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Przyjazny i nowoczesny „Puchatek”  
– klub dziecięcy w Kaniowie

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji i zarazem oficjalne 
otwarcie klubu odbyło się 12 lutego. Rok temu wójt Artur Be-
niowski otrzymał stosowną promesę z rządowego programu 
„Maluch+” i po procedurach przetargowych przystąpiono do 
wykonywania prac budowlanych. Wartość etapu I wyniosła 
963 631,44 zł, z czego 770 904,00 zł pozyskano z programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch +” 2020 (moduł 1a/1b). Rozbudowa kontynuowana będzie 
do końca sierpnia 2021 r.

W całkowicie nowym bloku firma „Monterin” z Katowic wyko-
nała salę przeznaczoną na codzienne zajęcia, pomieszczenie 
gospodarczo-administracyjne, sanitariaty, szatnie, kuchnię. 
Wszystko wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami, 
łącznie ze sprzętem multimedialnym. 
Już teraz przyjęto 22 dzieci, docelowo 
będzie ich trzydziestka. W wypowiedzi 
dla „Gazety Beskidzkiej” wójt Artur 
Beniowski podsumował całe przed-
sięwzięcie: Zapotrzebowanie na opiekę 
dzienną nad najmłodszymi dziećmi jest 
w naszej gminie bardzo duże. Dlatego 
też utworzenie klubu dziecięcego to 
inwestycja w istotny sposób wychodzą-
ca naprzeciw oczekiwaniom samych 
mieszkańców. Rodzice tych dzieci, 
które nie są jeszcze objęte nauczaniem 
przedszkolnym, będą mogli już nieba-
wem pozostawiać swoje pociechy nie 
tylko pod fachową opieką, ale i w do-
datku w komfortowych, nowoczesnych 
warunkach. Zdajemy sobie sprawę, 
a zapewne nabór to potwierdzi, że 
potrzeby we wspomnianym zakresie 
są mimo wszystko większe. Działamy 
natomiast w zależności od możliwości 

finansowych w ramach gminnego budżetu, jak i pozyskiwanych 
środków ze źródeł zewnętrznych, o które – czego przykładem 
jest ministerialne wsparcie na budowę klubu dla dzieci – potra-
fimy skutecznie się ubiegać.

Uroczystość otwarcia zgromadziła całą „puchatkową” kadrę 
z panią Joanną Norymberczyk na czele. Wójt wskazał na 
odpowiedzialne i trudne zadanie stojące przed wychowawczy-
niami, pogratulował również osobom, które przyczyniły się do 
powstania w Kaniowie klubu dziecięcego. Pamiątkowe dyplomy 
otrzymali Krzysztof Hałat (projektant i inspektor nadzoru inwe-
storskiego), Władysław Korlacki (generalny wykonawca, firma 
„Monterin” z Katowic), Marek Kubarek (kierownik budowy). 
Wyrazy specjalnego uznania złożone zostały na ręce dyrektor 

Klub dziecięcy „Puchatek”

W nowy wymiar kształcenia najmłodszych dzieci Kaniów wkroczył już w 1988 r., gdy oddawano do użytku 
budynek przedszkola przy ul. Batalionów Chłopskich. Od tego czasu placówka wielokrotnie się zmieniała, 
kamieniem milowym był na przykład remont z roku 2007. Na początku trzeciej dekady XXI w. pomyślano tak-
że o maluchach w wieku poniżej trzech lat – to dla nich powstał klub dziecięcy „Puchatek”, miejsce opieki 
dziennej dla dzieci z całej gminy.
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Łazienka przystosowana do potrzeb dzieciWręczenie podziękowań

