modernizacjê wielu dróg powiatowych uda³o
siê zrealizowaæ dziêki skutecznym zabiegom wójta.

Suma tych inwestycji
(nie licz¹c bie¿¹cego utrzymania)

to oko³o 7 400 000 z³.,
w tym 2 800 000 z³. to œrodki unijne w

wiêkszoœci pozyskane dziêki
staraniom wójta.

Wiele inwestycji na drogach powiatowych zosta³o zre-
alizowanych dziêki wspó³finansowaniu Gminy Bestwina.

Do³o¿yliœmy do tych zadañ 1 250 000 z³!
Najwa¿niejsze inwestycje na terenie naszej Gminy zreali-

zowane przez Powiat, z pomoc¹ finansow¹ Urzêdu Gminy:
• Remont wraz z odwodnieniem ul. Janowickiej w Jano-

wicach
• Remont wraz z odwodnieniem ul. Witosa na ca³ej d³u-

goœci (Bestwina, Bestwinka, Janowice)
• Nowa nak³adka asfaltowa na ul. Dankowickiej
Og³oszony jest ju¿ przetarg na asfaltowanie ul. Batalio-

nów Ch³opskich i Dworkowej.
Z³o¿yliœmy tak¿e wniosek do tzw. „schetynówki” na przebu-

dowê ul. Bialskiej w Bestwinie. Na czas realizacji i w okresie
gwarancyjnym przejêliœmy od Powiatu administrowanie t¹ drog¹.

Inwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogoweInwestycje drogowe
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Ochotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż PożarnaOchotnicza Straż Pożarna

Stra¿nica OSP Kaniów

OSP Bestwinka - plac cwiczeñ Nowy lekki wóz bojowy OSP Janowice Samochód MAN dla OSP Bestwina

Koniecznoœæ remontu Domu Stra¿aka w Kaniowie by³a
zg³aszana ju¿ od wielu lat. Tym bardziej, ¿e budynek ten
jest po³o¿ony na terenie oddzia³ywania szkód górniczych
co jeszcze szybciej powoduje jego zniszczenie.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e kwota gruntownej modernizacji
jest bardzo du¿a, wyst¹piliœmy o pozyskanie œrodków ze-
wnêtrznych na ten cel.

Te œrodki uda³o siê pozyskaæ !

Koszt ca³ej inwestycji to niespe³na 1 000 000 z³.,
a otrzymane fundusze zewnêtrzne to 450 000 z³!

Kolejn¹ znacz¹c¹ inwestycj¹ dla stra¿aków OSP z na-
szej Gminy to pomoc w zakupie pojazdów bojowych.

Urz¹d Gminy dofinansowa³ zakup pojazdu bojowego dla
OSP w Janowicach oraz pojazdu bojowego dla OSP w
Bestwinie. W tym przypadku nie mo¿na pomin¹æ faktu,
¿e bestwiñski samochód stra¿acki jest jednym z najbar-
dziej nowoczesnych w Powiecie Bielskim.

Z Urzêdu Gminy zosta³o równie¿ czêœciowo dofinan-
sowane wykonanie placu do æwiczeñ przy OSP Bestwin-
ka, a tak¿e dofinansowana wymiana ogrzewania w
budynku OSP Bestwina i wymiana okien w siedzibie
OSP Janowice.

Dzia³alnoœæ OSP jest warunkiem naszego bezpieczeñstwa. Dlatego wójt i Rada Gminy do-
strzegaj¹c i doceniaj¹c s³u¿bê stra¿aków w miarê mo¿liwoœci pomagali w realizacji ich zadañ

bojowych, gospodarczych i szeroko pojêtej dzia³alnoœci dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa.

Straże pożarneStraże pożarneStraże pożarneStraże pożarneStraże pożarne
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Remont Ośrodka ZdrowiaRemont Ośrodka ZdrowiaRemont Ośrodka ZdrowiaRemont Ośrodka ZdrowiaRemont Ośrodka Zdrowia
w Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwiniew Bestwinie

Największą inwestycją obejmującą remont obiektuNajwiększą inwestycją obejmującą remont obiektuNajwiększą inwestycją obejmującą remont obiektuNajwiększą inwestycją obejmującą remont obiektuNajwiększą inwestycją obejmującą remont obiektu
użyteczności publicznej była modernizacja i doposażenieużyteczności publicznej była modernizacja i doposażenieużyteczności publicznej była modernizacja i doposażenieużyteczności publicznej była modernizacja i doposażenieużyteczności publicznej była modernizacja i doposażenie

Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.

Bestwina - Zmodernizowany Oœrodek Zdrowia

Pierwszy wniosek z³o¿ony do Norweskiego Mechanizmu
Finansowego zosta³ odrzucony, jednak po wielu staraniach
uda³o siê uzyskaæ finansowanie remontu Oœrodka Zdro-
wia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Z dum¹ mo¿emy podkreœliæ, ¿e jako jedyny samorz¹d
Powiatu Bielskiego uzyskaliœmy fundusze na tego typu
inwestycjê.

