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„Uczciwie przepracowane
cztery lata”
– rozmowa z wójtem Arturem Beniowskim

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

Panie wójcie, upłynęła pierwsza Pana
pełna kadencja, poprzednia trwała tylko dwa lata i rozpoczęła się w smutnych
okolicznościach po
śmierci śp. wójta Stefana Wodniaka. Czy
uzyskane przez Pana
doświadczenie przełożyło się na sprawniejsze funkcjonowanie wójta i UG?

ralnych, sportowych itd. Radny powinien być widoczny i dostępny, mieć do dyspozycji swój numer telefonu, adres mailowy lub
konto na portalach społecznościowych. Dobry radny to radny
aktywny i otwarty na ludzi.
Miniona kadencja stała się czasem różnorakich inwestycji, nowych lub rozpoczętych wcześniej. Które z nich uznaje Pan za największy sukces swój i rady?
Ciężko wskazać ten „największy”, ponieważ dla jednego
mieszkańca priorytetem będzie budowa drogi, remont w szkole, dla innego obiekt sportowy, dla innego dofinansowanie straży pożarnej... Uważni czytelnicy i ci, który są z życiem gminy
na bieżąco, dostrzegają, że inwestycje możemy podzielić na kilka kategorii: drogowe i poprawy bezpieczeństwa, sportowe, kubaturowe i ekologiczne. O ekologii powiem nieco później, ale
jeśli chodzi o szkoły, wykonaliśmy termomodernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince. To największe takie
przedsięwzięcie w gminie Bestwina w ostatnich dekadach i jedno z największych w całym powiecie. Co do komunikacji, mamy
w większości znakomicie wyremontowane drogi powiatowe i to
także dzięki naszym funduszom, gdyż gmina do tych zadań się
dokładała. Są chodniki, dwa ronda w Bestwinie itd. Bezpieczeństwo zapewniamy poprzez doposażanie Straży Pożarnej – każda jednostka ma nowe wozy bojowe, a w Kaniowie pojawił się
pierwszy w gminie samochód ciężki. Samochód dla Janowic jest
w fazie produkcji. Mają gdzie trenować również nasi sportowcy,
te warunki zresztą się poprawią – złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Bestwinie, przygotowujemy się do budowy pierwszego, pełnowymiarowego boiska sztucznego, cały czas inwestujemy w Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji. Hala sportowa tętni życiem. Te rzeczy widać gołym okiem.
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Na pewno tak.
Uczymy się przez całe życie i nikt nie wie wszystkiego od razu,
a doświadczenie jest co roku większe. Spotykam się z coraz to
nowymi wyzwaniami i problemami mieszkańców, nie tylko na poziomie gminy, ale dotykają one powiatu, województwa i kraju. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł obliguje mnie do bywania
w Katowicach czy w Warszawie. Czy moje, Urzędu i Rady działania były słuszne, okaże się już 21 października, to mieszkańcy
zdecydują, czy obdarzyć nas znowu swoim zaufaniem. Jak już
niejednokrotnie wspominałem, w wyborach będę kandydował.
Upłynęła także VII kadencja Rady Gminy Bestwina. Po
raz pierwszy wszyscy radni reprezentowali jeden komitet
wyborczy „Wspólnota i Postęp”. To swoisty eksperyment,
czy zatem radni zdali ten egzamin i nie byli tylko „Maszynkami do głosowania”?
Eksperyment to może niezbyt szczęśliwe słowo, gdyż to przecież mieszkańcy dokonali takiego, a nie innego wyboru. Nie zapominajmy, że każdy z radnych miał konkurentów z innych komitetów. Na pewno nie można powiedzieć o radnych, że nie
mieli własnej woli a świadczą o tym dokumenty takie jak protokoły z sesji czy przede wszystkim z posiedzeń komisji, gdyż to
tam toczyły się czasem nawet zażarte dyskusje. Radni występowali z wieloma inicjatywami, a projekty uchwał niejednokrotnie były głosowane niejednogłośnie. Dziękuję radnym za merytoryczną pracę.

W jakiej mierze udało się zadbać o środowisko naturalne? Priorytetem była ekologia – program ograniczenia „niskiej emisji”, ogniwa fotowoltaiczne, gospodarka odpadami. Czy z czystym sumieniem można stwierdzić, że jakość
życia się poprawiła, ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych czy istnienie dzikich wysypisk?
Inwestycje ekologiczne to wymiana sieci wodociągowej i azbestowej na terenie sołectwa Kaniów, a także kanalizacja południowej części gminy. Wodociągi zostały ukończone, zaś projekt kanalizacji realizujemy. W tym roku wymieniamy sto piecy, a program ten będzie trwał do roku 2020. Jako gmina mamy złożony wniosek na dofinansowanie i montaż paneli fotowoltaicznych
na poszczególnych posesjach. Dzikich wysypisk obserwujemy
coraz mniej – to pokłosie wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”. Sama ustawa nie jest oczywiście idealna, sam fakt „przypisania” do ZGO w Bielsku – Białej trochę wiąże nam ręce, ale
robimy to, co w naszej mocy.

Przed nami wybory. Jaki powinien być idealny kandydat
na radnego?

Z racji swojej funkcji trudno mi jest o tym mówić w odniesieniu do wszystkich. Natomiast szukając kandydatów do swojego komitetu „Wspólnota i Postęp” działającego już od r. 2006
starałem się szukać ludzi myślących i zaangażowanych w życie gminy. Nie tylko poprzez uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji, lecz również w różnorakich wydarzeniach kultu-
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ły, GOK, biblioteki, muzeum, kluby sportowe, organizacje
i stowarzyszenia. Co najbardziej zapadło Panu w pamięć?

Jak przebiegło przystosowanie szkół do reformy oświaty? Rozpoczął się nowy rok szkolny i na pewno widać już
pierwsze efekty obecności klas 7 i 8.
Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w gminie Bestwina nie budowano osobnej szkoły mającej pełnić funkcję gimnazjum. Toteż uczniowie zostali rozdzieleni prawie „bezboleśnie” po ZSP
w swoich sołectwach. Rzecz jasna, są to szkoły przystosowywane do „reformy po reformie”: o termomodernizacji już mówiłem, przygotowujemy też dokumentację na remont budynku
przedszkola i biblioteki w Bestwinie. Zasoby oświatowe są więc
w dobrej kondycji. W ramach programu organizowanego przez
WFOŚiGW w Katowicach dostaliśmy grantowe dofinansowanie
dla trzech placówek na nowoczesne „zielone pracownie” – to
ok 30 tys, zł. na szkołę. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które
te środki dostały! Wspomnę jeszcze o wyżywieniu: był pewien
problem z jakością cateringu, dowożonego z uwagi na remont
szkoły w Bestwince. Sanepid zabronił wtedy używania stołówki.
Obecnie jakość się poprawiła, a od stycznia rozwiązujemy umowę i firmą cateringową. Kuchnia w Bestwince, która jest obecnie
doposażana, będzie dostarczała obiady do wszystkich szkół.