Wyposażenie sali zabaw

XXVII sesja Rady Gminy Bestwina
Pierwsza sesja w roku 2021 w dużej mierze poświęcona 

została uchwałom dotyczącym powstającego w Kaniowie klubu 
dziecięcego „Puchatek”. Oprócz radnych gminy Bestwina udział 
w obradach w dniu 25 stycznia brali radni powiatu bielskiego 
oraz sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego (28 XII 2020 – 
25 I 2021) złożył wójt gminy Bestwina Artur Beniowski:

1. Ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów z naszych po-
sesji. Istniejąca procedura obowiązuje do końca lutego, 1 marca 

wybrany będzie wykonawca. Otwarcie ofert w dniu 27 stycznia. 
2. Z Funduszu Inwestycji Samorządowych gmina pozyskała 
1 300 000 zł. na drugi etap budowy chodnika przy ul. Janowickiej. 
W momencie wprowadzenia zadania do budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej będzie można ogłosić przetarg. 3. Trwa 
termomodernizacja przedszkola w Janowicach oraz nabór do 
klubu dziecięcego „Puchatek” w Kaniowie. 4. Jednostce OSP 
w Kaniowie przekazano 11 stycznia lekki samochód ratowniczo 
– rozpoznawczy. 95% dofinansowania otrzymano z tzw. Fundu-
szu Sprawiedliwości. 5. Gmina przygotowuje się do ogłoszenia 
naboru na coroczną wymianę pieców i na fotowoltaikę. Ogłosze-
nie będzie miało miejsce ok. połowy lutego. 6. Do 31 stycznia 
zamknięta będzie u. Dankowicka na przejeździe kolejowym – ma 
to związek z remontem linii kolejowej. 7. Zakończył się remont 
małej sali gimnastycznej w Bestwinie.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwi-

na z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;

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

3. Zbycia nieruchomości;
4. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina 
położonej w Kaniowie;

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie Agaty Szypuły. 
Radę Gminy Bestwina reprezentował Grzegorz Owczarz (Prze-
wodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego), Urząd Gminy – skarbnik Anita Kubik, sekretarz 
Arkadiusz Maj, kierownicy referatów Mariusz Szlosarczyk 
i Dominik Puda oraz podinsp. Iwona Bała. Przybył ponadto 
sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala. Po zakończeniu części 
oficjalnej wszyscy goście mieli okazję zwiedzić nowe miejsce na 
edukacyjnej mapie gminy i poznać jego możliwości.

Sławomir Lewczak

Radni podczas podejmowania uchwał
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5. Uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwin nr XXIII/176/2020 
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy w Ka-
niowie i nadania jej statutu;

6. Utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Klub Dzie-
cięcy w Kaniowie;

7. Nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej Klu-
bowi Dziecięcemu w Kaniowie;

8. Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie 
dziecięcym utworzonym przez gminę Bestwina;

9. Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku ener-
getycznego;

10. Określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opra-
cowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na 
lata 2021–2027”, w tym trybu jej konsultacji.

W Kaniowie powstaje skatepark  
i plac zabaw

Rozpoczęto prace związane z Budową skateparku i placu 
zabaw w Kaniowie. Zakres prac obejmuje:

a) budowę płyty i urządzeń skateparku,
b) budowę nawierzchni (nawierzchnie bezpieczne, chodniki 

z kostki brukowej),
c) budowę ogrodzenia,
d) dostawę i montaż małej architektury,
e) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
f) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw.

W ramach robót budowlanych uzupełniających przewidziana 
jest m. in. wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie 
dodatkowych trawników oraz inne prace zgodnie z dokumen-
tacją, której autorem jest firma STUDIO S1 Marek Stojanowski 
z Bielska-Białej. 

Wykonawcą prac wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego została firma Royal Play Łukasz Piotrowski z Małkini Górnej. 
Planowana wartość inwestycji wyniesie 760 tys. zł, a termin jej zakończenia przewidziano do dnia 30 czerwca 2021 r.