Koszt Remontu, wraz z termomodernizacj¹ i
zakupem nowego sprzêtu wyniós³ 3 000 000 z³.,

z tego 1 700 000 z³. to œrodki zewnêtrzne!

Inwestycja obejmowa³a swym zakresem kompleksowy
remont budynku, w którym mieœci siê Samodzielny Pu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, wraz z jego termomo-
dernizacj¹ i wyposa¿eniem w nowoczesny sprzêt
medyczny.

W ramach prac remontowych ca³kowicie zmieniono kon-
strukcjê dachu budynku, wymieniono instalacje elektrycz-
ne, wodno-kanalizacyjne i c.o. oraz wykonano wentylacjê
mechaniczn¹, przebudowê czêœci pomieszczeñ, wymia-
nê stolarki drzwiowej i okiennej wewnêtrznej, u³o¿ono po-
sadzki, pomalowano pomieszczenia, przebudowano
schody wejœciowe do obiektu.

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej



1212121212

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  w

rz
es

ie
ń,

 p
aź

dz
ie

rn
ik

  N
r  

9-
10

/2
01

0

Wnêtrze oœrodka

Nowy sprzêt okulistyczny

Gabinet ginekologiczny

Wœród prac termomodernizacyjnych realizowanych na
obiekcie wykonane zosta³o docieplenie stropodachu, stro-
pu pomiêdzy parterem i piêtrem, wymieniona zosta³a ze-
wnêtrzna stolarka okienna i drzwiowa, ocieplono œciany
zewnêtrzne ca³ego obiektu. W zakresie zakupów specja-
listycznego sprzêtu medycznego wyposa¿ono gabinet re-
habilitacyjny i okulistyczny. Do pozosta³ych gabinetów i
pracowni zakupione zosta³y takie urz¹dzenia jak fotel gi-
nekologiczny, spirometr, aparat do USG i EKG, wyposa-
¿enie laboratorium. W du¿ym zakresie wymienione zosta³o
tak¿e podstawowe wyposa¿enie placówki jak sto³y zabie-
gowe, krzes³a, le¿anki, szafki na leki itp. Ca³y zakupiony
sprzêt charakteryzuje siê innowacyjnoœci¹ i bardzo wyso-
kimi parametrami u¿ytkowymi, co pozwoli na d³ugi okres
u¿ytkowania.

Adaptacja gabinetów poci¹ga³a za sob¹ koniecznoœæ
przebudowy poczekalni i korytarzy. Jednoczeœnie przebu-
dowane zosta³y pomieszczenia piwnicy na gabinety za-
biegowe rehabilitacji. W funkcjonuj¹cej pracowni
radiologicznej wydzielona zosta³a przestrzeñ na wykona-
nie przebieralni, ciemni i pokoju do opisywania zdjêæ. Pra-
cownie EKG i USG przeniesione zosta³y do pomieszczeñ

na piêtrze i wyposa¿one w nowy sprzêt. Na piêtrze zorga-
nizowano tak¿e pokój biurowy. W obrêbie parteru zmie-
niono sposób funkcjonowania poradni dla dzieci zdrowych
i chorych. Rozdzielono poradniê œluz¹ i wyposa¿ono
w poczekalniê, pokój pielêgniarsko-zabiegowy, gabinet
lekarski, obszerne WC dla pacjentów i wózkowniê. Kom-
pleksowej przebudowie uleg³o laboratorium analityczne
zlokalizowane na piêtrze w celu umo¿liwienia wprowadze-
nia dodatkowego zakresu prowadzonych analiz. Zakupio-
no tak¿e nowe wyposa¿enie do laboratorium.

Ju¿ na kolejny rok jest planowane zagospodarowanie
wokó³ terenu Oœrodka Zdrowia i budynków przyleg³ych.
Zostan¹ zwiêkszone powierzchnie parkingowe, poprawio-
na komunikacja, niew¹tpliwie poprawi siê tak¿e estetyka
wokó³ budynku Oœrodka.

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej
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Szkoły i przedszkolaSzkoły i przedszkolaSzkoły i przedszkolaSzkoły i przedszkolaSzkoły i przedszkola
Wiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach szkółWiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach szkółWiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach szkółWiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach szkółWiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach szkół

i przedszkoli w naszych sołectwach.i przedszkoli w naszych sołectwach.i przedszkoli w naszych sołectwach.i przedszkoli w naszych sołectwach.i przedszkoli w naszych sołectwach.

Przedszkole w Kaniowie

W Kaniowie zosta³o wyremontowane przedszkole oraz
w póŸniejszym czasie wyremontowano dodatkow¹ salê
dydaktyczn¹ i salkê do æwiczeñ rehabilitacyjnych.