Przede wszystkim dziękuję tym jednostkom za zaangażowanie. Działania tego rodzaju nie przekładają się może na dochody, ale są bardzo potrzebne pod kątem promocji gminy i dostarczania nam wszystkim kultury i rozrywki na wysokim poziomie.
Docierają do mnie głosy z miejscowości ościennych, że organizacja wszystkich wydarzeń jest w gminie Bestwina perfekcyjna.
Sami więc podnosimy sobie poprzeczkę i nie możemy obniżyć
lotów! Z ostatnich imprez bardzo udały się dożynki gminne – kolorowe, pełne zaangażowania ze strony rolników, pszczelarzy,
wędkarzy, szkółkarzy itd. Do tego doliczamy Rewię Orkiestr
Dętych, Święto Gminy, Święto Karpia, Janowickie Sianokosy,
rajdy rowerowe, turnieje sportowe – wymieniać można długo.
Rok 2018 jest rokiem 100 – lecia niepodległości naszej
Ojczyzny. W naszej gminie część wydarzeń rocznicowych
już się odbyła, niektóre jeszcze nas czekają. Jak ocenia Pan
naszą ofertę związaną z tymi obchodami?
Nie jesteśmy gminą duża, lecz zainteresowanie tymi obchodami istnieje: wyrazem tego stało się przedstawienie „Polska
dziś woła nas”, konkursy plastyczne i literackie, przygotowywana konferencja naukowa... patriotyzm to ważna sprawa,
a z naszych terenów pochodziło wielu uczestników walk o niepodległość. Wiosną oddany został pomnik na cmentarzu w Janowicach. To tylko niektóre przykłady naszej „niepodległościowej” działalności.

W przypadku ponownego wyboru, czym zajmie się Pan
w pierwszej kolejności?
Nie ma jednego zadania, którym należałoby się zająć najpierw, ponieważ wiele z nich realizujemy równolegle. Mamy projekty chodników przy ul. Dankowickiej, Witosa, Janowickiej, złożyliśmy projekt na przebudowę ul. Krakowskiej, wcześniej powiedziałem o bieżni... na etapie realizacji jest projekt kanalizacji sanitarnej w Bestwinie i Janowicach, przygotowujemy się do
projektu w Kaniowie.. Spektrum działań naprawdę mamy szerokie, zatem jeśli zostanę wybrany, od razu, wraz z Radą, zabieram się do pracy!

Jak pogodzić funkcję wójta z członkostwem w OSP, Kole
Pszczelarzy i innych stowarzyszeniach? Czy starcza Panu
czasu także na życie rodzinne i realizowanie swoich zainteresowań?
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Czy było coś, co można uznać za osobistą porażkę?

Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje, choć nie obraziłbym
się, gdyby doba miała 48 godzin (śmiech). Faktycznie, jestem
strażakiem i pszczelarzem, ale też uczestniczę w pracach LGR
„Bielska Kraina” i LGD „Ziemia Bielska”. Na szczęście mogę liczyć na wyrozumiałość rodziny, a żona i dzieci chętnie włączają
się w życie gminy: w Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, Orkiestrę Dętą, kluby sportowe. Bardzo dziękuję rodzinie za to zrozumienie dla moich poczynań. Kiedy tylko mogę, staram się także dbać o kondycję fizyczną – to ważne na moim stanowisku.
Wybieram grę w piłkę nożną, wyprawy w góry lub żeglowanie.

O porażkach nikt mówić nie lubi, ale przecież nie wszystko udało się zrealizować w zakładanych terminach, zwłaszcza
z przyczyn proceduralnych, nie zawsze zależnych od nas. Ani
wójt ani Rada Gminy nie chce popełniać błędów, byłoby to przecież ze szkodą dla naszej społeczności. Niemniej za ewentualne uchybienia czy niedociągnięcia pragnę przeprosić.
W roku 2015 obchodziliśmy 25-lecie samorządności. Odkąd sięga Pan pamięcią, na pewno zauważa Pan zmiany.
Wymusza je powszechniejszy dostęp do informacji. Czy
Urząd Gminy nadąża za zmianami i idzie z duchem czasu?

W jaki sposób zachęciłby Pan mieszkańców do współpracy z samorządem w kolejnej kadencji, jeśli zostanie Pan
wójtem ponownie? Czy mieszkaniec może liczyć na szybkie załatwienie w Urzędzie swoich spraw?

Czasy są takie, że nie da się już żyć bez nowych technologii
i zdajemy sobie z tego świetnie sprawę także w UG. Przykładem może być elektroniczna skrzynka podawcza, dostęp mailowy, mój fanpage na facebooku. Bardzo wielu mieszkańców
wysyła mi swoje spostrzeżenia. Standardowe spotkania w formie np. zebrań wiejskich będą oczywiście kontynuowane. Z innych nowości: każdy mieszkaniec ma swój indywidualny numer konta, gdzie dokonuje opłat. Został wdrożony system informatyczny z aplikacją na smartfon, zaś w kasie Urzędu można płacić kartą debetową czy kredytową. W poniedziałki pracujemy dłużej, do 17.00.

Myślę, że interesanci nie mają problemów z załatwianiem
spraw, nie są one odkładane i przeciągane. Dziękuję za to urzędnikom, gdyż wymaga to sporej dyscypliny pracy. Urząd jest wizytówką gminy i sposób jego postrzegania świadczy o nas. Oczywiście niech nie kończy się tylko na wizycie w UG, bowiem w gminie Bestwina każdy powinien znaleźć coś dla siebie, przyjść na
festyn, na koncert, na spotkanie z podróżnikiem, a może i zaangażować się w wolontariat?