Opracowanie: Referat Służb Technicznych Urzędu Gminy Bestwina

Podczas dyskusji padło pytanie o realizację zimowego od-
śnieżania dróg – jak wygląda ono w praktyce? Wójt Artur Be-
niowski zwrócił uwagę na harmonogram, jakiego musi trzymać 
się wykonawca. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi 
publiczne, w drugiej – gruntowe i prywatne. Na stronie Urzędu 
Gminy podane są stosowne numery telefonów. Osobną kwestią 
jest współpraca z powiatem, szczególnie w kwestii odśnieżania 
chodników, jednak gmina stara się koordynować to na bieżąco. 
Radni poruszali także m.in. tematy uporządkowania łąki pod 
św. Janem, napraw chodników i dróg, mostka obok Urzędu Gmi-
ny, używania przez gminę dronów mierzących zanieczyszczenia 
czy też szczepień przeciwko COVID – 19. Przebieg dyskusji 
można prześledzić oglądając transmisję z obrad.

Opracowanie: Sławomir Lewczak
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Bezpieczni w każdych warunkach  
– policyjna akcja w gminie Bestwina

Tegoroczna zima bardzo daje 
o sobie znać, opady śniegu i mróz 
powodują, że droga hamowania 
pojazdu się wydłuża, a piesi na-
rażeni są na wypadki, zwłaszcza 
po zmroku – mówiła 9 lutego 
asp. Ilona Michalczyk z Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku- Białej. 
Policjanci z bielskiego Wydziału 
Ruchu Drogowego wspólnie 
z Radiem Bielsko, WORD-em 
i Ochotniczą Strażą Pożarną 
prowadzą już od dłuższego czasu 
akcję „Świeć przykładem – noś 
odblaski”. W grudniu ubiegłego 
roku spotkanie funkcjonariuszy 
z mieszkańcami miało miejsce 
w Janowicach, natomiast 9 II 
odblaskowe opaski zostały roz-
dane w Bestwinie (w centrum), 
Bestwince (parking sklepu 
„Lewiatan”) i w Kaniowie (plac 
przy OSP).

Wydarzeniu towarzyszyły konkursy dla dzieci i dorosłych, które 
sprawdzały znajomość zasad ruchu drogowego. W nagrodę 
można było pozdrowić swoich najbliższych na antenie Radia 
Bielsko. Strażacy z OSP Bestwina, OSP Bestwinka i OSP Ka-
niów także aktywnie włączyli się w promocję odpowiedzialnego 
korzystania z publicznych dróg i chodników. W Kaniowie wójt 
Artur Beniowski mówił o inwestycjach, które jeszcze bardziej 
zwiększą komfort poruszania się – np. chodnik na ul. Janowic-
kiej. Mimo mrozu mieszkańcy chętnie podchodzili do policjan-
tów i strażaków po opaski odblaskowe, dodatkową atrakcją 
dla najmłodszych była możliwość zrobienia sobie zdjęcia przy 
samochodach Policji i OSP.

Sławomir Lewczak

Akcja w Bestwinie

Strażacy z OSP i najmłodsi mieszkańcy Kaniowa

Wójt Artur Beniowski prezentuje odblaskową opaskę Z mieszkańcami Bestwinki
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Strażacy z PSP ćwiczyli na akwenie ORiWS
Niskie temperatury w ostatnich dniach spowodowały zamar-

znięcie wody w poszczególnych zbiornikach wodnych znajdu-
jących się na terenie  powiatu  bielskiego. Stan ten powoduje 
poważne zagrożenie dla osób, które wchodzą na zamarzniętą 
taflę wody. Lód w każdej chwili może się załamać i stworzyć 
ryzyko utonięcia.

W dniach 2 – 4 lutego br. strażacy z jednostki ratowniczo-
-gaśniczej nr 1 i 2 w Bielsku-Białej w ramach realizacji planu 
doskonalenia zawodowego, brali udział w ćwiczeniach z zakresu 
ratownictwa lodowego na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji 
i Sportów Wodnych w Kaniowie. Kierownikiem ćwiczeń był 
st. ogn. Ryszard Pokładnik.