Remont przedszkola kosztowa³ 960 000 z³. w
tym 95 000 z³. to pozyskane œrodki na termo-

modernizacjê, a remont salek do æwiczeñ
to koszt 91 000 z³.

Na du¿ej sali gimnastycznej w Bestwinie zosta³a popra-
wiona konstrukcja dachu wraz z nowym pokryciem oraz
odnowiono parkiet.

Kwota tych inwestycji to 116 000 z³.

W szkole w Bestwince zosta³a oddana do u¿ytku salka do
æwiczeñ, wraz z remontem dachu oraz wykonane zosta³o na-
g³oœnienie w kosztach którego partycypowa³ Urz¹d Gminy.

Koszt wykonania salki i remontu dachu
to 60 000 z³.

W Janowicach rozpocz¹³ siê remont pomieszczeñ po
starym przedszkolu, w których ju¿ w nastêpnym roku za-
jêcia bêd¹ mia³y dzieci z Janowic i pozosta³ych miejsco-
woœci naszej Gminy.

Na bie¿¹co w naszych placówkach oœwiatowych prze-
prowadzane s¹ bie¿¹ce remonty by jak najlepiej mog³y
s³u¿yæ naszym dzieciom nie tylko podczas nauki ale tak-
¿e podczas wielu zajêæ pozalekcyjnych. W szko³ach od-
bywaj¹ siê pó³kolonie, organizowane s¹ wycieczki i rajdy,
tak¿e wdra¿anych jest wiele programów, na które pozy-
skiwane s¹ fundusze zewnêtrzne.

Salka do æwiczeñ rehabilitacyjnych w Kaniowie

Salka do æwiczeñ w Bestwince

Nowa sala w przedszkolu w Kaniowie

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej
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Place zabawPlace zabawPlace zabawPlace zabawPlace zabaw

Plac zabaw w Kaniowie

Tereny rekreacyjne w Bestwinie

OświetlenieOświetlenieOświetlenieOświetlenieOświetlenie

W ka¿dym ze so³ectw zosta³y rozbudowane place za-
baw zarówno przy obiektach przedszkolnych oraz na te-
renach rekreacyjnych. Ci¹g³ej modernizacji i rozbudowie
podlegaj¹ tak¿e tereny rekreacyjne. Ju¿ teraz nie s¹ to
miejsca zape³niaj¹ce siê tylko podczas festynów, ale nie-
mal¿e na co dzieñ mo¿na korzystaæ z boisk, urz¹dzeñ
dla dzieci, basenów. S¹ to miejsca spotkañ i musimy wszy-
scy do³o¿yæ wszelkich starañ by nie by³y bezmyœlnie de-
wastowane i zaœmiecane.

Ponadto na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w Janowicach wydano 30 000 z³. Jest ju¿ gotowa doku-
mentacja pozwalaj¹ca przystêpowaæ do prac zwi¹zanych
z budow¹ na tych terenach boiska sportowego.

W Bestwinie równie¿ 30 000 z³ kosztowa³o po³o¿enie
asfaltu i wykonanie chodniczków na terenach rekreacyj-
nych, co pozwala na organizacjê imprez nawet przy nie-
sprzyjaj¹cej pogodzie.

Rozbudowa i doposa¿enie placów zabaw kosztowa³o 86 000 z³, w tym
31 000 z³ to œrodki pozyskane z zewn¹trz!

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo naszych miesz-
kañców oraz ich komfort wykonywaliœmy w miejscach
zasadnych oœwietlenie ulic oraz poszczególne punk-
ty œwietlne.

Za ca³e cztery lata
zaœwieci³o 155 nowych lamp,

za kwotê 381 000 z³.

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej



1515151515

• 
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 M

ag
az

yn
 g

m
in

ny
  w

rz
es

ie
ń,

 p
aź

dz
ie

rn
ik

  N
r  

9-
10

/2
01

0

Kluby sportoweKluby sportoweKluby sportoweKluby sportoweKluby sportowe
Kluby sportowe są miejscem, gdzie nasze dzieci i młodzieżKluby sportowe są miejscem, gdzie nasze dzieci i młodzieżKluby sportowe są miejscem, gdzie nasze dzieci i młodzieżKluby sportowe są miejscem, gdzie nasze dzieci i młodzieżKluby sportowe są miejscem, gdzie nasze dzieci i młodzież
mają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdziemają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdziemają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdziemają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdziemają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdzie

mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.

Budynek KS Bestwinka Dach Domu Sportowca w Bestwinie

Dlatego maj¹c na uwadze prawid³owy rozwój fizyczny
naszych najm³odszych dok³adamy starañ, by obiekty spor-
towe wraz z zapleczem by³y dla nich jak najbardziej funk-
cjonalne.