Ciekawymi inicjatywami są imprezy plenerowe i wydarzenia organizowane przez jednostki kultury i oświaty: szko-

Rozmawiał: Sławomir Lewczak
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Jak pracuje Rada Gminy?
– Przewodniczący Jerzy Stanclik o uchwałach, budżecie i nie tylko
Panie Przewodniczący, za nami kolejna kadencja Rady
Gminy, a która to już
Pana? Jak przebiegała dotychczasowa
praca w samorządzie
lokalnym?

Wielokrotnie wspominał Pan o zmieniających się na przestrzeni lat kompetencjach Rady Gminy. Jakie najważniejsze różnice dostrzega Pan pomiędzy możliwościami radnych z lat 90 a tymi dzisiejszymi?
Faktycznie, śledzę zmiany w samorządzie lokalnym od wielu
lat i dostrzegam zmniejszanie się kompetencji organu uchwałodawczego gminy, na rzecz organów wykonawczych, czyli najpierw, do 2002 r. Zarządu Gminy (dziś już nieistniejącego), a potem wójta i urzędu. Widać to w kolejnych poprawkach do prawa
samorządowego. W pierwszych kadencjach nad projektem budżetu pracowała poprzez swoje komisje Rada Gminy. Początkowy projekt budżetu z reguły 3-4 krotnie przewyższał możliwości
finansowe. Następnie w drodze uzgodnień zmniejszano wydatki budżetowe. Rada Gminy na samym początku mogła też na
każdej sesji odwołać wójta i Zarząd, późniejsze poprawki wydłużały czas między złożeniem wniosku, a głosowaniem (najpierw na kolejnej sesji, potem co pół roku). Rada Gminy miała
zatem w jakimś sensie przewagę nad organem wykonawczym.
Obecnie, po reformie z 2002 r. i ustawie o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów, nastąpiło ogromne
wzmocnienie władzy wykonawczej. To wójt i urząd gminy opracowują budżet, na podstawie m.in. wniosków radnych i mieszkańców. Projekt budżetu jest przekazywany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, a po akceptacji Rada Gminy nie może już
zwiększyć wydatków. Może tylko zastąpić wydatek proponowany przez wójta swoją propozycją, ale mieszcząc się w tej samej
kwocie. Rada nie ma już możliwości odwołania wójta, obecnie
jest to możliwe jedynie w drodze referendum.

Należałoby zacząć
od tego, że przed
pierwszymi wyborami
w 1990 r. byłem przewodniczącym ds. samorządowych Komitetu Obywatelskiego
w Bestwinie. Do Rady
Gminy wprowadziliśmy 17 kandydatów
na 20 możliwych, wePrzewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik
dług ówczesnej ordynacji. Byłem zastępcą przewodniczącego Rady Gminy, Pana Bolesława Firganka,
a od 1993 r. – przewodniczącym. Do prac w samorządzie wróciłem po przerwie w r. 2006 i jestem w Radzie Gminy do dziś.
Zatem w sumie to już cztery kadencje. W trzeciej mojej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska, a w czwartej – przewodniczącym.
Gdy obejmował Pan w tej kadencji swoje stanowisko, mówił Pan o funkcji przewodniczącego jako głównie organizacyjnej. Jednak pomimo tego, reprezentował Pan gminę Bestwina podczas różnych wydarzeń, także poza jej granicami. Co wspomina Pan najmilej?
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Czy może Pan przybliżyć czytelnikom proces powstawania uchwały, od inicjatywy aż do wejścia w życie?
Długość tego procesu zależy od tego, jaka to uchwała. Zasadniczo pomysł zgłaszany jest przez radnych bądź mieszkańców,
trafia on po wstępnych konsultacjach do odpowiedniego referatu, w celu przygotowania konkretnego projektu uchwały. Później
następuje normalna procedura, czyli debata w komisjach i finalnie głosowanie na sesji Rady Gminy. Niekiedy jednak uchwałę
musi podjąć więcej podmiotów, np. Rada Gminy Bestwina i Rada
Powiatu Bielskiego, w przypadku inwestycji wspólnych. Chcąc
zbudować przystanek czerwonego autobusu naprzeciw Urzędu
Gminy, trzeba było przejąć w czasowe „władanie” ul. Krakowską i pas drogowy przylegający do niej. Prawo mówi, że gmina
może inwestować tylko na własnym gruncie. Droga oczywiście
wróci po remoncie do własności powiatu. Widzimy, że te biurokratyczne procedury mogą wydłużać tok postępowania.

Bardzo owocne były wszelkiego rodzaju spotkania nieformalne, np. z przedstawicielami powiatu, gdy mogliśmy wiele rzeczy
przedyskutować i lobbować na rzecz gminy Bestwina. Z wszelkiego rodzaju imprez miło wspominam dożynki powiatowe, gdzie
miałem zaszczyt reprezentować nasz samorząd, wręczanie Nagród Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina, 25 – lecie samorządności i happening z tej okazji,
Z jakimi problemami mieszkańcy najczęściej zgłaszali się
do Pana na dyżurach lub podczas innych spotkań?
Z pewnością wielu mieszkańców omawiało ze mną problem
zalewania gruntów i tym samym koncepcje ich odwodnienia. Dawało się we znaki także zadymianie posesji, na skutek niedozwolonego palenia odpadów. Również takie sprawy jak budowa chodników i przejść dla pieszych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia; bieżące poprawki w realizowanych inwestycjach. Zaangażowałem się ponadto w uporządkowanie łąki pod św. Janem
przy ul. Kościelnej w Bestwinie. Sprawy te nie pozostawały bez
odpowiedzi, świadczą o tym konkrety: budowa przejść, chodników, program ograniczenia „niskiej emisji”, przepusty, itd. Postępowanie w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa wspomnianej łąki jest w toku – po przejęciu gruntu przez gminę ta kwestia doczeka się rozwiązania, być może powstanie tam parking.

Proszę powiedzieć, która uchwała lub uchwały, przyjmowane w ostatnim czasie, wg Pana były najważniejsze i dlaczego?
Bez wątpienia coroczne uchwały budżetowe. Wskazałbym
również na uchwały zatwierdzające wykonanie budżetu, poza
tym te umożliwiające duże inwestycje, niejednokrotnie z udziałem funduszy zewnętrznych. Sztandarowym przykładem jest
termomodernizacja szkoły w Bestwince. Program wymiany kotłów centralnego ogrzewania i wieloletnia praca nad założeniami i planem zagospodarowania przestrzennego gminy (opóźnienia wynikają ze zmiany firmy wykonawczej).