Ćwiczenia zostały przepro-
wadzone dla każdej zmia-
ny służbowej. Celem zajęć 
było przećwiczenie technik 
ratowniczych, umożliwia-
jących ewakuację z wody 
osób poszkodowanych przy 
użyciu sprzętu będącego na 
wyposażeniu jednostek.

Osobom, pod którymi za-
łamał się lód, w wielu przy-
padkach są w stanie pomóc 
świadkowie zdarzenia. Je-
śli zachowają szczególną 
ostrożność, mogą wykorzy-
stać przedmioty znajdujące 
się pod ręką – np. szalik, 
długą grubą gałąź, kij hoke-
jowy czy sanki. Wybierając 
się na zamarznięte akweny, 
przezornie warto wziąć ze 
sobą kolce lodowe, by w ra-
zie wypadku podjąć próby 

samoratowania. Za każdym razem świadkowie zdarzenia po-
winni jednak wezwać fachową pomoc – straż pożarną (telefon 
112 lub 998).

Człowiek w lodowatej wodzie ma bardzo mało czasu na 
udzielenie mu pomocy. W literaturze spotyka się bardzo różne 
oszacowania czasu przeżycia w zimnej wodzie. Wystarczy 
zapamiętać, że osoba bez specjalnego kombinezonu może 
przeżyć w wodzie o temperaturze poniżej 10 stopni C tyle minut, 
ile wynosi temperatura wody: np. 4 minuty w wodzie o tempe-
raturze 4 stopni.

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

Trening ewakuacji poszkodowanego

Grant dla Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie

Uczniowie pracujący w grupach: historycznej, biologicznej, 
geograficznej, polonistycznej, matematycznej i plastycznej 
opracowali zadania na temat naszej gminy. Uczniów z Kaniowa 
wspierali także ich koledzy ze szkoły z Bestwiny, którzy również 
ułożyli kilka ćwiczeń. Utworzone pod okiem nauczycieli zadania 
zostaną teraz zebrane w przewodnik. Ma on mieć formę zeszytu 
ćwiczeń – będzie zawierać krzyżówki, kolorowanki, quizy, szyfry, 
zadania obliczeniowe i różnego rodzaju teksty. 

Dodatkowymi działaniami, które zostały zaplanowane, będą 
dwa gminne konkursy związane z naszym regionem. Jeden 
konkurs będzie przeznaczony dla uczniów klas 1–3, a w drugim 
zmierzą się uczniowie klas 4–8. 

W realizacji tego działania szkoły wspiera Urząd Gminy 
Bestwina. 

W ramach ogólnopolskiego konkursu „Edukacja – inspiracja” szkoła w Kaniowie otrzymała grant – nagrodę finansową 
na realizację innowacji pedagogicznej „Przewodnik po Gminie Bestwina”. Konkurs organizowany jest przez Fundację 
Szkoła z Klasą oraz Edukacyjną Fundację Romana Czarneckiego. 
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„Bestwina – edukacja w przyszłość”  
– unijny projekt w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie

Obowiązek posiadania numeru domu 
i skrzynki pocztowej

Tabliczka z numerem domu
Co grozi za brak tabliczki z numerem domu, gdzie można 

wyrobić numer porządkowy?
Brak tabliczki z numerem na domu wydaje się być rzeczą 

banalną. Oprócz względów użytkowych, jak dostarczenie listów 
i paczek pod właściwy adres, dochodzą również względy bezpie-
czeństwa. Karetka, wezwana do nieoznakowanego domu, może 
mieć trudności z dotarciem do pacjenta. Od banalnej tabliczki 
może zależeć życie i zdrowie człowieka.

Brak tabliczki z numerem domu to wykroczenie. Stanowi 
o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń:

Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.