W Bestwince zosta³ rozbudowany budynek klubu spor-
towego wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Bu-
dowane jest ogrodzenie boiska, które dofinansowuje Urz¹d
Gminy.

Na rozbudowê klubowego budynku
i dofinansowanie budowy ogrodzenia

wydaliœmy 159 000 z³.

W Bestwinie pozyskaliœmy fundusze na budowê boiska
wielofunkcyjnego w ramach programu ORLIK 2012. Po-
wstaje ono przy zespole szkolnym.

Kwota inwestycji
to 1 100 000 z³,

a pozyskane dofinansowanie
to 660 000 z³.

Tak¿e w Bestwinie na budynku Sportowca wymieniane
jest pokrycie dachowe.

Na ten cel przeznaczyliœmy
60 000 z³.

W nastêpnym roku budynek bêdzie dalej modernizowany.

W Janowicach przygotowana jest ju¿ dokumentacja bu-
dowy boiska na terenach rekreacyjnych.

W Kaniowie zosta³a zakupiona profesjonalna kosiarka,
a tak¿e przeprowadzone niezbêdne, bie¿¹ce remonty w
budynku klubu i na terenach sportowych.

Corocznie Urz¹d Gminy w formie dotacji konkursowych
przekazuje dofinansowanie na szkolenie dzieci i m³odzie-
¿y.

Z bud¿etu Gminy poprzez Centrum Kultury finansowani
s¹ trenerzy dru¿yn i grup m³odzie¿owych (dotyczy to rów-
nie¿ trenerów kajak – polo i tenisa sto³owego). Tak¿e po-
przez Centrum Kultury kluby corocznie mog¹ zaopatrywaæ
siê w niezbêdny sprzêt sportowy.

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej
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Obiekty Set-aObiekty Set-aObiekty Set-aObiekty Set-aObiekty Set-a

Obecny widok akwenu Wizualizacja nowego obiektu Set-a

Plany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłość

Podjêliœmy starania o przekszta³cenie obszarów
zdegradowanych i rozbudowê infrastruktury tech-
nicznej na potrzeby Oœrodka Rekreacji i Sportów

Wodnych w Kaniowie na obiektach UKS „Set”

Kajak – polo, mimo ¿e jest mniej znan¹ dyscyplin¹ spor-
tow¹, ma wielu swoich fanów, jest sportem bardzo widowisko-
wym i ci¹gle rozwijaj¹cym siê. Tereny, na których funkcjonowa³a
kiedyœ kopalnia ¿wiru w Kaniowie zosta³y zaadoptowane na
potrzeby uprawiania tej dyscypliny przez UKS „Set” Kaniów i
oddane klubowi w dzier¿awê przez Urz¹d Gminy.

W chwili, gdy pojawi³a siê mo¿liwoœæ pozyskania œrod-
ków na rekultywacjê terenów zdegradowanych, z mo¿li-

woœci¹ adaptacji ich na bazê sportow¹, legalne, bezpieczne
k¹pielisko i miejsce odpoczynku dla mieszkañców Gminy
i przyjezdnych goœci, podjêliœmy starania o uzyskanie fun-
duszy na ten cel.

Po wielu zabiegach wójta uda³o siê uzyskaæ 2 200 000
z³ z RPO na realizacjê modernizacji tych terenów.

Ca³oœæ pierwszego etapu inwestycji to 3 100 000 z³,
z tego 2 200 000 z³ to pozyskane œrodki zewnêtrzne!

W ramach ju¿ rozpoczêtej inwestycji wykonane bêd¹
baseny p³ywaj¹ce z podwieszanym dnem, boiska do ka-
jak – polo, trybuny, zaplecze sanitarne, ogrodzenie terenu
sportowego, zagospodarowanie ca³oœci terenu.

Jak ju¿ zosta³o wczeœniej wspomniane nie wszystkie
zamierzenia mogliœmy zrealizowaæ. Powodów by³o wie-
le. G³ównie te finansowe. Niemniej na przeszkodzie sta-
wa³y te¿ kwestie dokumentacyjne, a tak¿e to, ¿e wiele
spraw nale¿y rozwi¹zywaæ kompleksowo, co obliguje
do realizacji kilkuletniej.

Mamy za³o¿enia i plany na lata kolejne, a co
najwa¿niejsze wiemy jak pozyskaæ na to fundusze!