4

Podsumowanie kadencji 2014 – 2018
Jakie sprawy do załatwienia zostawia Rada minionej kadencji nowej Radzie?

Jak widziałby Pan gminę Bestwina w kolejnych dekadach? Czego w naszej gminie brakuje? Czy jest jakaś rzecz,
której jako Przewodniczącemu nie udało się zrealizować,
a chciałby Pan to zrobić?

Mam nadzieję, że wkrótce nowa rada podejmie uchwałę
w sprawie budowy sali gimnastycznej w Janowicach. Czeka
nas wykonanie inwestycji chodnikowych o wartości ok. 7 mln
zł., zakończenie przebudowy ul. Krakowskiej do granicy ze
Starą Wsią, włącznie z mostem na Pasieczance, wybudowanie zaplecza lekkoatletycznego na stadionie w Bestwinie i uporządkowanie terenów pod św. Janem, o czym wcześniej mówiłem. Priorytetem będzie stopniowa rozbudowa kanalizacji: najpierw do ul. Krakowskiej i na południe od niej, a także w Janowicach. Nie zapominajmy o termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie. Istnieje konieczność odnowienia nawierzchni dróg gminnych, co będzie możliwe do realizacji, jeżeli rząd przeznaczy obiecane pieniądze na modernizację dróg lokalnych i przestaniemy dopłacać miliony na naprawę dróg powiatowych.

Marzy mi się budowa ścieżek rowerowych, to postulat bardzo
często zgłaszany przez mieszkańców. Niestety, aktualne możliwości finansowe nie pozwalają na razie na realizację tegoż pomysłu. Byłaby to droga inwestycja, wymagająca wykupu gruntów wzdłuż dróg, przebudowy ogrodzeń itd.
Jako nauczycielowi, zależy mi na utrzymaniu wysokiego poziomu edukacji w gminie Bestwina. Dzieci i młodzież to przyszłość, to młode pokolenie już niedługo będzie decydować o naszych sprawach.
Na koniec problem nieco „filozoficzny” – czy na przestrzeni
lat utrzymamy wiejski, rolniczy, charakter gminy, czy na skutek
działalności deweloperów będziemy stawać się „sypialnią” dla
Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic? Okaże się w przyszłości...
Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Dane demograficzne dla gminy Bestwina
w obecnej kadencji
Według danych USC na rok 2018, obecnie liczba ludności w gminie Bestwina wynosi 11 890, a pod koniec 2017 r.
wynosiła 11 800, w tym 6 047 kobiet i 5 753 mężczyzn. W latach poprzednich: 2016 – 11 708, 2015 – 11 420, 2014 –
11 332.

ROK

STAN LUDNOŚCI

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

2017

4 949

60

53

26

2016

4 887

57

29

35

2015

4 747

45

28

31

2014

4 722

53

37

41

ROK

STAN LUDNOŚCI

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

2017

1 679

25

15

18

2016

1 662

28

6

22

2015

1 634

17

5

14

2014

1 630

14

12

12

ROK

STAN LUDNOŚCI

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

2017

1 821

20

16

17

2016

1 812

24

7

19

2015

1 759

16

11

9

2014

1 749

36

21

14

ROK

STAN LUDNOŚCI

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

2017

3 351

41

37

27

2016

3 346

33

8

27

2015

3 280

43

14

30

2014

3 231

27

31

29

BESTWINKA

JANOWICE

KANIÓW
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INWESTYCJE DROGOWE
Nakładki asfaltowe na drogach gminnych, budowa dróg gruntowych i miejsca parkingowe to inwestycje podnoszące bezpieczeństwo i komfort kierowców. Efektem współpracy ze Starostwem Powiatowym jest przebudowa dróg powiatowych i dwa nowe ronda na ul. Krakowskiej.
DROGI GMINNE to 4,0 mln zł. Wykonano przebudowy dróg, nakładki asfaltowe i inne inwestycje drogowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfaltowanie ul. Magi w Bestwince

• Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2018

•
•
•
•
•
•

ul. Podzamcze w Bestwinie,
ul. Witosa boczna w Bestwinie,
ul. Sosnowa w Bestwinie,
ul. Gandora i Magi w Bestwince,
ul. Podpolec w Bestwince i Kaniowie,
ul. Jemioły w Kaniowie,
ul. Gawlików w Kaniowie,
ul. Zagrody w Janowicach,
ul. Pisarzowicka w Janowicach,

ul. Łanowa w Janowicach

ul. Łanowa w Janowicach,
ul. Borowa w Janowicach,
ul. Podlesie w Janowicach,
parking przy ul. Podzamcze,
remont mostu na ul. Miodowej w Janowicach,
rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Sosnowickiej w Kaniowie i ul. Pszczelarskiej w Janowicach, rozpocznie się również remont
ul. Rzecznej w Bestwince

Parking na ul. Podzamcze w Bestwinie

ul. Jemioły w Kaniowie

Ul. Podlesie w Janowicach

Ul. Podpolec w Bestwince i w Kaniowie

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH I GRUNTOWYCH - 1,8 mln zł.
Na bieżąco remontowane są drogi gminne zarówno asfaltowe jak i gruntowe.
PUNKTY ŚWIETLNE PRZY DROGACH
Zbudowano 80 punktów świetlnych w różnych miejscach naszej gminy
WIATY PRZYSTANKOWE - 30 tys. zł
Wymieniono 5 wiat przystankowych na przeszklone wiaty.
DROGI POWIATOWE - 10 mln zł.
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Krakowska wraz z chodnikami i rondem,
ul. Janowicka wraz z chodnikami,
ul. Górska,
ul. Czechowicka,
ul. Batalionów Chłopskich wraz z chodnikiem,
ul. Olchowa,
ul. Ludowa,
budowa dwóch mostów w ciągu ul. Kościelnej, oraz
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budowa chodnika
• projekt budowy chodnika dla pieszych przy ul. Witosa w Bestwinie,
• projekt budowy chodnika dla pieszych przy ul. Janowickiej w Janowicach,
• projekt budowy chodnika dla pieszych przy ul. Dankowickiej w Kaniowie.