Jeżeli dom stoi w głębi działki, tabliczka z numerem musi być 
również umieszczona na ogrodzeniu danej posesji.

Do kogo złożyć wniosek o numer domu?
Wniosek o numer porządkowy domu składa się do urzędu 

gminy. Ma on 14 dni na rozpatrzenie wniosku. W dokumencie 
należy zawrzeć takie dane, jak:

 ● nazwę ulicy,
 ● obręb ewidencyjny,
 ● numer działki ewidencyjnej,
 ● kopię mapy obrazującej lokalizację nieruchomości.

Do kiedy trzeba zamieścić tabliczkę z numerem porząd-
kowym?

Właściciel nieruchomości na zamieszczenie tabliczki z nu-
merem domu ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o przypisaniu numeru porządkowego.

Skrzynka pocztowa
Obowiązek posiadania skrzynki 

pocztowej wynika z art. 40 ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (tj. Dz.  U.  z  2018 r.,   
poz.  2188 z późn. zm.). Zgodnie 
z jego treścią właściciele nieru-
chomości gruntowych, na których 
znajduje się budynek mieszkal-
ny oraz właściciele odrębnych 

budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę 
pocztową. Przepisy szczegółowo regulują, w jaki sposób mon-
tuje się skrzynkę. W budynkach jednorodzinnych powinna ona 
znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnie dostępnej 
części nieruchomości. 

Szczegółowe wymagania, jakimi powinny odpowiadać od-
dawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również 
warunki dostępu dla operatorów pocztowych określone zostały w  
rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 506). Zgodnie z nim skrzynka musi być wykonana 
z odpowiedniego materiału oraz mieć określoną konstrukcję. Ma 

W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie 
rozpoczął realizację dwuletniego projektu unijnego. Głównym celem 
projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy u 75 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawo-
wej w Bestwinie oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole 
poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przy-
rodniczych i matematyki.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła swoją bazę dydak-
tyczną. Osiem sal lekcyjnych doposażono w tablice multimedialne 
i komputery. Do zajęć prowadzonych metodą eksperymentu zakupiono 
laptopy oraz tablety, a do nauki przyrody, geografii, biologii, fizyki, chemii 
i matematyki – liczne pomoce dydaktyczne. 

Pomoce te są wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w ra-
mach projektu. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne z dwóch zakre-
sów: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia metodą 
eksperymentu. 

Wartość projektu to: 351 075,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 315 967,50 PLN.
Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022.
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Na stronie gminy Bestwina:  
„Biały Anioł z Kaniowa”

Zapraszamy do zajrzenia na stronę www.bestwina.pl 
i przeczytania artykułu o wojennych losach pochodzą-
cej z Kaniowa siostry Czerwonego Krzyża: Na pierwszą 
czy drugą wojnę światową zwykliśmy patrzeć przez pryzmat 
działań polityków, żołnierzy i dowódców. Wspominamy tych, 
którzy oddali życie służąc na pierwszej linii frontu. Równie 
wielkim poświęceniem wykazywały się jednak i inne służby, 
zwłaszcza lekarze, pielęgniarki i sanitariusze. Piękną kartę 
na tym polu zapisała urodzona w roku 1894 w Kaniowie córka 
wybitnego hodowcy karpia królewskiego Adolfa Gascha. Maria, 
a właściwie Mary Emma Bertha Gasch ratując wiele ludzkich 
istnień przeszła podczas I wojny światowej z żołnierzami C.K. 
Armii długi szlak bojowy, pracując w Bielsku, we Włoszech 
i na dzisiejszej Ukrainie. O jej poświęceniu świadczą medale 
i opublikowane wspomnienia. W Kaniowie, w przeciwieństwie Siostra Mary Gasch wraz z personelem i pacjentami szpitala w Bielsku