W pierwszej kolejnoœci musimy zakoñczyæ rozpoczê-
te ju¿ inwestycje:

• Dokoñczenie kanalizacji so³ectwa Bestwinka
• Realizacja I etapu modernizacji terenów po¿wiro-

wych na obiektach UKS Set w Kaniowie
• Zakoñczenie budowy boiska wielofunkcyjnego Orlik

2012 w Bestwinie
• Zakoñczenie remontu Domu Sportowca w Bestwinie
• Zakoñczenie remontu i oddanie do u¿ytku pomiesz-

czeñ po by³ym przedszkolu w Janowicach
– Mamy gotowy projekt i og³oszony przetarg na budo-

wê Sali sportowej przy szkole w Kaniowie
– Równie¿ zaprojektowany jest chodnik wzd³u¿ ul. Ja-

nowickiej (od starego przedszkola), bêdzie wykona-
ny w roku 2011

– Z tzw. „schetynówki”, mamy nadziejê, bêdzie prze-
budowywana ul. Bialska w Bestwinie, wraz z chod-
nikiem

– Tak¿e w Bestwinie planujemy II etap kanalizacji
– Wokó³ wyremontowanego Oœrodka Zdrowia w Be-

stwinie powstan¹ nowe miejsca parkingowe, zosta-
nie zlikwidowane ogrodzenie, wyremontowany
bêdzie chodnik wzd³u¿ ul. Szkolnej

– Zmodernizowane zostanie ujêcie wody pitnej. Wy-
budowany bêdzie nowy zbiornik, nowe baterie na
stacji uzdatniania wody oraz nowe pompy

– Wymienione zostan¹ azbestowe sieci wodoci¹go-
we w Kaniowie

– Zaprojektowany zostanie parking przy Szkole w Ja-
nowicach

– Wykonany zostanie tak¿e projekt chodnika w Be-
stwince wzd³u¿ ul. Witosa od „spó³dzielni” w kie-
runku ul. M³yñskiej

– W budynku Szkolno – Przedszkolnym w Bestwin-
ce zostanie wykonana termomodernizacja (wraz z
audytem energetycznym)

– Wspólnie ze Starostwem Powiatowym wyremontu-
jemy dalszy odcinek ul. Janowickiej, ul. Czecho-
wick¹, ul. Œw. Floriana, ul. Krakowsk¹, a tak¿e
bêdziemy czyniæ starania o przejêcie na maj¹tek
Gminy ul. Koœcielnej i Szkolnej, po gruntownym
remoncie wykonywanym przez Powiat Bielski.

Budynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznejBudynki użyteczności publicznej
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Działalność Gminnej Biblioteki PublicznejDziałalność Gminnej Biblioteki PublicznejDziałalność Gminnej Biblioteki PublicznejDziałalność Gminnej Biblioteki PublicznejDziałalność Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince,w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince,w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince,w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince,w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince,

Janowicach i Kaniowie w latach 2007-2010Janowicach i Kaniowie w latach 2007-2010Janowicach i Kaniowie w latach 2007-2010Janowicach i Kaniowie w latach 2007-2010Janowicach i Kaniowie w latach 2007-2010

Jase³ka w Bibliotece - wystêpuj¹ podopieczni ŒDS ''Centrum''. Z podró¿nikiem Jackiem Pa³kiewiczem

Zbiory ksi¹¿kowe
Dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

wraz z Filiami w Bestwince, Janowicach i Kaniowie w la-
tach 2007-2010:

Komputeryzacja
W chwili obecnej wszelkie prace biblioteczne s¹ skom-

puteryzowane we wszystkich placówkach bibliotecznych.
Nadal trwa jedynie uzupe³nienie bazy ksiêgozbioru, szcze-
gólnie na filiach, ale dotyczy to starszych egzemplarzy.
Baza zbiorów specjalnych jest kompletna i prowadzona
na bie¿¹co.

Praca na rzecz œrodowiska
W ci¹gu roku jest organizowanych oko³o 150 ró¿nego

typu imprez edukacyjno – kulturalnych dla przedszkola-
ków, uczniów, m³odzie¿y i osób doros³ych.

S¹ to wystawy malarskie, kolekcjonerskie, literackie,
prezentuj¹ce dorobek naszego œrodowiska, spotkania au-
torskie, kursy, lekcje biblioteczne.

Zorganizowaliœmy kurs komputerowy dla osób starszych
„Druga m³odoœæ z Internetem”- przeszkoliliœmy w kilku tu-
rach oko³o 50 osób.

Odby³a siê Sesja naukowa „Œmieræ przysz³a wiosn¹” o
zbrodni katyñskiej i Sybirakach z naszej Gminy

W ramach Programów dotowanych przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano:

• Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl
„Wokó³ s³owa”- spotkanie z Steffenem Möllerem, z pisa-
rzem dla dzieci Wies³awem Drabikiem, z autorem ksi¹¿ki
„Polska na pogodê i niepogodê” Tomaszem Zubilewiczem,
z poet¹ Juliuszem W¹trob¹, z pisarzem dla m³odzie¿y
Kazimierzem Szymeczko, z podró¿nikiem Wojciechem
Cejrowskim.

• Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Od
pisarza do bibliotekarza”- spotkanie autorskie z podró¿ni-
kiem Jackiem Pa³kiewiczem, z poet¹ i taternikiem Micha-
³em Jagie³³o, z Markiem Szo³tyskiem, z ilustratorem

Zbiory specjalne (multimedia)
Zasoby biblioteki powiêkszy³y siê o 761 jednostek bi-

bliotecznych na ró¿nych noœnikach elektronicznych (CD,
DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – s¹ to s³owni-
ki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektronicz-
ne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. ksi¹¿ki
mówione. Ca³oœæ zbiorów – 1756  jednostek znajduje siê
w bazie komputerowej.

U¿ytkownicy
W roku 2009 z bibliotek korzysta³o 3288 czytelników, a

odwiedzaj¹cych by³o 2 .429, natomiast na spotkaniach
goœciliœmy 4 008 osób.

Udostêpnianie
Oprócz tradycyjnego wypo¿yczania ksi¹¿ek i czaso-

pism, udostêpnia siê równie¿ dokumenty elektroniczne i
zbiory audiowizualne.

Stronê Biblioteki www.gbpbestwina.eu odwiedzi³o 74
500 Internautów.

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Prezenter TVN Tomasz Zubilewicz Spotkanie ze Steffenem Moellerem Wystêp Wojciecha Cejrowskiego

Ryszardem Krysk¹, z t³umaczk¹ Bogus³aw¹ Sochañsk¹,
z rysownikiem Edwardem Lutczynem.

Realizujemy coroczne imprezy cykliczne:
Ogólnopolski Konkurs Poezji religijnej „O Palmê Wiel-

kanocn¹” – ju¿ 8 edycji; Konkursu Fotograficzny „Ocaliæ
od zapomnienia”- 8 edycji.

Z okazji Tygodnia Bibliotek - bajki dzieciom czytaj¹
Wójtowie, Radni, dzia³acze sportowi i spo³eczni, osoby
znane w naszym œrodowisku.

Od roku 2008 dzia³a Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki dotowany
przez Instytut Ksi¹¿ki, w jego ramach odby³y siê spotka-
nia z pisarzami dla dzieci £ukaszem Dêbskim i Ann¹ Oni-
chimowsk¹, a tak¿e podró¿nikiem Andrzejem Kap³ankiem.

Inicjatywy wydawnicze w³asne:
Biblioteka opracowuje edytorsko i wydaje szereg publi-

kacji, w latach 2007-2010 ukaza³y siê - W. Owczarz „Jó-
zofkowe œwiêta”; „Œwiêta Przydro¿na”, „Z mojej litanii”,
„Modlitwa majowa”, „Powrót” jako pok³osie konkursu po-
etyckiego; „Z ryb¹ i k³osem w herbie”; „Raptularz jubile-
uszowy dr Franciszka Magi”; „Saga rodu Wróblów”; „Na
powrót dzwonu. „Zur heimkehr der Glocke” – wiersze prof.
Kazimierza Bielenina w wersji dwujêzycznej; DVD z pre-
zentacj¹ historii GBP oraz projekcj¹ o Bestwinie;

Spotkania integracyjne
Wspó³pracujemy ze Œrodowiskowym Domem Samopo-

mocy „Centrum” oraz Zespo³em Szkó³ Specjalnych w Cze-
chowicach – Dziedzicach. Organizujemy comiesiêczne
spotkania integracyjne, warsztaty, jase³ka, miko³ajki, kier-
masze i wystawy prac osób niepe³nosprawnych pod ha-
s³em „Jesteœmy razem”.

Podsumowanie
W lutym 2007 r. dyrektor GBP otrzyma³a Nagrodê Rady

Gminy za osi¹gniêcia w promocji Gminy Bestwina za rok 2006.
W maju Filia w Kaniowie otrzyma³a ju¿ po raz drugi wyró¿-

nienie w konkursie „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Biel-
skim w roku 2006”- tym razem oceniano placówki filialne.

W sierpniu uroczyœcie obchodzono 60-lecie powstania GBP.
W 2008 r. w VIII edycji konkursu „Najlepszej Biblioteki w

Powiecie Bielskim w roku 2007/2008” GBP w Bestwinie
otrzyma³a wyró¿nienie.

W maju 2008 r. GBP w Bestwinie otrzyma³a I miejsce w
konkursie „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim w
roku 2008” oraz „Odznakê za Zas³ugi dla £owiectwa”.

W styczniu, 2009 r. podczas uroczystego spotkania z animato-
rami kultury w Starostwie Powiatowym, dyrektor GBP odebra³a z
r¹k starosty Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”.

W dniu 11.05.2010 r. w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej w Biel-
sku-Bia³ej odby³o siê uroczyste podsumowanie X jubile-
uszowej edycji konkursu Na najlepsz¹ bibliotekê w
powiecie bielskim w 2009/2010. W tym roku pod has³em
Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – s³owa, dŸwiêki, obrazy”.