Podsumowanie kadencji 2014 – 2018

Most na ul. Kościelnej

Rondo przy piekarni w Bestwinie

ul. Ludowa w Kaniowie

ul. Janowicka w Janowicach

ul. Olchowa w Bestwince

EKOLOGIA
Przygotowani na każdą sytuację –
dynamiczny rozwój Spółki Wodnej

• Magazyn gminny wrzesień/październik 9-10/2018

Działania ekologiczne były jednym z priorytetów Urzędu Gminy.
Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich:

- W naszej Spółce jest już 3516 członków i ta liczba stale wzrasta – mówi prezes Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasz
Greń. Ponieważ do gminy Bestwina wprowadza się coraz więcej mieszkańców, problemy związane z gospodarką wodną są
coraz bardziej widoczne. Spółka Wodna dostrzega potrzebę
systematycznego czyszczenia i utrzymywania w dobrym stanie
rowów czy przepustów, tę świadomość ma zwłaszcza wybrany

niedawno nowy, nieco odmłodzony Zarząd. Jak wyglądała praca tej organizacji w ciągu ostatnich czterech lat?
Kierownik robót Marian Firganek wyjaśnia: Pod naszą opieką jest 60 km i 600 m. rowów, i 230 ha stawów, łącznie z dopływami do akwenów! To ogromy obszar, mimo tego radzimy
sobie moim zdaniem nieźle, rowy czyścimy średnio co cztery
lata. W porównaniu z niewielką aktywnością PGW „Wody Pol-

Odwodnienie ul. Podleskiej

Rów melioracyjny przy ul. Witosa i Ładnej
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w Kaniowie, Podleskiej w Bestwinie, Czechowickiej w Kaniowie, rów na ul. Witosa przy przedsiębiorstwie „Nicromet” oraz
wiele tego typu robót. Spółka Wodna nie zapomina o współpracy z PG „Silesia” – dzięki niej doprowadzono do ładu Młynówkę kaniowską przy drodze technologicznej (koszt: 34 tys. 84 zł.)
Redaktor „Magazynu Gminnego” podczas wizji terenowych miał
możliwość obserwowania, jak przebiega wykaszanie, pogłębianie i umacnianie skarp faszyną w różnych newralgicznych punktach gminy. Koszt inwestycji melioracyjnych Urząd Gminy
szacuje na 0,5 mln zł.
Ważnym zadaniem na przyszłość będzie odwodnienie zlewni
w okolicach ul. Olchowej i Młyńskiej na granicy Bestwinki i Kaniowa. Planuje się wycinkę drzew na młynówce komorowicko
– bestwińskiej. Członkowie Zarządu omawiają sprawy bieżące
na comiesięcznych zebraniach z udziałem sołtysów, co roku odbywa się także walne zebranie sprawozdawcze.
Siedziba Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej obecnie mieści się przy ulicy Plebańskiej nr 2 w Bestwinie, tj, w budynku,
w którym znajdują się salki katechetyczne parafii Wniebowzięcia NMP. Biuro Spółki czynne jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8:00 do 13:00. Telefon: 32 215 71 94.
Skład Zarządu wybranego w dniu 11 stycznia 2018 r.: Łukasz
Greń – przewodniczący Zarządu; Łukasz Maroszek – zastępca
przewodniczącego; Jerzy Borutka, Stanisław Kóska, Tadeusz
Sroka, Jerzy Zużałek, Grzegorz Gawęda, Adam Lasek, Anatol
Faruga, Stanisław Radwan, Stefania Famułka, Zdzisław Pająk – członkowie.

skie”, my działamy skutecznie, w tym roku wykonano już 222 szt. napraw drenarskich.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji
można podać liczby:
W 2018 r. zrealizowano 12 km, 64 m. rowów, na plan 10 918,
tj. 110% planu. Finansowo przekłada się to
na 88 tys. 68 zł., na plan
90 tys. 382 zł. Pomimo przekroczenia planu o 10%, koszty wynoszą 97% planu finansowego. Oszczędności
wynikają z uprzejmo- Budowa przepustu pod ul. Kóski
ści mieszkańców, za co
Spółka bardzo dziękuje. Został umożliwiony wjazd koparek na
teren robót poprzez posesje prywatne.
Patrząc jeszcze dalej w przeszłość, w latach 2013 – 2017
wykonano 76 539 mb konserwacji rowów oraz 1 396 sztuk wybić – napraw drenarskich o łącznej wartości 689 078 zł. Otrzymano 101 000 zł. dotacji z Urzędu Wojewódzkiego a zebrano
779 300 zł., ze składek melioracyjnych. Spółka zawarła 64 umowy na kwotę 226 650 zł.
Łukasz Greń dodaje: cieszymy się, że w gminie Bestwina
sprawnie funkcjonuje system wczesnego ostrzegania. Współpracujemy w tej materii z Urzędem Gminy i kiedy tylko dostajemy odpowiedni sygnał, nasi jazowi są już na posterunku. To
ogromna zmiana w stosunku do lat ubiegłych.
Bezpieczeństwo poprawiły ponadto wielkie inwestycje, można wymienić przede wszystkim budowę kanału „Bartki”, położonego w pobliżu cegielni w Bestwinie. Kanał pozwolił na zabezpieczenie ok. 130 ha stawów, 380 ha gruntów rolnych, trakcji kolejowej oraz kilkuset budynków usytuowanych w pobliżu
Młynówki. Większość środków na inwestycję została pozyskana dzięki Lokalnej Grupie Rybackiej „Bielska Kraina” z Europejskiego Funduszu Rybackiego – Program Operacyjny „Ryby”.
Równocześnie zwiększono przepustowość starego kanału ulgi.
Jeszcze inne, przykładowe zadania to odwodnienie ul. Zagrodniej w Bestwince i wykonanie przepustów (inwestycja na kwotę
19 615 zł.), odwodnienie terenu w rejonie ul. Dworskiej i Kóski

SIECI WODOCIĄGOWE
I KANALIZACYJNE – 2 mln zł.
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- wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Łabędziej, Jawiszowickiej oraz Torowej i Ludowej w Kaniowie,
- powstaje projekt budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący południową części sołectwa Bestwina oraz sołectwo Janowice.

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW
– 5 mln zł
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince,
• budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum w Bestwinie,

Grzejniki w Muzeum Regionalnym

Kotłownia w ZSP Bestwinka

8

Podsumowanie kadencji 2014 – 2018
nie ponownie będzie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.

• projekt przebudowy i termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie,
• projekt termomodernizacji budynku przedszkola w Janowicach.