Wystawa malarstwa  
w Muzeum  

Regionalnym
Po niespełna dwóch latach od powstania, bestwiń-

ska grupa plastyków „Jaskółka” rozwija szeroko swo-
je skrzydła i coraz śmielej poczyna sobie w świecie 
sztuki. Naprawdę dobrej i wartej oglądania, przy tym 
bliskiej mieszkańcom naszej gminy, bo przedstawia-
jącej dobrze znane krajobrazy. Ponieważ od 1 lutego, 
zgodnie z rozporządzeniem rządowym na nowo otwo-
rzyły się muzea i galerie, skorzystało z tego Muzeum 
Regionalne im. ks. Z. Bubaka. Wystawę „Moje miejsce 
na ziemi” zainaugurowano podczas wernisażu, który 
odbył się online. 

Poziom artystyczny „Jaskółki” wzrasta – mówi Andrzej Wojtyła, 
kustosz bestwińskiego muzeum – Trzon grupy tworzy siedem 
osób, które już wystawiają swoje dzieła, ale są i inni. Pod kierun-
kiem swojej instruktorki malarze – amatorzy coraz swobodniej 
czują się przy sztalugach, dorównując, a niekiedy będąc wręcz 
wzorem dla twórców z gmin ościennych. 

Świat przedstawiony na wystawie to miejsca „z dala od dro-
gi”, zapamiętane z lat dziecinnych, tchnące nostalgią. Tereny 
oniryczne i magiczne: pejzaż „Podkępia”, stawy, przydrożne 
kapliczki, ogrody pełne kwiatów, pasieki, charakterystyczne 
budowle – kościoły, zamek Habsburgów, cegielnia. Dostrze-

do sławnego ojca nieznana jest zupełnie, pora zatem przywrócić 
należną jej pamięć.

Więcej: https://bestwina.pl/aktualnosci/wojenne-losy-
marii-gasch-siostry-czerwonego-krzyza.

„Jaskółka” lata wysoko

chronić umieszczone w niej przesyłki listowe przed kradzieżą, 
zapewniać poufność, zabezpieczać na wypadek pożarów, 
chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Jej 
krawędzie nie mogą być ostre, a wielkość powinna umożliwić 
umieszczenie w niej koperty o wymiarach 229mm x 324mm (C4).

Pomimo, że obowiązek posiadania skrzynki istnieje od dawna, 
egzekwowanie go nie było do tej pory zbyt uciążliwe. Zgodnie 

z art. 127 ustawy Prawo pocztowe  podmioty, które nie posia-
dają skrzynki pocztowej lub ich skrzynka nie spełnia wymagań, 
podlegają karze, która wynosi od 50 zł do 10 000 zł. 

Skrzynka pocztowa to dziś standard, jak numer domu czy 
dzwonek do drzwi. Nie tylko ze względów uniknięcia ewentualnej 
kary, ale przede wszystkim praktycznych, estetycznych i bez-
piecznych dla naszej korespondencji – warto ją mieć.
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żemy bestwińskie nakrycie głowy – kłobuk, rozłożymy się 
obozem razem z taborem cygańskim, popędzimy przez świat 
na końskim grzbiecie. Spotkamy postacie z legend i opowieści 
naszych przodków. 

Autorzy wystawy to: Barbara Greń, Jerzy Greń, Dorota Su-
rowiak, Andrzej Surowiak, Bogumiła Durtan, Ilona Kubiczek, 
Barbara Pokładnik. Każdy z nich widzi swoje miejsce na ziemi 
inaczej, stosuje inne techniki artystyczne, ale właśnie dzięki temu 
„Jaskółka” może poszczycić się coraz większą rozpoznawalno-
ścią, już nie tylko w obrębie gminy. Wystawę można zwiedzać 
indywidualnie do 31 marca. 

Wernisaż online: https://youtu.be/MCearTCw9VQ.
Sławomir Lewczak

Obrazy Barbary Pokładnik cechują się niezwykłą kolorystyką

Fragment wystawy