W zwi¹zku z bardzo wyrównanym poziomem bibliotek uczest-
nicz¹cych w konkursie, komisja postanowi³a przyznaæ w trzech
kategoriach Tytu³y Najlepszych Bibliotek:  w kategorii promocja
czytelnictwa i dzia³ania edukacyjno-kulturalne Tytu³ Najlepsza
Biblioteka otrzyma³a Gminna Biblioteka Publiczna w Be-
stwinie Filia w Kaniowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Czechowicach-Dziedzicach, w kategorii cykliczne programy
czytelniczo-kulturalne Tytu³ Najlepsza Biblioteka otrzyma³a
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Buczkowicach (z protoko³u Komisji).

W piœmie adresowanym do Wójta Gminy Bestwina Pana
mgr in¿. Stefana Wodniaka, do wiadomoœci GBP, Dyrek-
tor Biblioteki Œl¹skiej prof. dr hab. Jan Malicki napisa³
(...)Pragnê przekazaæ Panu Wójtowi gratulacje i podziê-
kowania za opiekê nad Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, która
po raz kolejny, dziêki swojej wspania³ej dzia³alnoœci, zajê-
³a pierwsze miejsce, w indeksie aktywnoœci, poœród bi-
bliotek powiatu bielskiego. Jednoczeœnie, podkreœlam to
co roku, stanowi jeden z najlepszych przyk³adów pracy w
bibliotekach gminnych naszego województwa.

GBP bardzo aktywnie wspiera rozwój osób spo³ecznie
wykluczonych. Formy pracy, jakie podejmuje z m³odzie¿¹
niepe³nosprawn¹ umys³owo oraz z osobami w podesz³ym
wieku, oferuj¹c im przede wszystkim zajêcia z Interne-
tem, maj¹ bardzo du¿e znaczenie spo³eczne.

Moj¹ uwagê przykuwa równie¿ organizowany cyklicznie
konkurs poezji religijnej O Palmê Wielkanocn¹. Walory
artystyczne, wysoki poziom merytoryczny oraz dba³oœæ o
edytorsk¹ stronê wydawanego rokrocznie tomiku z nagro-
dzonymi utworami, to niew¹tpliwie przyk³ad wysokiej jako-
œci pracy bestwiñskich bibliotekarzy.

Bardzo proszê o dalsze wspieranie i wszelk¹ pomoc dla
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.

Pozyskane œrodki finansowe
W ci¹gu lat 2007 – 2010 GBP pozyska³a z ró¿nych
Ÿróde³ œrodki finansowe o wartoœci 53 484,09 z³.

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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Imprezy cykliczneImprezy cykliczneImprezy cykliczneImprezy cykliczneImprezy cykliczne
organizowane przezorganizowane przezorganizowane przezorganizowane przezorganizowane przez
CKSiR w BestwinieCKSiR w BestwinieCKSiR w BestwinieCKSiR w BestwinieCKSiR w Bestwinie

w latachw latachw latachw latachw latach

2007-2010:2007-2010:2007-2010:2007-2010:2007-2010:

• Bestwiñskie Spotkania Folklory-
styczne (w roku 2008 impreza po-
³¹czona z Okrêgowym Œwiêtem
Ludowym)-Bestwina;
• Œwiêto Gminy Bestwina ( w 2007
roku po³¹czone z VIII Dniami Po-
wiatu Bielskiego)- Bestwina;
• Rewia Orkiestr Dêtych- Kaniów;
• Janowicki Piknik Rodzinny-Janowice;
• Œwiêto Karpia Polskiego- Kaniów;

Na wspomnianych imprezach
goœciliœmy miêdzy innymi:

zespo³y „Œl¹sk”„Gang Marce-
la”, „Redlin”, Krystynê Gi-

¿owsk¹, Irenê Jarock¹, Andrzeja
Rybiñskiego, Damiana Holeckie-
go, Mirka Szo³tyska, kabarety

OTTO, Masztalscy

• Bestwiñskie Targi Pracy;
• Uroczyste obchody œwiêta 3-go maja;
• Uroczyste obchody œwiêta Bo¿e-
go Cia³a;
• Przegl¹d Pieœni Patriotycznej;
• Bestwiñskie Spotkania Socjologiczne;
• Uroczyste obchody 11-go listopada;
• Artystyczne popisy uczniów
uczêszczaj¹cych na zajêcia;
• „Pasja Wasza, promocja nasza”
impreza dla zas³u¿onych mieszkañ-
ców gminy- wspó³organizacja;
• „Z³ote Gody”- wspó³organizacja;
• Zajêcia tematyczne podczas ferii zimo-
wych i wakacji dla dzieci i m³odzie¿y.