FOTOWOLTAIKA
Przedmiotem projektu będącego częścią wdrażanego w Gminie od 2017 roku Programu Ograniczenia Emisji jest budowa
instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na indywidualnych budynkach mieszkańców
Gminy Bestwina. W wyniku realizacji projektu powstanie 156
mikroinstalacji OZE, tj. instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej o łącznej mocy
640 kW. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co
przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.
Realizacja projektu planowana jest na rok 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego do którego wniosek o dofinansowanie złożony został w maju 2018 r., a rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest na grudzień 2018 r.
Szacunkowa wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, z czego
blisko 2,8 mln stanowią środki UE.

PROGRAM OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI
– WYMIANA PIECY w latach 2017
– 2018
W roku 2017 do realizacji został przyjęty Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020. W pierwotnej
wersji w Programie zaplanowano w całym okresie jego realizacji
wymianę 88 starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne piece gazowe kondensacyjne lub piece węglowe spełniające normy 5-klasy pieca ekologicznego. Pilotażowo w roku 2017
zrealizowano wymianę 22 kotłów, jednak bardzo duże zainteresowanie Programem wśród mieszkańców gminy wpłynęło na
decyzję o zwiększeniu jego zasięgu i zaplanowanie w kolejnych
latach realizacji wymiany po 100 kotłów rocznie. W roku 2018
Program realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 360 tys. zł, co pozwoli na wymianę 100 kotłów, w tym montaż 65 kotłów gazowych i 45 węglowych. Na tą chwilę zrealizowano 65% zakładanego planu.
Na rok 2019 zaplanowana jest kolejna pula 100 kotłów, a zada-

USUWANIE AZBESTU
W latach 2014-2018 usunięto azbest ze 112 budynków. Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 124 tys. zł.

Termomodernizacja szkoły w Bestwince to największa od lat kubaturowa inwestycja w gminie Bestwina i jedna z większych w powiecie bielskim. Wydane pieniądze - 4,3 mln. zł. w tym 85% środków zewnętrznych pochodzących z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 znacząco zniwelowały ponoszone koszta. Udana współpraca gminy Bestwina i wykonawcy, firmy „Akces” pozwoliły
na poprawę efektywności energetycznej aż o 72%, na spadek emisji gazów cieplarnianych (71,1 t.) i
oszczędność energii cieplnej (1827 GJ/rok).
Oprócz prac termomodernizacyjnych wykonano także bieżące remonty i modernizacje, m.in.:
• wykonanie dodatkowych sal dydaktycznych w przedszkolu w Kaniowie,

• wykonanie dodatkowych sal dydaktycznych w przedszkolu
w Janowicach,
• budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy szkole w Bestwinie,

Plac zabaw w Bestwince wraz z siłownią zewnętrzną

Plac zabaw w Bestwinie wraz z siłownią zewnętrzną
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OŚWIATA W GMINIE
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Salka w przedszkolu gminnym w Kaniowie

Szkoła w Bestwince po termomodernizacji

• budowa placu zabaw przy przedszkolu w Bestwinie,
• budowa placu zabaw przy przedszkolu w Janowicach,
Wartość w/w zadań: 600 tys. zł

Program „Wesołe przedszkolaki w Bestwince”

Program „Umiem więcej i mogę więcej.
Podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Bestwina”
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Projekt skierowany do 254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez
realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:
rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych
wsparciem,
• rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi,
• pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze,
• wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.
Wartość projektu: 713 tys. zł w tym wkład własny
rzeczowy w wysokości 71 tys. zł.

Projekt skierowany jest łącznie do 53 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Bestwina, w tym do 26 dziewczynek.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bestwina dla 25 nowoprzyjętych dzieci, w tym dla 12 dziewczynek oraz zwiększenie szans edukacyjnych 28 dzieci już uczęszczających do placówki przedszkolnej w Bestwince, u których zdiagnozowano
występowanie deficytów.
Projekt realizowany jest w okresie od lipca 2018 do sierpnia 2019 roku

•
•
•
•
•

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince.
W ramach projektu zaplanowano:
utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,
organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci uwzględniając pełny rozwój osobowości małego dziecka,
wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
budowę nowego placu zabaw.
Wartość projektu: 414 tys. zł, w tym 62 tys. rzeczowego wkładu własnego.

Również w ramach programu „Zielone pracownie” pozyskano po 30 tys. na placówkę: SP Kaniów, SP Bestwinka, SP
Janowice

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Najważniejszymi inwestycjami w Ochotniczych Strażach Pożarnych były samochody. W OSP
Kaniów pozyskano ciężki samochód 339[S]20 GCBA 5/32 Scania P370/Szczęśniak.

Wysłużonego „Stara” oddano do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego, może on jeszcze posłużyć jakiejś uboższej jednostce. Do OSP Bestwinka trafił lekki Fiat Ducato. W Bestwinie z
okazji 125 – lecia jednostki został przyjęty do podziału bojowego lekki samochód pożarniczy Opel Movano.
Komendant Grzegorz Owczarz wyraża wielką radość z budowy gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Kaniowie
(150 tys. zł.). Budynek mieści sprzęt i materiały służące do niwelowania skutków podtopień i nawałnic. Warto zwrócić uwa-

gę na pozyskanie sprzętu do magazynu (agregaty pompowe,
łódź z silnikiem) wartość ok. 200 tys. złotych. Dzięki sukcesywnym i stabilnym środkom z UG stanowczo poprawiła się jakość
sprzętu zabezpieczającego strażaka.
Powodem do wielkiej chluby są „eksportowe” drużyny startujące w zawodach rangi ogólnopolskiej. Ratownicy z OSP Bestwina
zwyciężali w Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo – Gaśniczych. Grupa Ratownictwa Wodnego dowodzona przez Jacka
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Ciężki wóz bojowy „Scania” - OSP Kaniów

Fiat Ducato - OSP Bestwinka

Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy

Opel Movano - OSP Bestwina

SPORT I REKREACJA – 1 mln 100 tys. zł
Sportowe sukcesy naszych mieszkańców dopingują nas do zdecydowanych działań w sferze rozbudowy infrastruktury służącej kulturze fizycznej. Cały czas zmienia swoje oblicze Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji
w Kaniowie. Na tym obiekcie zorganizowano w 2015 r. Klubowe Mistrzostwa Świata w Kajak – Polo. Zawodnicy
tej dyscypliny z roku na rok zdobywają wiele medali i pucharów, zaś dziewczyny z grupy wiekowej U21 są aktualnymi wicemistrzyniami świata w kadrze narodowej.
Znaczny postęp osiągnęli piłkarze – KS Bestwinka awansował
do Bielskiej Ligi Okręgowej, gra w niej również LKS Bestwina.
LKS „Przełom” Kaniów bardzo dobrze radzi sobie w klasie „A”.
Wszystkie kluby mają drużyny dziecięce i młodzieżowe, nowością jest drużyna dziewcząt LKS Bestwina.
W hali sportowej w Kaniowie rozgrywa swoje mecze siatkarskie Klub Sportowy Gminy Bestwina. Najlepsza zawodniczka
na świecie w dziedzinie freedivingu (nurkowania na wstrzymanym oddechu) to Magdalena Solich z Bestwiny, multimedalistka Mistrzostw Świata. W biegach reprezentują nas Tomasz Janusz, Agnieszka Chwałek, Tomasz Jędrzejko i inni.

Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
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Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Druh Kacper Głąb
z Kaniowa nie dał w nim szans konkurentom, stając na najwyższym stopniu podium w etapie centralnym. Jest to osiągnięcie,
jakiego nie było nigdy wcześniej a z pewnością przyczynił się
do niego także opiekun MDP w Kaniowie Jarosław Bieroński.

Gruszkę została Mistrzem Polski w różnych konkurencjach na
Mistrzostwach Polski Strażaków – Ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym. W minionej kadencji samorządowej podobnych sukcesów było znacznie więcej.
Nieco inny charakter miał 40 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

Podsumowanie kadencji 2014 – 2018
Nasze sportowe realizacje i zamierzenia:
• budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenach
rekreacyjnych w Bestwinie
• budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy boisku
KS Bestwinka,
• budowa systemu nawodnienia boiska LKS Bestwina,
• budowa boiska trawiastego przy szkole w Kaniowie,
• projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach,

Mecz kajak - polo

• projekt budowy bieżni sportowej w Bestwinie,
• projekt budowy sali sportowej przy szkole w Janowicach,
Kluby sportowe zrzeszają blisko 500 dzieci i młodzieży – na
ich rozwój i możliwości trenowania w obecnej kadencji zostało
przeznaczone ponad 700 tysięcy. Przyznajemy również nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Mecz piłki nożnej dziewcząt
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URZĄD GMINY
Staramy się uczynić nasz Urząd wzorem dla gmin
ościennych. Wdrożono już program. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w administracji samorządowej w Gminie Bestwina”. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie
dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych online. Ponadto wydłużono
godziny pracy w każdy poniedziałek oraz umożliwiono
uiszczanie należności za pomocą karty bankomatowej
lub telefonu komórkowego.

Wójt Artur Beniowski testuje elektroniczny terminal

NASZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Nie poprzestajemy na już wykonanych zadaniach. Poznajcie nasze plany przeznaczone do
zrealizowania w kolejnych latach:
• przebudowa ul. Krakowskiej do granic z gminą Wilamowice,
• przebudowy i modernizacje dróg gminnych,
• budowa chodników dla pieszych przy ulicach: Janowickiej, Witosa i Dankowickiej,
• dalsza wymiana sieci wodociągowych,
• budowa kanalizacji sanitarnej,
• termomodernizacje przedszkoli w Bestwinie i w Janowicach,
• termomodernizacja budynku OSP w Bestwince,

•
•
•
•
•

budowa sali sportowej w Janowicach,
budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach,
budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie,
budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie,
kontynuacja programów ekologicznych, m.in. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Programu Usuwania
Azbestu, itp.,
• dalsza poprawa jakości pracy Urzędu, m.in. wprowadzenie powiadomień sms dla mieszkańców.
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie wraz z filiami
w Bestwince, Janowicach i Kaniowie
w latach 2014-2018
Zbiory biblioteczne:

Działalność integracyjna:

książki: nabyte drogą zakupu- 9222 egzemplarze o wartości 197 654 zł
pozyskane jako dar lub wymiana – 2946 egzemplarzy o wartości 57 992 zł
zbiory specjalne (audiobooki i filmy)- zakupiono 459 egzemplarzy o wartości 9 837 zł
Środki pozyskane przez Bibliotekę - 152 851 zł

• współpraca z młodzieżą z Środowiskowego Domu Samopomocy CENTRUM
• współpraca z młodzieżą ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie RAZEM

Jubileusz 70-lecia biblioteki

Kursy i szkolenia:
• Spotkanie w ramach Akademii Dostępne Finanse „Finanse
dla seniora”
• Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem - warsztaty pisania
scenariuszy filmowych dla gimnazjalistów
• Kursy komputerowe dla seniorów

Działalność edytorska:
„Jeszcze raz” wyd. GBP, Bestwina 2014
„Leśna Msza Święta” wyd. GBP, Bestwina 2015
„Już czas” wyd. GBP, Bestwina 2016
„Na niebie” wyd. GBP, Bestwina 2017
„Wiara” wyd. GBP, Bestwina 2018
Lewczak S., Lewczak T.: „Ludność Gminy Bestwina w czasie
okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1945. Żołnierze i ofiary represji”. Wyd. GBP, Bestwina 2015
Lewczak T.: „Zamek w Bestwinie” wyd GBP, Bestwina 2015
Jubileusz 70-lecia istnienia GBP – wykład prof. Antoniego Barciaka

Inwestycje:
Program Wieloletni Kultura+
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Konkurs poetycki „O Palmę”
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Działalność kulturalna:
• Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej "O Palmę" od 16 lat –
organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie
• „Wakacyjny Maraton Teatralny” – coroczny cykl spotkań teatralnych dla dzieci
• Gra Wiejska „Poznajemy Gminę Bestwina” – 5 edycji
• „Cała Bestwina czyta dzieciom” – tydzień czytania dla najmłodszych
• Spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki – 3 kluby
dla dorosłych, 1 klub dla dzieci
• Wystawy okolicznościowe i tematyczne, hobbystyczne, autorskie
• Spotkania autorskie: Mieczysław Bieniek, Barbara Kosmowska, Marek Szołtysek, Magda Omilianowicz, Leszek Mazan
i Mieczysław Czuma, Jacek Fedorowicz, Klaudia Kopiasz, Zbigniew Masternak, Arkadiusz Niemirski, Barbara Romer – Kukulska, Marek Sikorski,
• Spotkania podróżnicze: Szymon Zieliński, Arkady Paweł Fiedler, Wojciech Jagielski, Emil Witt, Artur Beniowski, Anna Jaklewicz
• Spotkania środowiskowe: Gminne Koło Pszczelarzy, Koło Łowieckie Bażant, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
• Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek : mecz piłki nożnej : Samorządowcy Gminy Bestwina – Reprezentacja Pisarzy Polskich;