Pozostałe imprezy,Pozostałe imprezy,Pozostałe imprezy,Pozostałe imprezy,Pozostałe imprezy,

współorganizacje:współorganizacje:współorganizacje:współorganizacje:współorganizacje:

• Diecezjalny Op³atek Akcji Katolickiej,
• 10-lecie bestwiñskiego chóru pa-
rafialnego „Ave Maria”,
• 40-lecie Zespo³u Regionalnego
„Bestwina”,
• Gminne Obchody Œwiêta Stra¿aka
po³¹czone z poœwiêceniem nowego
samochodu dla OSP Janowice,
• Jubileusz 120-lecia OSP w Be-
stwinie,
• Jubileusz 80-lecia KGW Bestwina,
• Uroczyste poœwiêcenie i oddanie
do u¿ytku zmodernizowanego
Oœrodka Zdrowia w Bestwinie,
• Pomoc przy sprowadzeniu i orga-
nizacji uroczystoœci zwi¹zanej ze
sprowadzeniem zabytkowego
dzwonu do bestwiñskiej parafii,
• Pomoc przy organizacji „Nasze-
go Kulinarnego Dziedzictwa”,
• Gminna Liga Siatkówki Amatorów,
• Janowicki Turniej Siatkówki,
• Turniej Koszykówki ulicznej- Stre-
etball, Bestwina,
• Turnieje Siatkówki Pla¿owej,
• Rajdy Rowerowe,
• Turnieje w tenisie sto³owym,
• Konkursy literackie, plastyczne,
fotograficzne i hafciarskie dla dzie-
ci i m³odzie¿y.

Aktualna ofertaAktualna ofertaAktualna ofertaAktualna ofertaAktualna oferta

CKSiR:CKSiR:CKSiR:CKSiR:CKSiR:
Sekcje:

• Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca
„Bestwina”,
• Dzieciêcy Zespó³ Regionalny,
• Orkiestra Dêta Gminy Bestwina
z siedzib¹ w Kaniowie,

• Nauka gry na instrumentach: kla-
wiszowych, dêtych, gitarze, flecie
poprzecznym, skrzypcach,
• Kó³ko plastyczne,
• Sekcja modelarska,
• Chór m³odzie¿owy „Allegro”,
• Kurs jêzyka angielskiego,
• Gimnastyka rehabilitacyjna dla
doros³ych,
• Aerobik,
• Muzyczny zespó³ m³odzie¿owy,
• Ko³o Hafciarskie

Muzeum RegionalneMuzeum RegionalneMuzeum RegionalneMuzeum RegionalneMuzeum Regionalne
im. ks. Zygmuntaim. ks. Zygmuntaim. ks. Zygmuntaim. ks. Zygmuntaim. ks. Zygmunta

Bubaka w BestwinieBubaka w BestwinieBubaka w BestwinieBubaka w BestwinieBubaka w Bestwinie
Tematy prowadzonych lekcji:

• "Od ziarenka do bochenka",
• "Jak to dawniej w ch³opskiej cha-
cie bywa³o",
• "Legendy bestwiñskie",
• Lekcja historyczna,
• "Od krzesiwa, ³uczywa do lampy
naftowej".
Muzeum goœci³o wiele znamieni-

tych osób, m.in.: Kazimierza
Bielenina, Jerzego Klista³ê,

Ryszarda Kryskê, Bogus³awê
Sochañsk¹, Michaela Morgen-
sterna, Ewê Jurczyñsk¹ McClu-

skey, Tomasza Zubilewicza, Jana
G¹siorka, Leszka Mi³oszewskie-

go, delegacjê z niemieckiej
parafii Mitterfirmiansreut.

Ponadto w Muzeum organizowane
s¹ liczne spotkania tematyczne,

benefisy, uroczystoœci zwi¹zane z
postaciami i obchodami wa¿nych

wydarzeñ z ¿ycia wsi.

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
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W kadencji 2006 – 2010 wiele uwagi poœwiêcano kulturze. Wielokrotnie
mo¿na by³o skorzystaæ z bogatej oferty przygotowanej przez Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji. Imprezy plenerowe, na które zapraszano gwiaz-
dy estrady i ekranu cieszy³y siê popularnoœci¹ nie tylko wœród mieszkañ-
ców gminy Bestwina, ale równie¿ goœci przybywaj¹cych z ró¿nych stron
kraju oraz z zagranicy.

Kultura w gminieKultura w gminieKultura w gminieKultura w gminieKultura w gminie
2006 – 20102006 – 20102006 – 20102006 – 20102006 – 2010

Andrzej Grabowski w Bestwinie

Powrót zabytkowego dzwonu z 1504 roku Orkiestra Dêta Gminy Bestwina

Œwiêto Karpia Polskiego Goœcie z miasta Berango w Kraju Basków

Rewia Orkiestr Dêtych

Wystêp zespo³u ''Œl¹sk'' Zespó³ Regionalny ''Bestwina''