Sesje naukowe:
• Sesja poświęcona 70-tej rocznicy „Marszu śmierci” i zakończeniu II wojny światowej
• Sesja naukowa o udziale mieszkańców Gminy Bestwina
w walce o niepodległość oraz wystawa „Oni walczyli o Polskę” z okazji 100lecia odzyskania niepodległości

Podsumowanie kadencji 2014 – 2018
Zadanie: Zakup wyposażenia dla GBP w Bestwinie Filia w Janowicach.
Kwota dofinansowania - 50.000 złotych
Wymieniono drzwi i okna, wymalowano pomieszczenia, zakupiono sprzęt elektroniczny- projektor, ekran, aparat cyfrowy;
komputerowy z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, sprzęt
nagłaśniający, sprzęt biurowy oraz meble biblioteczne. Stworzono strefy dla czytelników: kącik dla malucha, wydzielono strefę
zbiorów dla młodzieży i dorosłych oraz kącik prasowy i czytelnię komputerową z 3 komputerami. Stworzono bezprzewodową sieć komputerową (WiFi) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Zorganizowano miejsce dla organizowania spotkań czytelniczych, a także strefę wystawienniczą. Wyposażono pokój

socjalny dla pracowników. Filia w Janowicach zapewnia dostęp
czytelnikom niepełnosprawnym ruchowo – wejście i toalety.

Osiągnięcia:
I miejsce w powiecie bielskim wg danych Biblioteki Śląskiej
w roku 2014, 2015, 2016, 2017
W roku 2016 GBP w Bestwinie odnotowała w Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki: 9 miejsce w skali
kraju i 1 miejsce w skali województwa śląskiego.
W roku 2017 GBP w Bestwinie odnotowała w Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki: 13 miejsce w skali
kraju i 1 miejsce w skali województwa śląskiego.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
w Bestwinie
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny był od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 do 19.00. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 10
osób (9,25 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”, ½ etatu – adiunkt
muzealny zajmujący się gminną ewidencją zabytków oraz wdrożeniem Gminnego Programu
Ochrony nad Zabytkami).
Pod GOK podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka
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Sekcje stałe
1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
3. Sekcja plastyczna „Pacynka”
4. Nauka gry na gitarze
5. Nauka gry na instrumentach dętych
6. Nauka gry na perkusji
7. Nauka gry na flecie poprzecznym
8. Nauka gry na pianinie i keyboardzie
9. Chór „ALLEGRO”
10. Koło hafciarskie
11. Sekcja modelarska SAMURAJ
12. Nauka gry na skrzypcach
13. Gimnastyka rehabilitacyjna
14. Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych
15. Klubik Dobedu
16. Zgrupowanie malarzy nieprofesjonalnych

1. Wystawy stałe i czasowe
2. Archiwum muzealne
3. Gminna ewidencja zabytków
4. Zajęcia warsztatowe (ferie w Muzeum, lekcje muzealne
dla grup zorganizowanych)
5. Spotkania tematyczne
6. Noc muzeów
7. Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie w doskonały sposób wpisuje się w szkolny program
"Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie"
wpływając na odkrycie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.
8. Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to
dawniej w chłopskiej chacie bywało, "Legendy bestwińskie",
Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej", „Spotkania z archeologią”
oraz zajęcia plenerowe w pasiece słowiańskiej. Ponadto
placówka prowadzi cykliczne warsztaty: „Mydła i pachni-

Imprezy cykliczne zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury
1. Święto Gminy Bestwina
2. Święto Karpia Polskiego
3. Laski uOzgraj, czyli Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
4. Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych
5. Dożynki Gminne
6. Janowickie Sianokosy
7. Noworoczne Charytatywne Koncerty Kolęd i Pastorałek
8. Konkursy dla dzieci
9. Koncerty i przedstawienia
10. Spotkania tematyczne
I Janowickie Sianokosy
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dła”, „Wystrugane ptaszki z gałązki”, „Linoryty i pieczęcie”
oraz „Kredki z patyka”.
9. Działalność wydawnicza.
Do roku 2017 GOK funkcjonował pod nazwą Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji – w jego strukturach funkcjonował m.in. Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach i Bestwinie.
Pozyskane dofinansowanie:
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych
Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa
kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych
Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja
warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR
Wartość operacji: 37 679,00 zł
Dofinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 31 458,00 zł
Warsztaty odbywały się w miesiącach kwiecień – wrzesień
a prowadzone były przez instruktorów GOK.

go ogrzewania budynku Muzeum Regionalnego im ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie przy ul. Kościelnej 57 (kotłownia
z piecem gazowym 1-funkcyjnym o mocy 29kW wraz z kompletną armaturą; instalacja centralnego ogrzewania; grzejniki
z zaworami termostatycznymi; instalacja gazowa wewnętrzna).
Wartość operacji: 52 129,23 zł
Dofinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 169,00 zł
III.
W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski
o środki zewnętrzne:
Tytuł projektu: „Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne”
Termin realizacji: 2018
Poziom dofinansowania: 63,62%
Wartość projektu: 52 000,00 zł
Tytuł: Promocja obszaru poprzez wydanie folderu promocyjnego „Gmina Bestwina… od historii po atrakcje turystyczne” wraz z modelem kartonowym zamku Habsburgów do samodzielnego składania
Termin realizacji: wrzesień 2018
Poziom dofinansowania: 83,22%
Wartość projektu: 29 200,00 zł
Tytuł: „Park Miniatur w Bestwinie infrastruktura budująca ofertę turystyczną poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”
Termin realizacji: 2019
Poziom dofinansowania: 60,46%
Wartość projektu: 405 548,65 zł

Święto Karpia Polskiego

Święto Gminy Bestwina

Redaktor Naczelny: Sławomir Lewczak.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 43-512 Bestwina,
ul. Krakowska 123, tel. (032) 214 13 65, fax (032) 215 75 89.
Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres internetowy:
redakcja@bestwina.pl.
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych a niezamówionych materiałów, a także
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
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II.
Zadanie inwestycyjne „Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury
Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie”.
W ramach zadania wykonano kompletny system centralne-

DOŻYNKI GMINNE –
KADENCJA 2014 – 2018

BESTWINA – BESTWINKA – JANOWICE – KANIÓW

